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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 återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om 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 rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0615) och ändringarna i kommissionens förslag (COM(2012)0496, 
COM(2013)0146 och COM(2013)0246),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0107/2013),

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

– med beaktande från yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén1,
– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 3 maj 20122,

– med beaktande av yttrandet från revisionsrätten av den 15 december 2011,3

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor och budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, 
utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för 
transport och turism, utskottet för jordbruk och landbygdens utveckling, fiskeriutskottet, 
utskottet för kultur och utbildning och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-0000/2013).

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 Yttranden av den 25 april 2012 (EUT C 191, 29.6.2012, s. 30), den 12 december 2012 (EUT C 44, 15.2.2013, 

s. 76) och den 22 maj 2013 (ännu inte offentliggjort i EUT).
2 EUT C 225, 27.7.2012, s. 58.
3 EUT C 47, 17.2.2011, s. 1.
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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 förordning 
(EG) nr 1083/2006

Or. en

Ändringsförslag 2

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 

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 de 
europeiska struktur- och 
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bestämmelser som ska säkerställa att 
GSR-fonderna fungerar effektivt och att 
fonderna samordnas med varandra och med 
andra unionsinstrument. Dessa 
gemensamma regler finns i del två.

investeringsfonderna). Där fastställs även 
bestämmelser som ska säkerställa att de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna fungerar effektivt 
och att fonderna samordnas med varandra 
och med andra unionsinstrument.

Kommentar till översättningen: Begreppet 
”europeiska struktur- och 
investeringsfonder” kommer att ersätta 
alla relevanta hänvisningar till 
GSR-fonderna i denna förordning och i de 
fondspecifika förordningarna. (Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelserna i denna förordning 
påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr […]/2012 om 
finansiering, förvaltning och övervakning 
av den gemensamma jordbrukspolitiken 
eller de särskilda bestämmelserna i 
följande förordningar:

Bestämmelserna i denna förordning 
påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [...]/2012 om 
finansiering, förvaltning och övervakning 
av den gemensamma jordbrukspolitiken 
eller de särskilda bestämmelserna i 
följande förordningar i enlighet med sista 
stycket i denna artikel:

Or. en
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Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del II i denna förordning ska tillämpas på 
samtliga europeiska struktur- och 
investeringsfonder, utom när de relevanta 
fondspecifika bestämmelserna fastställer 
särskilda bestämmelser som avviker från 
de gemensamma bestämmelserna, då de 
särskilda bestämmelserna ska tillämpas. 
Genom alla fondspecifika bestämmelser 
som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen kan kompletterande 
bestämmelser till de gemensamma 
bestämmelserna fastställas. Dessa 
kompletterande bestämmelser får dock 
inte strida mot de gemensamma 
bestämmelserna. Om det uppstår tvekan 
om huruvida del II av denna förordning 
eller motsvarande fondspecifika 
bestämmelser ska tillämpas, ska de 
gemensamma bestämmelserna tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom gäller följande definitioner: I denna förordning gäller följande 
definitioner:

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt: de gemensamma mål för 
medlemsstaterna och unionen som anges i 
kommissionens meddelande 
”Europa 2020: En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla”, som bifogats
slutsatserna från Europeiska rådets möte 
den 17 juni 2010 som bilaga I (”En ny 
europeisk strategi för sysselsättning och 
tillväxt – EU:s överordnade mål”), rådets 
rekommendation av den 13 juli 2010 om 
allmänna riktlinjer för medlemsstaternas 
och unionens ekonomiska politik och 
rådets beslut av den 21 oktober 2010 om 
riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, samt eventuella 
ändringar av dessa gemensamma mål.

(1) unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt: de gemensamma mål för 
medlemsstaterna och unionen som anges i 
slutsatserna från Europeiska rådets möte 
den 17 juni 2010 som bilaga I (”En ny 
europeisk strategi för sysselsättning och 
tillväxt – EU:s överordnade mål”), rådets 
rekommendation av den 13 juli 2010 om 
allmänna riktlinjer för medlemsstaternas 
och unionens ekonomiska politik och 
rådets beslut av den 21 oktober 2010 om 
riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, samt eventuella 
ändringar av dessa gemensamma mål.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) gemensam strategisk ram: de delar 
som ger programplaneringen en tydlig 
strategisk riktning och underlättar den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom 
GSR-fonderna och med andra relevanta 
politikområden och instrument inom 
unionen, i enlighet med målen för 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) åtgärd: en typ av verksamhet som får 
stöd från GSR-fonderna för att bidra till 
att målen för ett program uppnås

utgår

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) tänkbar åtgärd med högt europeiskt 
mervärde: en åtgärd som förväntas bidra 
på ett betydande sätt till att målen uppnås 
för unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla och som fungerar 
som en referenspunkt när programmen 
utarbetas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser för att unionen och 
medlemsstaterna i ett flerårigt perspektiv 
ska genomföra gemensamma åtgärder för 
att uppnå unionens strategi för smart och 

(6) programplanering: processen att i flera 
steg, under medverkan av partner i 
överensstämmelse med artikel 5,
organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser för att unionen och 
medlemsstaterna i ett flerårigt perspektiv 
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hållbar tillväxt för alla. ska genomföra gemensamma åtgärder för 
att uppnå målen i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) stödmottagare: ett offentligt eller 
privat organ, med ansvar för att inleda eller 
för att inleda och genomföra insatser; när 
det gäller statligt stöd avser stödmottagare 
det organ som tar emot stödet; när det 
gäller finansieringsinstrument avser 
stödmottagare det organ som genomför 
finansieringsinstrumentet.

(10) stödmottagare: ett offentligt eller 
privat organ eller, vid tillämpning av 
EJFLU- och EHFF-förordningarna, en 
fysisk person, med ansvar för att inleda 
eller för att inleda och genomföra insatser; 
när det gäller ordningar för statligt stöd 
(enligt definitionen i artikel 2.12 i denna 
förordning) avser stödmottagare det organ 
som tar emot stödet; när det gäller 
finansieringsinstrument inom ramen för 
del II avdelning IV i denna förordning
avser stödmottagare det organ som 
genomför finansieringsinstrumentet eller 
fondandelsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) finansiellt instrument: definitionen 
av finansieringsinstrument i 
budgetförordningen ska tillämpas på 
motsvarande sätt på de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna om 
inget annat föreskrivs i förordningen.
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Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) offentligt stöd: ekonomiskt stöd för att 
finansiera en insats som kommer från 
nationella, regionala eller lokala 
myndigheters budget, från unionens budget 
för GSR-fonderna, från offentligrättsliga 
organs budget eller från budgeten för en 
sammanslutning av myndigheter eller 
offentligrättsliga organ.

(14) offentliga utgifter: alla offentliga 
bidrag för att finansiera insatser som 
kommer från nationella, regionala eller 
lokala myndigheters budget, från unionens 
budget för de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, från 
offentligrättsliga organs budget eller från 
budgeten för en sammanslutning av 
myndigheter eller offentligrättsliga organ.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) lokal utvecklingsstrategi: en 
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.

(18) samhällsledd lokal 
utvecklingsstrategi: en 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 är utformad av 
och genomförs av en lokal insatsgrupp.

Or. en



PE487.740v04-00 12/286 PR\937861SV.doc

SV

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) löpande avslutande: avslutande av 
insatser till följd av det årliga 
räkenskapsavslutandet och före 
avslutandet av hela programmet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) partnerskapsavtal: ett dokument som 
utarbetats av medlemsstaten tillsammans 
med partner i enlighet med principen om 
flernivåstyre; i dokumentet anges 
medlemsstatens strategi, prioriteringar och 
arrangemang för att använda 
GSR-fonderna på ett effektivt sätt som 
bidrar till unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla; dokumentet 
godkänns av kommissionen efter 
bedömning och dialog med medlemsstaten. 

(20) partnerskapsavtal: ett dokument som 
utarbetats av medlemsstaten tillsammans 
med partner i enlighet med principen om 
flernivåstyre; i dokumentet anges 
medlemsstatens strategi, prioriteringar och 
arrangemang för att använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna på ett 
effektivt sätt som bidrar till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla; dokumentet godkänns av 
kommissionen efter bedömning och dialog 
med medlemsstaten.

Kommentar till översättningen: Berör inte 
den svenska versionen. (Om ändringen 
antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) spärrkonto: bankkonto som 
omfattas av ett skriftligt avtal mellan 
förvaltningsmyndigheten (eller ett 
förmedlande organ) och den enhet som 
genomför ett finansieringsinstrument 
eller, när det gäller en insats som avser ett 
offentligt-privat partnerskap, ett skriftligt 
avtal mellan det offentliga organ som är 
stödmottagare och den privata partner 
som förvaltningsmyndigheten (eller det 
förmedlande organet) utsett och som 
inrättats särskilt för att hålla medel som 
ska betalas ut efter tiden för 
stödberättigande, enkom för de ändamål 
som föreskrivs i artiklarna 36.1 c, 36.2, 
36.2a och 54c i denna förordning, eller ett 
bankkonto som inrättats på villkor som 
ger motsvarande garantier med avseende 
på utbetalningar från fonden.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) fondandelsfond: en fond som 
inrättats med syftet att bidra med stöd från 
program till flera olika organ som 
genomför finansieringsinstrument; i de 
fall där finansieringsinstrument 
genomförs genom en fondandelsfond ska 
det organ som genomför 
fondandelsfonden anses vara den enda 
stödmottagaren i den mening som avses i 
artikel 2.8.
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Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) små och medelstora företag: 
mikroföretag och små och medelstora 
företag enligt definitionen i
kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG eller dess 
senare ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) makroregional strategi: av 
Europeiska rådet godkänd integrerad ram 
som kan få stöd från bl.a. de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 
som är avsedd att hantera utmaningar 
som är gemensamma för ett avgränsat 
geografiskt område som avser 
medlemsstater och tredjeländer i samma 
geografiska område som därigenom 
gagnas av stärkt samarbete som bidrar till 
uppnåendet av ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning.

Or. en
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Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26b) havsområdesstrategi: en 
strukturerad ram för samarbete avseende 
ett visst geografiskt område, vilken 
utarbetas av EU-institutionerna, 
medlemsstaterna, regionerna eller 
eventuella tredjeländer som delar ett 
havsområde. I strategin tas hänsyn till 
havsområdets geografiska, klimatmässiga, 
ekonomiska och politiska särdrag.

Or. en

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26d) relevanta landsspecifika 
rekommendationer som antagits i enlighet 
med artikel 121.2 i fördraget om 
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Europeiska unionens funktionssätt och 
relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt: rekommendationer om 
strukturella utmaningar som bör hanteras 
genom fleråriga investeringar som direkt 
omfattas av det i de fondspecifika 
förordningarna angivna 
tillämpningsområdet för de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26e) offentlig-privata partnerskap: 
sådana former av samarbete mellan 
offentliga organ och den privata sektorn 
som syftar till att förbättra 
tillhandahållande av investeringar i 
infrastrukturprojekt eller andra typer av 
insatser som tillhandahåller offentliga 
tjänster genom riskdelning, 
sammanförande av sakkunskap från den 
privata sektorn eller av ytterligare 
kapitalkällor.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
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Tidsfrist för kommissionens beslut
I de fall där det i enlighet med artiklarna 
15.2, 15.3, 25.3, 26.2, 92.2, 96.2 och 97.3 
har fastställts en tidsfrist för 
kommissionens antagande eller ändrande 
av ett beslut genom en genomförandeakt, 
ska tidsfristen inte innefatta den 
tidsperiod som inleds dagen efter den dag 
då kommissionen har skickat sina 
synpunkter till medlemsstaten och som 
löper ut när medlemsstaten har lämnat 
svar på synpunkterna.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår

(1)Tillämpningsområde

(2)Bestämmelserna i denna del ska tillämpas 
utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i del tre och del fyra.

Or. en

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 

1. De europeiska struktur- och 
investeringsfonderna 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 
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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.

alla samt de fondspecifika uppdragen 
enligt deras fördragsbaserade mål, 
inklusive ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, med hänsyn 
till de relevanta integrerade riktlinjerna 
och de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i EUF-fördraget samt de 
relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
EUF-fördraget, och i förekommande fall 
på nationell nivå, de nationella 
reformprogrammen.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att stödet från GSR-fonderna är 
förenligt med unionens politik och
prioriteringar och att det kompletterar 
unionens övriga instrument.

2. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska, med hänsyn till den specifika 
situationen i varje medlemsstat, se till att 
stödet från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna är förenligt med 
unionens relevanta politik, de 
övergripande principerna i enlighet med 
artiklarna 5, 7 och 8 samt unionens
prioriteringar och att det kompletterar 
unionens övriga instrument.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödet från GSR-fonderna ska 3. Stödet från de europeiska struktur- och 
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genomföras i nära samarbete mellan 
kommissionen och medlemsstaterna.

investeringsfonderna ska genomföras i 
nära samarbete mellan kommissionen och 
medlemsstaterna i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 30

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 
och finansiella ram samt med denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna.

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 ansvara för utarbetandet och
genomförandet av programmen och 
genomföra sina uppgifter i partnerskap 
med de berörda partner som avses i 
artikel 5 enligt denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bestämmelserna för genomförandet och 
användningen av GSR-fonderna, särskilt 
de ekonomiska och administrativa medel 
som krävs för genomförandet av 
GSR-fonderna, när det gäller rapportering, 
utvärdering, förvaltning och kontroll, ska 
stå i proportion till det stöd som anslagits.

5. Bestämmelserna för genomförandet och 
användningen av de europeiska struktur-
och investeringsfonderna, särskilt de 
ekonomiska och administrativa medel som 
krävs för utarbetandet och genomförandet 
av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, när det gäller 
övervakning, rapportering, utvärdering, 
förvaltning och kontroll, ska stå i 
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proportion till det stöd som anslagits, och 
ska beakta det allmänna målet att minska 
den administrativa bördan för de 
myndigheter som ansvarar för förvaltning 
och kontroll av programmen.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska, i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden, säkra samordningen 
mellan GSR-fonderna och med unionens 
övriga politikområden och instrument, 
även när det gäller unionens yttre åtgärder.

6. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska, i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden, säkra samordningen 
mellan de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och med unionens 
övriga relevanta politikområden, strategier
och instrument, även när det gäller 
unionens yttre åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den del av unionens budget som anslås 
till GSR-fonderna ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 53 b i 
budgetförordningen, med undantag av det 
stöd från Sammanhållningsfonden som 
överförs till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa i enlighet med artikel 84.4, 
innovativa åtgärder på kommissionens 
initiativ enligt artikel 9 i Eruf-förordningen 

7. Den del av unionens budget som anslås 
till de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna ska genomföras 
inom ramen för delad förvaltning mellan 
medlemsstaterna och kommissionen i 
enlighet med artikel 59 b i 
budgetförordningen, med undantag av det 
stöd från Sammanhållningsfonden som 
överförs till Fonden för ett sammanlänkat 
Europa i enlighet med artikel 84.4, 
innovativa åtgärder på kommissionens 
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och tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

initiativ enligt artikel 8 (f.d. artikel 9) i 
Eruf-förordningen och tekniskt stöd på 
kommissionens initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
tillämpa principen om sund ekonomisk 
förvaltning i enlighet med artikel 27 i 
budgetförordningen.

8. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
tillämpa principen om sund ekonomisk 
förvaltning i enlighet med artikel 30 i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
effektivt, framför allt genom övervakning, 
rapportering och utvärdering.

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna fungerar effektivt 
under utarbetandet och genomförandet 
när det gäller övervakning, rapportering 
och utvärdering.

Or. en
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

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 i enlighet med 
sin institutionella och rättsliga ram
organisera ett partnerskap med behöriga 
regionala och lokala myndigheter. 
Partnerskapet ska också inbegripa
följande partner:

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter.

a) Behöriga kommunala och andra 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

c) Relevanta företrädare för civilsamhället, 
även miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för social integrering,
icke-diskriminering och jämställdhet 
mellan könen.

Or. en
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Ändringsförslag 39

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 
de programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna i punkt 1
delta i utarbetandet av partnerskapsavtal 
och lägesrapporter under utformningen 
och genomförandet av programmen, bland 
annat genom att delta i 
övervakningskommittéerna för de 
programmen i enlighet med artikel 42.

Or. en

Ändringsförslag 40

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. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod i syfte att stödja och 
underlätta myndigheternas arbete med att 
organisera partnerskapen i enlighet med 
punkterna 1 och 2. Uppförandekoden ska 
utgöra den ram inom vilken 
medlemsstaterna i enlighet med sina 
institutionella och rättsliga ramar samt 
nationella och regionala befogenheter ska 
genomföra partnerskapen. I 
uppförandekoden ska följande faktorer 
fastställas med fullständig respekt för 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna:
a) De viktigaste principerna för öppna 
förfaranden som ska följas vid urval av
lämpliga partner, i förekommande fall 
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inklusive deras paraplyorganisationer, för 
att göra det lättare för medlemsstaterna 
att utse de mest representativa relevanta 
partnerna i enlighet med deras 
institutionella och rättsliga ram.
b) De viktigaste principerna och bästa 
metoderna när det gäller deltagande av 
olika kategorier av relevanta partner 
enligt punkt 1; vid utarbetandet av 
partnerskapsavtalen och programmen och 
under de olika genomförandefaserna, den 
information som ska lämnas om deras 
deltagande.
c) Bästa praxis avseende fastställandet av 
medlemskapsregler och interna 
förfaranden för 
övervakningskommittéerna ska beslutas 
av medlemsstaterna eller i förekommande 
fall övervakningskommittéerna för 
programmen i enlighet med de berörda 
bestämmelserna i denna förordning och 
de fondspecifika bestämmelserna.
d) De viktigaste syftena och bästa praxis i 
fall där förvaltningsmyndigheten låter 
relevanta partner delta i utarbetandet av 
inbjudningar att lämna förslag, särskilt 
bästa praxis för att undvika eventuella 
intressekonflikter i fall där relevanta 
partner kan vara mottagare, och för de 
relevanta partnernas deltagande i 
utarbetandet av lägesrapporter och i 
samband med övervakning och 
utvärderingar av program i enlighet med 
de berörda bestämmelserna i denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna.
e) Vägledande områden, teman och bästa 
praxis där medlemsstaternas behöriga 
myndigheter kan använda de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna, 
inklusive tekniskt stöd för att stärka de 
relevanta partnernas institutionella 
kapacitet i enlighet med de berörda 
bestämmelserna i denna förordning och 
de fondspecifika bestämmelserna.
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f) Kommissionens roll i spridandet av god 
praxis.
g) De viktigaste principer och den bästa 
praxis som underlättar medlemsstaternas 
utvärderingar av genomförandet av 
partnerskapen och deras mervärde.
Bestämmelserna i uppförandekoden får 
under inga omständigheter strida mot de 
berörda bestämmelserna i denna 
förordning och de fondspecifika 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När kommissionen antar den 
delegerade akten om en europeisk 
uppförandekod i enlighet med artikel 142 
och punkt 3 i denna artikel, ska den 
anmäla detta samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet inom fyra 
månader från antagandet av denna 
förordning. Den antagna delegerade 
akten kan inte träda i kraft före dagen för 
sitt antagande efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. För tillämpningen av denna artikel 
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kan en överträdelse av en skyldighet för 
medlemsstaterna, antingen enligt denna 
artikel i förordningen eller enligt en 
delegerad akt som antagits i enlighet med 
artikel 5.3, inte anses utgöra en 
överträdelse som leder till en finansiell 
korrigering i enlighet med artikel 77 i 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. För varje GSR-fond ska kommissionen 
minst en gång om året samråda med de 
organisationer som företräder partnerna på 
unionsnivå om genomförandet av stödet 
från GSR-fonderna.

4. För varje europeisk struktur- och 
investeringsfond ska kommissionen minst 
en gång om året samråda med de 
organisationer som företräder partnerna på 
unionsnivå om genomförandet av stödet 
från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, och ska rapportera 
om resultatet till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att beakta och främja jämställdhet 
mellan män och kvinnor och integrering av 
jämställdhetsperspektivet när programmen 
förbereds och genomförs när det gäller 
övervakning, rapportering och 
utvärdering.



PR\937861SV.doc 27/286 PE487.740v04-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 45

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. Tillgång för personer med 
funktionsnedsättning ska särskilt beaktas 
under förberedelserna inför och 
genomförandet av programmen.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Målen för GSR-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 
förorenar ska betala.

Målen för de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna 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 
fördraget, med hänsyn till principen att den 
som förorenar ska betala.

Or. en
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Ändringsförslag 47

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.

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, skydd av biologisk 
mångfald och ekosystem,
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 med hjälp av den 
metod, grundad på kategorierna av 
insatser eller åtgärder, som kommissionen 
bestämmer. Denna metod ska bestå av en 
viktning av utgifterna inom de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna till en 
lämplig nivå för att avspegla bidraget till 
målen för begränsning av och anpassning 
till klimatförändringar. Kommissionen 
ska genom genomförandeakter fastställa 
enhetliga villkor för genomförandet av 
denna metod för varje europeisk struktur-
och investeringsfond. Genomförandeakten 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje GSR-fond ska stödja följande 
tematiska mål i enlighet med sitt uppdrag

Varje europeisk struktur- och 
investeringsfond ska för att bidra till 
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för att bidra till unionens strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla:

unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, inbegripet ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning, 
stödja följande tematiska mål:

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och innovation.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och innovation.

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Att skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

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

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

7. Att få bort flaskhalsar i viktig 
nätinfrastruktur och fylla saknade länkar.

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet.

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

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom.

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

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

10. Att investera i utbildning, 
vidareutbildning och yrkesutbildning för
färdigheter och livslångt lärande.

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

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

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste en 
gemensam strategisk ram ge
programplaneringen en tydlig strategisk 
riktning och underlätta den sektorsvisa och 
territoriella samordningen av unionens 
insatser genom GSR-fonderna och med 
andra relevanta politikområden och 
instrument inom unionen, i enlighet med 
målen för unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

1. För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste en 
gemensam strategisk ram inrätta 
strategiska vägledande principer för 
underlättandet av programplaneringen och 
den sektorsvisa och territoriella 
samordningen av unionens insatser genom 
de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och med andra 
relevanta politikområden och instrument 
inom unionen, i enlighet med målen för 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla med hänsyn tagen till de 
huvudsakliga territoriella utmaningarna i 
olika områden.

1a. De strategiska vägledande principerna 
i den gemensamma strategiska ramen ska 
inrättas enligt ändamålet med och 
omfattningen av det stöd som ges genom 
varje europeisk struktur- och 
investeringsfond samt bestämmelserna för 
varje europeisk struktur- och 
investeringsfond enligt denna förordning 
och de fondspecifika bestämmelserna. 
Den ska inte heller införa ytterligare 
skyldigheter för medlemsstaterna utöver 
dem som fastställs inom ramen för 
unionens relevanta sektorspolitik.
1b. Den gemensamma strategiska ramen 
ska underlätta utarbetandet av 
partnerskapsavtalet och programmen i 
enlighet med proportionalitetsprincipen 
och subsidiaritetsprincipen och med 
beaktande av den nationella och 
regionala behörigheten att besluta om 
särskilda och lämpliga politiska åtgärder 
och samordningsåtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den gemensamma strategiska ramen ska 
följande fastställas:

I den gemensamma strategiska ramen ska 
följande fastställas:

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

a) Mekanismer för att säkerställa de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas bidrag till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla och för att se till att 
programplaneringen i de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna är 
enhetlig och samstämmig med de 
landsspecifika rekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 121.2 i 
EUF-fördraget och med relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i
EUF-fördraget, samt i förekommande fall 
på nationell nivå, de nationella 
reformprogrammen.
aa) Åtgärder för att främja en integrerad 
användning av de europeiska struktur-
och investeringsfonderna.

b) Samordningsmekanismer mellan 
GSR-fonderna och med unionens andra 
relevanta politikområden och instrument, 
inklusive externa samarbetsinstrument.

b) Bestämmelser för samordningen 
mellan de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och med unionens 
andra relevanta politikområden och 
instrument, inklusive externa 
samarbetsinstrument.

c) Övergripande principer och 
genomgående mål för genomförandet av
GSR-fonderna.

c) Övergripande principer och 
genomgående mål för genomförandet av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

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

d) Sätt att ta itu med de största territoriella 
utmaningarna för stads-, landsbygds-, 
kust- och fiskeriområden, regionernas
befolkningsmässiga utmaningar samt 
särskilda behov hos geografiska områden 
med sådana allvarliga och permanenta, 
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som avses i artiklarna 174 och 349 i 
fördraget.

naturbetingade eller demografiska 
nackdelar som avses i artiklarna 174 och 
349 i EUF-fördraget.

e) För varje tematiskt mål, de tänkbara 
åtgärder med högt europeiskt mervärde 
som ska få stöd från varje GSR-fond och 
principerna för genomförandet.
f) Prioriteringar för samarbete för 
GSR-fonderna, där så är relevant med 
hänsyn till makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

e) Prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet inom de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna, där så 
är relevant med hänsyn till makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De delar av den gemensamma strategiska 
ramen som rör enhetlighet och 
samstämmighet med medlemsstaternas 
och unionens ekonomiska politik, 
samordningsmekanismerna mellan 
GSR-fonderna och med unionens andra 
relevanta politikområden och instrument, 
de övergripande principerna och de 
genomgående målen samt sätten att ta itu 
med territoriella utmaningar fastställs i 
bilaga I.

Den gemensamma strategiska ramen 
fastställs i bilaga I till denna förordning.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastställa de särskilda 
delar av den gemensamma strategiska 
ramen som rör tänkbara åtgärder med 
högt europeiskt mervärde och principer 
för genomförandet av varje tematiskt mål 
samt prioriteringar för samarbete.
Vid större ändringar i unionens strategi för 
smart och hållbar tillväxt för alla ska 
kommissionen se över den gemensamma 

Vid större ändringar i unionens sociala 
och ekonomiska situation eller i unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
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strategiska ramen och vid behov anta 
ändringar till bilaga I genom delegerade 
akter i enlighet med artikel 142.

alla ska kommissionen lägga fram ett 
förslag om översyn av den gemensamma 
strategiska ramen. Europaparlamentet och 
rådet får i enlighet med artiklarna 225 
eller 241 i EU-fördraget uppmana 
kommissionen att lägga fram ett sådant 
förslag.

Inom sex månader efter det att en ny 
version av den gemensamma strategiska 
ramen har antagits ska medlemsstaterna 
föreslå ändringar av sina 
partnerskapskontrakt och operativa 
program om det behövs för att de ska 
överensstämma med den nya versionen av 
ramen.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att ersätta eller ändra 
avsnitt 4 (samordning och synergieffekter 
mellan de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och unionens övriga 
politik och instrument) och avsnitt 7 
(samarbetsverksamheter) i den 
gemensamma strategiska ramen i enlighet 
med bilaga I. Hänsyn måste därför tas till 
sådana ändringar i unionens politik eller 
instrument som avses i avsnitt 4 eller 
ändringar i de samarbetsverksamheter 
som avses i avsnitt 7 eller till införandet 
av nya politiska åtgärder, instrument eller 
samarbetsverksamheter för unionen.

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Handbok för stödmottagare

1. Kommissionen ska utarbeta en 
detaljerad praktisk handbok om hur man 
får tillgång till och använder de fonder 
som omfattas av grundförordningen på ett 
effektivt sätt och hur man utnyttjar 
komplementariteten med andra 
instrument inom relevant unionspolitik.
2. Handboken ska utarbetas senast den 
30 juni 2014 och ska för varje tematiskt 
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mål innehålla en översikt över de 
tillgängliga relevanta instrumenten på 
EU-nivå med detaljerade 
informationskällor, exempel på bästa 
metoder att kombinera tillgängliga 
finansieringsinstrument inom och mellan 
politikområden, en beskrivning av 
relevanta myndigheter och organ som är 
delaktiga i förvaltningen av varje 
instrument och en checklista för 
potentiella stödmottagare för att hjälpa 
dem att hitta de bästa 
finansieringsresurserna.
3. Handboken ska offentliggöras på 
kommissionens relevanta 
generaldirektorats webbplats. 
Kommissionen och de 
förvaltningsmyndigheter som verkar i 
enlighet med artikel 105 ska, i samarbete 
med Regionkommittén, se till att 
handboken når ut till potentiella 
stödmottagare.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utarbetande av partnerskapsavtalet Utarbetande av partnerskapsavtalet

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
partnerskapsavtal för perioden 
1 januari 2014–31 december 2020.

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
partnerskapsavtal för perioden 
1 januari 2014–31 december 2020.

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 artikel 5. 
Partnerskapsavtalet ska utarbetas i dialog 
med kommissionen. Medlemsstaterna ska 
utarbeta partnerskapsavtalet genom ett 
förfarande som är öppet för allmänheten i 
enlighet med sina institutionella och 
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rättsliga ramar.
3. Partnerskapsavtalet ska omfatta allt stöd 
från GSR-fonderna i medlemsstaten.

3. Partnerskapsavtalet ska omfatta allt stöd 
från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna i medlemsstaten.

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
fyra månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Partnerskapsavtalets innehåll (Berör inte den svenska versionen.)
Partnerskapsavtalet ska innehålla följande:

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bestämmelser som säkerställer att 
avtalet överensstämmer med unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, inklusive följande:

a) Bestämmelser som säkerställer att 
avtalet överensstämmer med unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla samt med fondspecifika uppdrag i 
enlighet med respektive fonds 
fördragsbaserade mål, däribland 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, inklusive följande:

i) En analys av skillnader och
utvecklingsbehov med hänvisning till de 
tematiska målen, den gemensamma 
strategiska ramen samt de mål som anges 

i) En analys av skillnader,
utvecklingsbehov och tillväxtpotential med 
hänvisning till tematiska mål och 
territoriella utmaningar och med 
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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.

beaktande av det nationella 
reformprogrammet, om så är lämpligt, 
samt relevanta landsspecifika 
rekommendationer som antagits i enlighet 
med artikel 121.2 i EUF-fördraget och de 
relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
EUF-fördraget.

ii) En sammanfattande analys av 
förhandsutvärderingarna av programmen 
som motiverar urvalet av tematiska mål 
samt en vägledande fördelning av 
GSR-fondernas bidrag.

ii) En sammanfattning av 
förhandsutvärderingarna av programmen 
eller de viktigaste resultaten av 
förhandsutvärderingarna av 
partnerskapsavtalet när sådana utförs av 
medlemsstaten på eget initiativ.

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

iii) Utvalda tematiska mål, och för varje 
utvalt tematiskt mål, en sammanfattning av 
de viktigaste resultaten som förväntas för 
var och en av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

iv) En vägledande fördelning av unionens 
stöd per tematiskt mål på nationell nivå för 
var och en av GSR-fonderna, samt det 
preliminära sammanlagda stödbeloppet för 
klimatförändringsmål.

iv) En vägledande fördelning av unionens 
stöd per tematiskt mål på nationell nivå för 
var och en av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, samt det preliminära 
sammanlagda stödbeloppet för 
klimatförändringsmål.

v) De viktigaste prioriterade områdena för 
samarbete, där så är relevant med hänsyn 
till makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.
(vi) Övergripande principer och mål för 
genomförandet av GSR-fonderna.

v) Tillämpning av övergripande principer 
och genomgående mål för genomförandet 
av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

vii) Förteckningen över program inom 
Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden, 
utom program inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete, samt inom EJFLU 
och EHFF, med preliminära anslag per 
fond och per år.

vi) Förteckningen över program inom Eruf, 
ESF och Sammanhållningsfonden, utom 
program inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, samt inom EJFLU och EHFF, 
med preliminära anslag per europeisk 
struktur- och investeringsfond och per år.

Or. en
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ett integrerat tillvägagångssätt vid 
territoriell utveckling som stöds av 
GSR-fonderna, där följande anges:

b) Bestämmelser för att säkerställa 
effektivt genomförande av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna, 
inklusive följande:

i) Mekanismer på nationell och regional 
nivå för samordningen mellan 
GSR-fonderna och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt med EIB.

i) Bestämmelser enligt medlemsstaternas 
institutionella ramar för samordningen 
mellan de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt med EIB.

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 7 i Eruf-förordningen.

ii) De uppgifter som krävs för en 
förhandskontroll av överensstämmelsen 
med additionalitetsreglerna, så som de 
fastställs i del tre av denna förordning.

iia) En sammanfattning av bedömningen 
av hur de förhandsvillkor som är 
relevanta på nationell nivå har uppfyllts i 
enlighet med artikel 17 och bilaga (xx) 
och av de åtgärder som ska vidtas, de 
ansvariga organen samt en tidsplan för 
genomförandet i de fall då 
förhandsvillkoren inte är uppfyllda.
iib) En metod och mekanismer för att 
säkerställa överenstämmelse i 
genomförandet av resultatramen i 
enlighet med artikel 19.
iic) En bedömning av om det finns behov 
av att förbättra den administrativa 
kapaciteten hos de myndigheter som är 
delaktiga i förvaltningen och kontrollen 
av programmen och där så är relevant 
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stödmottagarna, samt åtgärder som ska 
vidtas av denna anledning.
iid) En sammanfattning av de åtgärder 
som planeras i programmen, inklusive en 
vägledande tidsplan, för att minska den 
administrativa bördan för 
stödmottagarna.

Led b i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led d (ändrat) i kommissionens text. 
Leden ii, iia och iib i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen leden iii, ii och i i led d 
i kommissionens text, och leden iic och iid i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen 
leden i och ii i led e i kommissionens text.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – 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) Bestämmelser om 
partnerskapsprincipen enligt vad som 
avses i artikel 5.

En vägledande förteckning över partner 
och en sammanfattning av de åtgärder 
som vidtagits för att engagera de partner 
som avses i artikel 5 och deras roll i 
utarbetandet av partnerskapsavtalet och 
lägesrapporten enligt definitionen i 
artikel 46 i den här förordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bestämmelser för att säkerställa ett 
effektivt genomförande, inklusive 
följande:

utgår

i) En konsoliderad tabell med de mål och 
delmål som fastställts inom programmen 
för de resultatramar som avses i 
artikel 19.1, tillsammans med metoderna 
och mekanismen för att säkerställa 
överensstämmelse mellan de olika 
programmen och GSR-fonderna.
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.
iii) De uppgifter som krävs för en 
förhandskontroll av överensstämmelsen 
med additionalitetsreglerna, så som de 
fastställs i del tre av denna förordning.
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.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Bestämmelser för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av GSR-fonderna, 

utgår
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inklusive följande:
i) En bedömning av om det finns behov av 
att förbättra den administrativa 
kapaciteten hos myndigheterna och där så 
är relevant stödmottagarna, samt åtgärder 
som ska vidtas av denna anledning.
ii) En sammanfattning av de åtgärder som 
planeras och motsvarande mål i 
programmen för att minska den 
administrativa bördan för 
stödmottagarna.
iii) En bedömning av befintliga system för 
elektroniskt datautbyte, och planerade 
åtgärder för att allt utbyte av information 
mellan stödmottagare och de myndigheter 
som ansvarar för förvaltning och kontroll 
av programmen ska kunna genomföras 
helt och hållet på elektronisk väg.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I partnerskapsavtalet ska även 
följande anges:
a) Ett integrerat tillvägagångssätt för 
territoriell utveckling som stöds av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna eller en 
sammanfattning av de integrerade 
tillvägagångssätten för territoriell 
utveckling som grundas på innehållet i de 
operativa programmen, där följande 
anges:
i) Bestämmelser för att säkerställa en 
integrerad användning av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna för 
den territoriella utvecklingen av specifika 
subregionala områden, särskilt 



PR\937861SV.doc 41/286 PE487.740v04-00

SV

genomförandebestämmelserna för 
artiklarna 28 och 29 och f.d. artikel 99; 
dessa ska åtföljas av principerna för 
fastställande av stadsområden där 
integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling ska genomföras.
ii) De viktigaste prioriterade områdena för 
samarbete inom de europeiska struktur-
och investeringsfonderna, där så är 
relevant med hänsyn till makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier.
iii) Där så är relevant, ett integrerat 
tillvägagångssätt för att hantera särskilda 
behov i områden med störst fattigdom 
eller hos målgrupper som är särskilt 
utsatta för diskriminering eller social 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper, 
personer med funktionsnedsättning, 
långtidsarbetslösa och ungdomar som inte 
har anställning eller inte genomgår 
utbildning eller yrkesinriktad utbildning.
iv) Där så är relevant, ett integrerat 
tillvägagångssätt för att ta itu med 
befolkningsmässiga utmaningar i 
regionerna eller särskilda behov hos 
geografiska områden med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade eller 
demografiska nackdelar i enlighet med 
artikel 174 i fördraget.
b) Bestämmelser för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna, 
inklusive följande:
En bedömning av befintliga system för 
elektroniskt datautbyte, och en 
sammanfattning av planerade åtgärder 
för att allt utbyte av information mellan 
stödmottagare och de myndigheter som 
ansvarar för förvaltning och kontroll av 
programmen steg för steg ska kunna 
genomföras på elektronisk väg.

Led a i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led b (ändrat) i punkt 1 i 
kommissionens text. Led i i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led ii i led b i 
punkt 1 i kommissionens text. Led ii i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led v i 
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led a i punkt 1 i kommissionens text. Led iii i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen 
led c i punkt 1 i kommissionens förslag, och led b i parlamentets ändringsförslag var 
ursprungligen led e och led iii i punkt 1 i kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, med beaktande av 
förhandsutvärderingarna av 
programmen, bedöma om 
partnerskapsavtalet överensstämmer med 
denna förordning, med den gemensamma 
strategiska ramen samt med de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
de rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget, och 
den ska framföra sina synpunkter inom 
tre månader efter det att 
partnerskapsavtalet lämnas in. 
Medlemsstaten ska tillhandahålla alla 
ytterligare uppgifter som behövs och om 
nödvändigt revidera partnerskapsavtalet.

1. Kommissionen ska bedöma om 
partnerskapsavtalet överensstämmer med 
denna förordning, med beaktande av det 
nationella reformprogrammet, om så är 
lämpligt, och de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna som antagits i 
enlighet med artikel 121.2 i 
EUF-fördraget samt de relevanta
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i 
EUF-fördraget samt 
förhandsutvärderingarna av 
programmen, och den ska framföra sina 
synpunkter inom tre månader efter det att 
partnerskapsavtalet lämnas in av 
medlemsstaten. Medlemsstaten ska 
tillhandahålla alla ytterligare uppgifter som 
behövs och om nödvändigt revidera 
partnerskapsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 

2. Kommissionen ska inom fyra månader 
efter det att avtalet lämnats in av 
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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.

medlemsstaten genom genomförandeakter 
anta ett beslut om godkännande av de delar 
av partnerskapsavtalet som omfattas av 
artikel 14.1 och 14.2, i de fall då en 
medlemsstat gör bruk av föreskrifterna i 
artikel 87.8 med avseende på de delar för 
vilka det krävs ett beslut av kommissionen 
i enlighet med artikel 87.10, under 
förutsättning att eventuella synpunkter från 
kommissionen beaktats på ett adekvat sätt. 
Partnerskapsavtalen ska träda i kraft 
tidigast den 1 januari 2014.

Or. en

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska senast den 
31 december 2015 för varje medlemsstat 
utarbeta en rapport om resultatet av 
förhandlingarna om partnerskapsavtalen 
och programmen, inklusive en översikt av 
de viktigaste frågorna. Denna rapport ska 
samtidigt översändas till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Regionkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en medlemsstat föreslår en ändring 
av partnerskapsavtalet ska kommissionen 

3. Om en medlemsstat föreslår en ändring 
av de delar av partnerskapsavtalet som 
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göra en bedömning i enlighet med punkt 1 
och om nödvändigt anta ett beslut genom 
genomförandeakter om godkännande av 
ändringen.

omfattas av kommissionens beslut enligt 
punkt 2 ska kommissionen göra en 
bedömning i enlighet med punkt 1 och, om 
nödvändigt, anta ett beslut genom 
genomförandeakter om godkännande av 
ändringen inom tre månader efter det att 
den lämnades in av medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en medlemsstat ändrar delar av 
partnerskapsavtalet som inte omfattas av 
kommissionens beslut enligt punkt 2, ska 
den underrätta kommissionen om detta 
inom en månad efter dagen för beslutet 
om ändringen.

Or. en

Ändringsförslag 66

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 

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 genom att beakta de viktiga 
territoriella utmaningar för olika typer av 
territorier enligt GSR-fonderna som 
identifieras i de nationella 
reformprogrammen om så är relevant, de 
berörda landsspecifika 
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regionala behov. rekommendationerna enligt artikel 121.2 i 
EUF-fördraget och de 
rådsrekommendationer som antagits enligt 
artikel 148.4 i EUF-fördraget. Reglerna 
om tematisk koncentration enligt de 
fondspecifika bestämmelserna är inte 
tillämpliga på tekniskt bistånd.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Resultatreserv

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

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se över resultaten av 
programmen i varje medlemsstat under 
2017 och 2019, med hänvisning till de 
resultatramar som anges i respektive 
partnerskapsavtal och program. Hur 

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se över resultaten av 
programmen i varje medlemsstat under 
2019, med hänvisning till de resultatramar 
som anges i respektive program. Hur 
resultatramen ska fastställas anges i 
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resultatramen ska fastställas anges i 
bilaga I. 2.

bilaga I. 2.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tilldelning av resultatreserven Tillämpning av resultatramen
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 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.

1. På grundval av översynen 2019 ska 
kommissionen anta ett beslut genom 
genomförandeakter för att för varje 
europeisk struktur- och investeringsfond
och medlemsstat fastställa för vilka 
program och prioriteringar som delmålen 
uppnåtts.

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 

2. Om det vid en resultatöversyn framgår 
att man inom en prioritering allvarligt har 
misslyckats med att uppnå de delmål 
avseende finansiella indikatorer, 
utfallsindikatorer och avgörande 
genomförandesteg som anges i 
resultatramen på grund av tydligt 
identifierade brister i genomförandet som 
kommissionen, efter nära samråd med 



PR\937861SV.doc 47/286 PE487.740v04-00

SV

bestämmelserna. den berörda medlemsstaten, tidigare har 
påtalat i enlighet med artikel 44.7, och om 
medlemsstaten inte har vidtagit 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
dessa brister inom den tidsfrist som 
föreskrivs i artikel 44.7, kan 
kommissionen, tidigast fyra månader efter 
meddelandet, 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.

Kommissionen ska utan dröjsmål häva 
inställandet av de mellanliggande 
utbetalningarna när medlemsstaten har 
vidtagit de nödvändiga korrigerande 
åtgärderna. Om de korrigerande 
åtgärderna gäller överföring av anslag till 
andra program eller prioriteringar för 
vilka delmålen har uppnåtts ska 
kommissionen genom en 
genomförandeakt godkänna ändringarna 
för de berörda programmen inom två 
månader i enlighet med artikel 26.2.
Genom undantag ska kommissionen i 
sådana fall besluta om ändringen senast 
två månader efter det att en medlemsstat 
har lämnat in en begäran.

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.

3. Om kommissionen utifrån en granskning 
av den slutliga genomföranderapporten för 
programmet fastställer att man allvarligt 
misslyckats med att uppnå målen avseende 
finansiella indikatorer, utfallsindikatorer 
och avgörande genomförandesteg i 
resultatramen på grund av tydligt 
identifierade brister i genomförandet som 
kommissionen, efter nära samråd med 
den berörda medlemsstaten, tidigare har 
påtalat i enlighet med artikel 44.7, och om 
medlemsstaten inte har vidtagit 
korrigerande åtgärder för att avhjälpa 
dessa brister, kan kommissionen utan 
hinder av artikel 77, göra finansiella 
korrigeringar för de berörda 
prioriteringarna i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.
När kommissionen tillämpar finansiella 
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korrigeringar ska den – med tillbörlig 
respekt för proportionalitetsprincipen – ta 
hänsyn till absorptionsnivån och de 
externa faktorer som bidragit till 
misslyckandet.
Finansiella korrigeringar ska inte 
tillämpas om misslyckandet med att nå 
målen beror på socioekonomiska eller 
miljömässiga faktorer, väsentliga 
ändringar av de ekonomiska eller 
miljömässiga förhållandena i en 
medlemsstat eller på grund av force 
majeure som allvarligt påverkar 
genomförandet av de berörda 
prioriteringarna.
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
för att fastställa detaljerade bestämmelser 
om kriterier 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.

4. Punkt 2 ska inte gälla för program inom 
målet Europeiskt territoriellt samarbete 
eller för avdelning V i EHFF-förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. en
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Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De ökade mellanliggande 
utbetalningarna ska göras tillgängliga för 
den förvaltande myndigheten snarast 
möjligt och användas med full öppenhet 
och insyn för betalningar vid 
genomförandet av det operativa 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 72

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 de partner som 
avses i artikel 5. Medlemsstaterna ska 
utarbeta programmen genom ett 
förfarande som är öppet för allmänheten i 
enlighet med sina institutionella och 
rättsliga ramar.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska samarbeta för att säkerställa en 
effektiv samordning av utarbetandet och 
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genomförandet av programmen för de 
olika europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, inklusive om så är 
relevant lämpliga program som får stöd 
från flera av de fonder som omfattas av 
del III i denna förordning, med beaktande 
av proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 74

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 senast tre månader efter 
inlämnandet av partnerskapsavtalen.
Program inom Europeiskt territoriellt 
samarbete ska lämnas in inom 
nio månader efter denna förordnings 
ikraftträdande. Alla program ska åtföljas 
av den förhandsutvärdering som avses i 
artikel 48.

Or. en

Ändringsförslag 75

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. 

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 denna 
förordning, de fondspecifika 
bestämmelserna och innehållet i
partnerskapsavtalet.
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Alla program ska innehålla arrangemang 
för hur GSR-fonderna kan genomföras på 
ett effektivt och samordnat sätt, samt 
åtgärder för att minska stödmottagarnas 
administrativa börda.

Alla program ska innehålla arrangemang 
för hur de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna kan genomföras på 
ett effektivt och samordnat sätt, liksom 
åtgärder för att minska stödmottagarnas 
administrativa börda.

Or. en

Ändringsförslag 76

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 de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 
motsvarande nationell samfinansiering, 
som kan vara offentlig eller privat i 
enlighet med de fondspecifika 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När medlemsstater och regioner deltar 
i makroregionala strategier eller 
havsområdesstrategier ska de planerade 
insatsernas bidrag till dessa strategier 
anges i det berörda programmet enligt de 
behov för programområdet som fastställts 
av medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För varje prioritering ska man ange 
indikatorer för att bedöma hur 
genomförandet av program framskrider 
mot måluppfyllelsen, och dessa ska ligga 
till grund för övervakning, bedömning och 
resultatöversyn. Följande ska ingå:

3. För varje prioritering ska man ange 
indikatorer och motsvarande mål uttryckta
i kvalitativa och kvantitativa termer i 
enlighet med de fondspecifika 
bestämmelserna för att bedöma hur 
genomförandet av program framskrider 
mot måluppfyllelsen, och dessa ska ligga 
till grund för övervakning, bedömning och 
resultatöversyn. Följande ska ingå:

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje GSR-fond ska man i de 
fondspecifika bestämmelserna fastställa 
gemensamma indikatorer och man kan 
också föreskriva om programspecifika 
indikatorer.

För varje europeisk struktur- och 
investeringsfond ska man i de 
fondspecifika bestämmelserna fastställa 
gemensamma indikatorer och man kan 
också fastställa bestämmelser om 
programspecifika indikatorer.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla program, utom de som endast 4. Alla program, utom de som endast 
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omfattar tekniskt stöd, ska innehålla en 
beskrivning av åtgärder för att beakta 
principerna i artiklarna 7 och 8.

omfattar tekniskt stöd, ska innehålla en 
beskrivning av åtgärder i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna för att 
beakta principerna i artiklarna 5, 7 och 8.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Alla program, utom de där det tekniska 
stödet genomförs inom ett särskilt 
program, ska innehålla det preliminära 
stödbelopp som ska användas för 
klimatförändringsmål.

5. Alla program, utom de där det tekniska 
stödet genomförs inom ett särskilt 
program, ska innehålla det preliminära 
stödbelopp som ska användas för 
klimatförändringsmål på grundval av den 
metod som avses i artikel 8.

Or. en

Ändringsförslag 82

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 man särskilt beakta 

1. Kommissionen ska bedöma hur 
programmen överensstämmer med den här 
förordningen och med de fondspecifika 
bestämmelserna samt om de effektivt 
bidrar till de utvalda tematiska målen och 
till unionens prioriteringar för varje 
europeisk struktur- och investeringsfond 
samt till partnerskapsavtalet, med hänsyn 
till de relevanta landsspecifika 
rekommendationerna som antagits i 
enlighet med artikel 121.2 i 
EUF-fördraget och de relevanta
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i 
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programstrategins lämplighet, motsvarande 
mål, indikatorer och fördelningen av 
budgetmedel.

EUF-fördraget samt till 
förhandsutvärderingen. I bedömningen 
ska man särskilt beakta programstrategins 
lämplighet, motsvarande mål, indikatorer 
och fördelningen av budgetmedel.

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I enlighet med de fondspecifika 
bestämmelserna ska kommissionen 
godkänna varje program inom sex månader 
efter det att det formellt lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning av att 
eventuella synpunkter från kommissionen 
har beaktats på ett tillfredsställande sätt, 
men inte före den 1 januari 2014 eller 
innan kommissionen antagit ett beslut om 
godkännande av partnerskapsavtalet.

3. I enlighet med de fondspecifika 
bestämmelserna ska kommissionen 
godkänna varje program inom sex månader 
efter det att det formellt lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning av att 
eventuella synpunkter från kommissionen 
har beaktats på ett adekvat sätt, men inte 
före den 1 januari 2014 eller innan 
kommissionen antagit ett beslut om 
godkännande av partnerskapsavtalet.
Genom undantag från ovanstående får 
program inom målet för ett europeiskt 
territoriellt samarbete godkännas av 
kommissionen före antagandet av beslutet 
om godkännande av partnerskapsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 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 

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 
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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.

strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla och de särskilda målen i programmet, 
med beaktande av denna förordning och 
fondspecifika bestämmelser, de 
övergripande principerna i enlighet med 
artiklarna 5, 7 och 8 samt
partnerskapsavtalet. De ska åtföljas av det 
ändrade programmet.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid ändringar av program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete ska det 
relevanta partnerskapsavtalet inte ändras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
som lämnats in i enlighet med punkt 1, 
med beaktande av medlemsstatens 
motivering. Kommissionen får komma 
med synpunkter och medlemsstaten ska 
förse kommissionen med alla nödvändiga 
kompletterande uppgifter. I enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna ska 
kommissionen godkänna ansökningar om 
ändring av ett program senast 
fem månader efter det att ansökningen 
lämnats in av medlemsstaten, under 
förutsättning av att kommissionens 

2. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
som lämnats in i enlighet med punkt 1, 
med beaktande av medlemsstatens 
motivering. Kommissionen får komma 
med synpunkter inom en månad efter den 
formella inlämningen av det ändrade 
programmet och medlemsstaten ska förse 
kommissionen med alla nödvändiga 
kompletterande uppgifter. I enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna ska 
kommissionen godkänna ansökningar om 
ändring av ett program snarast möjligt och 
senast tre månader efter det att 
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synpunkter beaktats på ett 
tillfredsställande sätt. Om det behövs ska 
kommissionen samtidigt ändra beslutet 
om godkännande av partnerskapsavtalet, i 
enlighet med artikel 15.3.

ansökningen lämnats in av medlemsstaten, 
under förutsättning av att kommissionens 
synpunkter beaktats på ett adekvat sätt.

I de fall där en ändring av ett program 
påverkar uppgifterna i 
partnerskapsavtalet i enlighet med 
artikel 14.1 a iii, iv och vi, ska 
kommissionens godkännande av 
programmet samtidigt utgöra ett 
godkännande av den senare revideringen 
av uppgifterna i partnerskapsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan begära att EIB 
granskar den tekniska kvaliteten och den 
ekonomiska och finansiella bärkraften hos 
större projekt och att banken bistår 
kommissionen vid genomförandet eller 
utvecklingen av finansieringsinstrument.

3. Kommissionen kan begära att EIB 
granskar den tekniska kvaliteten och den 
ekonomiska och finansiella bärkraften 
samt hållbarheten hos större projekt och 
att banken bistår kommissionen vid 
genomförandet eller utvecklingen av 
finansieringsinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Lokalt ledd utveckling, som valts till 1. Lokalt ledd utveckling ska stödjas av 
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Leaders strategi för lokal utveckling inom 
EJFLU, ska

EJFLU, som ska väljas till Leaders 
strategi för lokal utveckling och kan 
stödjas av Eruf, ESF eller EHFF. Dessa 
fonder kallas hädanefter de berörda 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

a) vara inriktad på specifika subregionala 
territorier,
b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna,
c) genomföras genom integrerade och 
sektorsövergripande områdesbaserade 
lokala utvecklingsstrategier, samt
d) utformas med hänsyn till lokala behov 
och möjligheter samt omfatta innovativa 
drag i det lokala sammanhanget, 
nätverksarbete samt, när så är möjligt, 
samarbete.

1a. Lokalt ledd utveckling ska
a) vara inriktad på specifika subregionala 
områden,
b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken offentliga 
myndigheter, såsom dessa definieras i de 
nationella bestämmelserna, eller någon 
enskild intressegrupp får ha mer än 49 % 
av rösterna,
c) genomföras genom integrerade och 
sektorsövergripande områdesbaserade 
lokala utvecklingsstrategier, samt
d) utformas med hänsyn till lokala behov 
och möjligheter samt omfatta innovativa 
drag i det lokala sammanhanget, 
nätverksarbete samt, när så är möjligt, 
samarbete.

2. GSR-fondernas stöd till lokal utveckling 2. De berörda europeiska struktur- och 
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ska vara konsekvent och samordnas 
fonderna emellan. Detta ska säkerställas 
bl.a. genom samordnat 
kapacitetsbyggande, urval, godkännande 
samt finansiering av lokala 
utvecklingsstrategier och lokala 
utvecklingsgrupper.

investeringsfondernas stöd till lokal 
utveckling ska vara konsekvent och 
samordnas mellan de berörda europeiska 
struktur- och investeringsfonderna. Detta 
ska säkerställas bl.a. genom samordnat 
kapacitetsbyggande, urval, godkännande 
samt finansiering av lokalt ledda lokala 
utvecklingsstrategier och lokala 
utvecklingsgrupper.

3. När den urvalskommitté för lokala 
utvecklingsstrategier som inrättats i 
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.

3. När den urvalskommitté för lokalt ledda
lokala utvecklingsstrategier som inrättats i 
enlighet med artikel 29.3 fastställer att 
genomförandet av den utvalda lokalt ledda
lokala utvecklingsstrategin kräver stöd från 
mer än en fond kan den i enlighet med 
nationella bestämmelser och förfaranden 
utse en samordnande fond som ska stödja 
alla löpande kostnader och 
ledningsfunktionskostnader enligt 
artikel 31 d och e för den lokalt ledda 
lokala utvecklingsstrategin.

4. När en samordnande fond utsetts ska 
löpande kostnader, ledningsfunktioner 
och nätverksaktiviteter för den lokala 
utvecklingsstrategin finansieras enbart av 
den fonden.
5. Lokal utveckling som stöds av 
GSR-fonderna ska genomföras enligt en 
eller flera av programmets prioriteringar.

4. Lokalt ledd lokal utveckling som stöds 
av de berörda europeiska struktur- och 
finansieringsfonderna ska genomföras 
enligt en eller flera av programmets 
prioriteringar i det eller de relevanta 
programmen i enlighet med de berörda 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och 
investeringsfondsspecifika bestämmelser.

Leden a, b, c och d i parlamentets ändringsförslag till den nya punkten 1a var ursprungligen 
led a (ändrat), led b (ändrat) samt leden c och d i punkt 1 i kommissionens text.

Or. en
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Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 29 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lokala utvecklingsstrategier Lokalt ledda lokala utvecklingsstrategier

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En lokal utvecklingsstrategi ska 
innehålla åtminstone följande delar:

1. En lokalt ledd lokal utvecklingsstrategi 
ska innehålla åtminstone följande delar:

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En beskrivning av strategin och dess 
mål, en beskrivning av på vilket sätt 
strategin är integrerad och innovativ samt 
en hierarki av mål, inklusive tydliga och
mätbara mål för utfall eller resultat. 
Strategin ska överensstämma med 
relevanta program inom samtliga berörda 
GSR-fonder.

c) En beskrivning av strategin och dess 
mål, en beskrivning av på vilket sätt 
strategin är integrerad och innovativ samt 
en hierarki av mål, inklusive mätbara mål 
för utfall eller resultat. När det gäller 
resultat kan målen uttryckas kvantitativt 
eller kvalitativt. Strategin ska vara förenlig
med relevanta program inom samtliga 
berörda europeiska struktur- och 
investeringsfonder.

Or. en
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Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Strategins finansieringsplan, inklusive 
planerade anslag från var och en av 
GSR-fonderna.

g) Strategins finansieringsplan, inklusive 
planerade anslag från var och en av de 
berörda europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 93

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 lokalt ledda
lokala utvecklingsstrategier.

Or. en

Ändringsförslag 94

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. Lokalt ledda lokala utvecklingsstrategier 
ska väljas ut av en kommitté som inrättats 
för detta syfte av den ansvariga 
förvaltningsmyndigheten/de ansvariga 
förvaltningsmyndigheterna och 
godkännas av den ansvariga 
förvaltningsmyndigheten/de ansvariga 
förvaltningsmyndigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Urval och godkännande av alla lokala 
utvecklingsstrategier ska ha avslutats 
senast den 31 december 2015.

4. Den första omgången av urval av lokalt 
ledda lokala utvecklingsstrategier ska ha 
avslutats senast två år efter dagen för 
partnerskapsavtalet godkännande. 
Medlemsstaterna får välja ut ytterligare 
lokalt ledda lokala utvecklingsstrategier 
efter denna dag men inte senare än den 
31 december 2017.

Or. en

Ändringsförslag 96

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 beslut om godkännande av en lokalt 
ledd lokal utvecklingsstrategi ska anslagen 
för var och en av de berörda europeiska 
struktur- och investeringsfonderna
fastställas. Ansvaret för förvaltnings- och 
kontrolluppgifterna för den lokala 
utvecklingsstrategin enligt programmet 
eller programmen ska också anges i 
beslutet.

Or. en
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Ändringsförslag 97

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. Befolkningen i det område som avses i 
punkt 1a ovan får inte understiga 10 000 
och inte överstiga 150 000 invånare. 
Genom undantag får kommissionen anta 
eller ändra dessa befolkningsgränser för 
en medlemsstat i partnerskapsavtalet i 
enlighet med de förfaranden som 
fastställs i artikel 15.2 och 15.3 i 
vederbörligen motiverade fall på grundval 
av ett förslag från en medlemsstat för att 
ta hänsyn till glest eller tätt befolkade 
områden i syfte att garantera territoriell 
samstämmighet i områden som omfattas 
av de lokala utvecklingsstrategierna.

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Lokala aktionsgrupper ska utforma och 
genomföra de lokala 
utvecklingsstrategierna.

1. Lokala aktionsgrupper ska utforma och 
genomföra de lokalt ledda lokala 
utvecklingsstrategierna.

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.

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.

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 

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

3. De lokala aktionsgrupperna ska ha 
följande uppgifter:

3. De lokala aktionsgrupperna ska ha 
följande uppgifter:

a) Främja de lokala aktörernas kapacitet att 
utveckla och genomföra insatser.

a) Främja de lokala aktörernas kapacitet att 
utveckla och genomföra insatser, även 
genom att främja deras 
förvaltningskapacitet.

b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande och kriterier för 
urval av insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 50 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn samt som gör det 
möjligt att överklaga urvalsbeslut och 
genomföra urval med ett skriftligt 
förfarande.

b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande och objektiva 
kriterier för urval av insatser, som inte 
leder till intressekonflikter, som 
säkerställer att minst 50 % av rösterna i 
urvalsbesluten kommer från partner som 
inte är offentliga myndigheter och som gör 
det möjligt att genomföra urval med ett 
skriftligt förfarande.

c) Säkra överensstämmelsen med den 
lokala utvecklingsstrategin vid urvalet av 
insatser genom att prioritera dem efter hur 
väl de bidrar till att uppnå målen för 
strategin.

c) Säkra överensstämmelsen med den 
lokalt ledda lokala utvecklingsstrategin vid 
urvalet av insatser genom att prioritera dem 
efter hur väl de bidrar till att uppnå målen 
för strategin.

d) Förbereda och offentliggöra 
inbjudningar att lämna förslag eller ett 
förfarande för att kontinuerligt lämna in 
projekt, och även fastställa urvalskriterier.

d) Förbereda och offentliggöra 
inbjudningar att lämna förslag eller ett 
förfarande för att kontinuerligt lämna in 
projekt, och även fastställa urvalskriterier.

e) Ta emot ansökningar om stöd och 
bedöma dem.

e) Ta emot ansökningar om stöd och 
bedöma dem.

f) Välja ut insatser och fastställa 
stödbeloppet och, i tillämpliga fall, lägga 
fram förslagen till det organ som är 
ansvarigt för att slutkontrollen av 
stödberättigande innan de godkänns.

f) Välja ut insatser och fastställa 
stödbeloppet och, i tillämpliga fall, lägga 
fram förslagen till det organ som är 
ansvarigt för att slutkontrollen av 
stödberättigande innan de godkänns.

g) Övervaka genomförandet av den lokala 
utvecklingsstrategin och de insatser som 
får stöd samt genomföra särskilda 
utvärderingar kopplade till den lokala 
utvecklingsstrategin.

g) Övervaka genomförandet av den lokalt 
ledda lokala utvecklingsstrategin och de 
insatser som får stöd samt genomföra 
särskilda utvärderingar kopplade till den 
lokalt ledda lokala utvecklingsstrategin.

3a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 3b kan den lokala aktionsgruppen 
vara stödmottagare och genomföra 
insatser i enlighet med den lokalt ledda 



PE487.740v04-00 64/286 PR\937861SV.doc

SV

lokala utvecklingsstrategin.
3b. I fall av samarbetsverksamhet mellan 
lokala aktionsgrupper enligt artikel 31.1c 
kan de uppgifter som anges i artikel 30.3f 
utföras av den ansvariga 
förvaltningsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd från GSR-fonderna till lokal 
utveckling

Stöd från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna till lokalt ledd lokal 
utveckling

Stöd till lokal utveckling ska omfatta 
följande:

1. Stöd till lokalt ledd lokal utveckling ska 
omfatta följande:

a) Kostnaderna för förberedande stöd. a) Kostnaderna för förberedande stöd ska 
omfatta kapacitetsuppbyggnad, utbildning 
och nätverksbildning i syfte att utarbeta 
och genomföra en utvecklingsstrategi.

Kostnaderna kan omfatta en eller flera av 
följande delar:
i) Utbildning av lokala aktörer.
ii) Studier kring området i fråga.
iii) Kostnader för utarbetandet av den 
lokala utvecklingsstrategin, inklusive 
konsultkostnader och kostnader för 
åtgärder i samband med samråd med 
berörda aktörer inför utarbetandet av 
strategin.
iv) Administrativa kostnader (drifts- och 
personalkostnader) för organisationer 
som ansöker om förberedande stöd under 
förberedelsefasen.
v) Stöd till små pilotprojekt.
Sådant förberedande stöd ska vara 
stödberättigande oavsett om en lokal 
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utvecklingsstrategi som utformats av en 
lokal aktionsgrupp som mottar stöd väljs 
ut för finansiering av en urvalskommitté 
som inrättats i enlighet med artikel 29.3.

b) Genomförande av insatser inom den 
lokala utvecklingsstrategin.

b) Genomförande av insatser inom den 
lokalt ledda lokala utvecklingsstrategin.

c) Förberedelser inför och genomförande 
av samarbetsverksamhet i den lokala 
aktionsgruppen.

c) Förberedelser inför och genomförande 
av samarbetsverksamhet i den lokala 
aktionsgruppen.

d) Löpande kostnader och 
ledningsfunktioner inom den lokala 
utvecklingsstrategin upp till 25 % av de 
sammanlagda offentliga utgifterna inom 
den lokala utvecklingsstrategin.

d) Löpande kostnader kopplade till 
förvaltningen av strategins 
genomförande, bestående av 
driftskostnader, personalkostnader, 
utbildningskostnader, kostnader kopplade 
till pr-verksamhet, finansiella kostnader 
samt kostnaderna kopplade till 
övervakning och utvärdering av strategin 
enligt artikel 30.3g.

(da) Ledningsfunktioner inom den lokalt 
ledda lokala utvecklingsstrategin med 
syftet att underlätta utbyte mellan berörda 
parter för att ge information, främja 
strategin och stödja potentiella 
stödmottagare i utvecklingen av 
verksamhet och utarbetandet av 
ansökningar.
1a. Stödet för löpande kostnader och 
ledningsfunktioner får inte överstiga 25 % 
av de sammanlagda offentliga utgifterna 
inom den lokala utvecklingsstrategin.

Or. en



PE487.740v04-00 66/286 PR\937861SV.doc

SV

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 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. De europeiska struktur- och 
investeringsfonderna kan användas för att 
stödja finansieringsinstrument inom ett 
eller flera program, även när de är 
organiserade som fondandelsfonder, för att 
bidra till att man uppnår specifika mål 
inom en prioritering eller åtgärd.

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

Finansieringsinstrumenten ska genomföras 
för att stödja investeringar som förväntas 
vara finansiellt hållbara och som inte ger 
upphov till tillräcklig finansiering från 
marknadskällor. Vid tillämpningen av 
denna avdelning ska 
förvaltningsmyndigheten, 
fondandelsfonden och de organ som 
genomför finansieringsinstrumentet 
iaktta den tillämpliga 
unionslagstiftningen och nationella 
lagstiftningen, särskilt i fråga om statligt 
stöd och offentlig upphandling.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
med detaljerade bestämmelser för 
förhandsbedömningar av 
finansieringsinstrument, kombinationer 
av stöd till slutmottagarna genom bidrag, 
räntesubventioner, subventioner av 
garantiavgifter och 
finansieringsinstrument, ytterligare 
särskilda bestämmelser om utgifters 
stödberättigande samt bestämmelser om 
vilken typ av verksamhet som inte ska få 
stöd genom finansieringsinstrument.

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

Or. en
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Ändringsförslag 101

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Stöd till finansieringsinstrument ska 
grunda sig på en förhandsbedömning där 
man fastställt belägg för 
marknadsmisslyckanden eller 
suboptimala investeringssituationer samt 
den beräknade nivån och omfattningen på 
de offentliga investeringsbehoven, 
inbegripet typer av 
finansieringsinstrument som ska stödjas.
En sådan förhandsbedömning ska 
omfatta följande:
a) En analys av marknadsmisslyckanden, 
suboptimala investeringssituationer samt 
investeringsbehov för politikområden och 
tematiska mål eller 
investeringsprioriteringar som ska 
behandlas för att bidra till att uppnå 
specifika mål som fastställts inom en 
prioritering eller åtgärd och som ska 
stödjas genom finansieringsinstrument. 
Denna analys ska grundas på tillgängliga 
goda exempel på metoder.
b) En bedömning av mervärdet med de 
finansieringsinstrument som övervägs för 
stöd från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, konsekvens med 
andra former av offentliga insatser 
riktade mot samma marknad, eventuella 
konsekvenser vad gäller statligt stöd, 
proportionaliteten när det gäller den 
planerade insatsen och åtgärder för att 
minimera marknadssnedvridning.
c) En uppskattning av de ytterligare 
offentliga och privata medel som kan 
anskaffas genom
finansieringsinstrumentet ned till 
slutmottagarnivå (förväntad 
hävstångseffekt), om så är relevant 
inklusive en bedömning av behovet av och 
nivån på fördelaktiga ersättningar för att 
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attrahera motpartsmedel från privata 
källor och/eller en beskrivning av de 
mekanismer som ska användas för att 
fastställa behovet och omfattningen av 
sådan fördelaktig ersättning, till exempel 
ett konkurrenskraftigt eller tillräckligt 
oberoende bedömningsförfarande.
d) En bedömning av gjorda erfarenheter 
från liknande instrument och 
förhandsbedömningar som genomförts av 
medlemsstaterna tidigare samt hur man 
kommer att dra nytta av dessa 
erfarenheter i fortsättningen.
e) Den föreslagna investeringsstrategin, 
inbegripet en granskning av olika möjliga 
genomförandebestämmelser i den mening 
som avses i artikel 33, finansiella 
produkter som kommer att erbjudas, 
utsedda slutmottagare, planerad 
kombination med bidragsstöd, i 
tillämpliga fall.
f) Angivelse av förväntade resultat och 
hur finansieringsinstrumentet i fråga 
förväntas bidra till att uppnå de specifika 
målen för den relevanta prioriteringen 
eller åtgärden, inbegripet indikatorer för 
detta bidrag.
g) Bestämmelser som vid behov möjliggör 
översyn och uppdatering av 
förhandsbedömningen i samband med 
genomförandet av 
finansieringsinstrument som har 
genomförts på grundval av en sådan 
bedömning, om förvaltningsmyndigheten 
under genomförandefasen anser att 
förhandsbedömningen eventuellt inte 
längre korrekt speglar de marknadsvillkor 
som råder vid tidpunkten för 
genomförande.

Or. en
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Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Slutmottagare som får stöd genom 
finansieringsinstrument kan också få 
bidrag eller annat stöd från ett program 
eller från ett annat instrument som stöds 
genom unionens budget i enlighet med 
tillämpliga EU-bestämmelser om statligt 
stöd. I sådana fall måste finansiering av 
olika ursprung bokföras separat.

Or. en

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förhandsbedömningen kan 
genomföras i etapper. Den ska under alla 
omständigheter slutföras innan 
förvaltningsmyndigheten beslutar att 
lämna programbidrag till ett 
finansieringsinstrument.
Sammanfattningen av resultaten och 
slutsatserna från förhandsbedömningar 
avseende finansieringsinstrument ska 
offentliggöras inom tre månader från det 
att de slutförts.
Förhandsbedömningen ska lämnas in till 
övervakningskommittén i 
informationssyfte i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.

Or. en
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Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 105

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 106

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.

Kommentar till översättningen: Denna text har flyttats från artikel 33.3 andra stycket, som 
stryks i ändringsförslag 109.

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3 – stycke 1 – 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 specifika mål 
som anges i den berörda prioriteringen 
eller åtgärden.

Or. en

Ändringsförslag 109

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

Kommentar till översättningen: Denna text flyttas till artikel 33.1 stycke 1a (nytt)
(ändringsförslag 106).

Or. en
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Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

b) Delegera uppgifterna i samband med 
genomförandet till

b) Delegera uppgifterna i samband med 
genomförandet till

i) Europeiska investeringsbanken. i) Europeiska investeringsbanken.

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

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

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

iii) ett privaträttsligt eller offentligrättsligt 
organ.

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

c) Utföra uppgifter i samband med 
genomförandet direkt, när det gäller 
finansieringsinstrument som består enbart 
av lån eller garantier. I detta fall ska 
förvaltningsmyndigheten betraktas som 
stödmottagaren i den mening som avses i 
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artikel 2.8.

Vid genomförandet av 
finansieringsinstrumentet ska de organ 
som avses i a, b och c säkerställa 
iakttagande av tillämplig EU-lagstiftning 
och nationell lagstiftning, inbegripet 
bestämmelser avseende de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna, 
statligt stöd, offentlig upphandling och 
relevanta normer samt tillämplig 
lagstiftning om förhindrande av 
penningtvätt, kampen mot terrorism och 
skattebedrägeri. De får inte inrättas och 
får inte ha affärsförbindelser med enheter 
som är registrerade i territorier vars 
jurisdiktioner inte samarbetar med 
unionen när det gäller tillämpning av 
internationellt överenskomna 
skattenormer och de ska införliva sådana 
krav i sina avtal med de utvalda 
finansiella intermediärerna.

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

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. För finansieringsinstrument som 
genomförs enligt punkt 4c ska villkoren 
för bidrag från program till 
finansieringsinstrument fastställas i ett 
strategidokument i enlighet med bilaga X 
som ska granskas av 
övervakningskommittén.
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastställa ytterligare 
specifika bestämmelser om vilka 
funktioner, skyldigheter och 
ansvarsuppgifter som organ som 
genomför finansieringsinstrument ska ha, 
berörda urvalskriterier och produkter som 
kan levereras via finansieringsinstrument. 
Kommissionen ska samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet de 
delegerade akter som antas i enlighet med
artikel 142 inom fyra månader från denna 
förordnings antagande.
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Kommentar till översättningen: Det sista stycket i detta ändringsförslag har överförts från 
artikel 33.4 sista stycket i kommissionens text, och har ändrats.

Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De enheter som avses i punkt 4 b i och 
ii får, när de genomför 
finansieringsinstrument genom
fondandelsfonder, vidare anförtro delar av 
förvaltningen åt finansiella intermediärer, 
förutsatt att de enheterna på eget ansvar ser 
till att dessa intermediärer uppfyller 
kriterierna i [artiklarna 57 och 131.1, 
131.1a och 131.3] i budgetförordningen1. 
De finansiella intermediärerna ska väljas ut 
på ett öppet, proportionerligt och icke-
diskriminerande sätt, som inte leder till 
intressekonflikter.

5. De organ som avses i punkt 4a och 4b
får, när de genomför 
finansieringsinstrument, vidare anförtro 
delar av förvaltningen åt finansiella 
intermediärer, förutsatt att de enheterna på 
eget ansvar ser till att dessa intermediärer 
uppfyller kriterierna i artikel 140.1, 140.2 
och 140.4 i budgetförordningen1. De 
finansiella intermediärerna ska väljas ut på 
ett öppet, proportionerligt och icke-
diskriminerande sätt, som inte leder till 
intressekonflikter.

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genomförande av vissa
finansieringsinstrument

Förvaltning och kontroll av 
finansieringsinstrument

Or. en

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. De organ som utsetts i enlighet med 
artikel 59.3 i budgetförordningen ska inte 
genomföra kontroller på plats av 
verksamhet som omfattar 
finansieringsinstrument som genomförs i 
enlighet med 33 1 a. De ska ta emot 
regelbundna kontrollrapporter från organen 
till vilka genomförandet av dessa 
finansieringsinstrument delegerats.

Or. en
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Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De organ som ansvarar för 
programrevisionen ska endast utföra 
revisioner på slutmottagarnivå när en 
eller flera av följande situationer uppstår:
a) Verifikationer saknas för 
finansieringsinstrumentet eller 
förvaltningsmyndigheten.
b) Det finns bevis för att de organ som 
genomför finansieringsinstrumenten inte 
har övervakat det stöd som ges till 
slutmottagarna på lämpligt sätt.
c) Det finns bevis för att de handlingar 
som finns tillgängliga hos 
förvaltningsmyndigheten eller de organ 
som genomför finansieringsinstrumenten 
inte avspeglar det tillhandahållna stödet 
på lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. När det gäller de finansieringsinstrument 
som avses i artikel 33.1 a och de 
finansieringsinstrument som avses i 
artikel 33.1 b som genomförs i enlighet 
med artikel 33.4 a och b ska ansökningar 
i etapper om mellanliggande 
utbetalningar lämnas för programbidrag
som betalats ut till 
finansieringsinstrumentet under den 
stödberättigandeperioden i enlighet med 
följande villkor:
a) Den summa av programbidraget som 
betalas ut till finansieringsinstrumentet 
som anges i en ansökan om 
mellanliggande utbetalning som lämnas 
in under den stödberättigandeperiod som 
avses i artikel 55.2 får inte överstiga 25 % 
av den totala programbidragssumma som 
anslagits till finansieringsinstrumentet 
enligt det relevanta finansieringsavtalet, 
motsvarande utgifter i den mening som 
avses i artikel 36.1 a, b och d som 
förväntas betalas ut under den 
stödberättigandeperiod som avses i 
artikel 55.2. Ansökningar om 
mellanliggande utbetalningar som lämnas 
in efter den stödberättigandeperiod som 
anges i artikel 55.2 ska innehålla det 
sammanlagda beloppet för 
stödberättigande utgifter i den mening 
som avses i artikel 36.
b) Varje ansökan om mellanliggande 
betalning som avses i led a får omfatta 
högst 25 % av det sammanlagda beloppet 
för den nationella samfinansiering som 
avses i artikel 33.8 och som förväntas 
betalas ut till finansieringsinstrumentet, 
eller på slutmottagarnivå, för utgifter i 
den mening som avses i artikel 36.1 a, b 
och d, inom den stödberättigandeperiod 
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som anges i artikel 55.2.
c) Efterföljande ansökningar om 
mellanliggande utbetalningar som lämnas 
in under den stödberättigandeperiod som 
avses i artikel 55.2 ska endast lämnas
i) för den andra ansökan om 
mellanliggande utbetalning om minst 
60 % av den summa som angavs i den 
första ansökan om mellanliggande 
utbetalning har spenderats som 
stödberättigande utgifter i den mening 
som avses i artikel 36.1 a, b och d,
ii) för den tredje och efterföljande 
ansökningar om mellanliggande 
utbetalningar om minst 85 % av de 
summor som angetts i de tidigare 
ansökningarna om mellanliggande 
utbetalningar har spenderats som 
stödberättigande utgifter i den mening 
som avses i artikel 36.1 a, b och d.
d) Varje ansökan om mellanliggande 
utbetalning som innehåller utgifter som 
rör finansieringsinstrument ska separat 
ange det totala programbidragsbelopp 
som betalats ut till 
finansieringsinstrumentet och de belopp 
som betalats ut som stödberättigande 
utgifter i den mening som avses i 
artikel 36.1 a, b och d.
Vid avslutandet ska ansökan om 
utbetalning av slutsaldot innehålla 
angivelse av de totala stödberättigande 
utgifterna enligt artikel 36.

Or. en

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller de finansieringsinstrument 2. När det gäller de finansieringsinstrument 
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som avses i artikel 33.1 b och som 
genomförs i enlighet med artikel 33.4 a 
och b, ska det sammanlagda belopp av 
stödberättigande utgifter som anges i 
betalningsansökningar omfatta och 
separat ange det sammanlagda stödbelopp 
som betalats ut eller som ska betalas ut till 
finansieringsinstrumentet för 
investeringar i slutmottagare under en 
förutbestämd period på högst två år, 
inklusive förvaltningskostnader och 
avgifter.

som avses i artikel 33.1 b och som 
genomförs i enlighet med artikel 33.4 c, 
ska ansökningar om mellanliggande 
utbetalningar och utbetalning av 
slutsaldot omfatta det sammanlagda 
belopp som betalats ut av 
förvaltningsmyndigheten för investeringar 
i slutmottagare enligt artikel 36.1 a och b.

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Det belopp som fastställts i enlighet 
med punkt 2 ska anpassas i efterföljande 
ansökningar om utbetalningar för att 
beakta differensen mellan det stödbelopp 
som tidigare betalats ut till det berörda 
finansieringsinstrumentet och de belopp 
som verkligen investerats i 
slutmottagarna, plus 
förvaltningskostnader och avgifter som 
betalats. Dessa belopp ska anges separat i 
ansökan om utbetalning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller de utgår
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finansieringsinstrument som avses i 
artikel 33.1 b och som genomförs i 
enlighet med artikel 33.4 c, ska 
betalningsansökningen omfatta det 
sammanlagda belopp som betalats ut av 
förvaltningsmyndigheten för 
investeringar i slutmottagarna. Dessa 
belopp ska anges separat i ansökan om 
utbetalning.

Or. en

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När ett program avslutas ska de 
stödberättigande utgifterna för 
finansieringsinstrumentet vara det belopp
som finansieringsinstrumentet faktiskt har 
betalat ut eller, när det gäller 
garantifonder, gjort åtaganden för, inom 
den stödberättigandeperiod som anges i 
artikel 55.2, vilket omfattar följande:

1. När ett program avslutas ska de 
stödberättigande utgifterna för 
finansieringsinstrumentet vara det 
programbidragsbelopp som 
finansieringsinstrumentet faktiskt har 
betalat ut eller, när det gäller garantier, 
gjort åtaganden för, inom den 
stödberättigandeperiod som anges i 
artikel 55.2, vilket omfattar följande:

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kapitaliserade förvaltningskostnader och 
avgifter som ska betalas under högst fem år 
efter den stödberättigande period som 
fastställs i artikel 55.2 för investeringar i 
slutmottagare som uppstått under den 
stödberättigande perioden och som inte kan 
omfattas av artiklarna 37 och 38 får, när 

2. Kapitaliserade förvaltningskostnader och 
avgifter som ska betalas under högst fem år 
efter den stödberättigande period som 
fastställs i artikel 55.2 för investeringar i 
slutmottagare som uppstått under den 
stödberättigande perioden, som inte kan 
omfattas av artiklarna 38 eller 39 får, när 
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det gäller instrument som bygger på eget 
kapital och mikrokredit, betraktas som 
stödberättigande utgifter när de sätts in på 
ett spärrkonto som öppnats för ändamålet.

det gäller instrument som bygger på eget 
kapital och mikrokredit, betraktas som 
stödberättigande utgifter när de sätts in på 
ett spärrkonto som öppnats för ändamålet.

Or. en

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De stödberättigande utgifter som 
beräknats i enlighet med punkterna 1 och 2 
får inte överstiga summan av följande 
belopp:

3. De stödberättigande utgifter som angetts
i enlighet med punkterna 1 och 2 får inte 
överstiga summan av följande belopp:

i) Det sammanlagda stöd som 
GSR-fonderna betalat ut till 
finansieringsinstrumentet.

i) Det sammanlagda stöd som de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna betalat ut för de 
syften som avses i punkterna 1 och 2.

ii) Motsvarande nationell samfinansiering. ii) Motsvarande nationell samfinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 om inrättande av ett system för 
kapitalisering av årliga delbetalningar för 
räntesubventioner och subventioner av 
garantiavgifter.

4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 om specifika bestämmelser om
inrättande av ett system för kapitalisering 
av årliga delbetalningar för 
räntesubventioner och subventioner av 
garantiavgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 127

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De förvaltningskostnader och 
förvaltningsavgifter som avses i 
punkterna 1 d och 2 kan tas ut av det 
organ som genomför fondandelsfonden 
eller de organ som genomför 
finansieringsinstrumenten i enlighet med 
artikel 33.4 a och b och får inte överstiga 
de tröskelvärden som fastställs i den 
genomförandeakt som avses i denna 
punkt. Förvaltningskostnader ska omfatta 
direkta eller indirekta kostnadsposter som 
återbetalas mot verifikationer för 
kostnaderna, förvaltningsavgifter ska 
hänvisa till ett överenskommet pris för 
tillhandahållna tjänster fastställt via ett 
konkurrensutsatt marknadsförfarande. 
Förvaltningskostnader och 
förvaltningsavgifter ska grundas på en 
resultatbaserad beräkningsmetod.
Förvaltningskostnader och 
förvaltningsavgifter får omfatta 
arrangemangsavgifter. När 
arrangemangsavgifter eller någon del av 
dessa belastar slutmottagarna ska de inte 
deklareras som stödberättigande utgifter.
Förvaltningskostnader och 
förvaltningsavgifter, inbegripet 
kostnaderna för förberedande arbete i 
samband med finansieringsinstrumenten 
före undertecknandet av det relevanta 
finansieringsavtalet, är stödberättigande 
från och med datum för undertecknande 
av det relevanta finansieringsavtalet.

Or. en
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Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Räntor och andra vinster som genereras av 
GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten

Räntor och andra vinster som genereras av 
de europeiska struktur- och 
investeringsfondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten

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 de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna till 
finansieringsinstrumenten ska sättas in på 
konton i finansinstitut i medlemsstaterna 
och ska temporärt investeras enligt 
principerna om sund ekonomisk 
förvaltning.

2. Ränta och andra vinster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten ska användas för 
samma syften som det ursprungliga stödet 
från GSR-fonderna inom samma 
finansieringsinstrument.

2. Ränta och andra vinster som kan 
härledas från de europeiska struktur- och 
investeringsfondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten ska användas för 
samma syften, inklusive återbetalning av 
förvaltningskostnader eller betalning av 
förvaltningsutgifter från finansinstrument 
i enlighet med artikel 36.1 d och utgifter 
som utbetalats i enlighet med artikel 36.2,
som det ursprungliga stödet från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna antingen inom 
samma finansieringsinstrument, eller efter 
det att finansinstrumentet avslutats, i 
andra finansinstrument eller stödformer i 
enlighet med de specifika mål som 
fastställts inom en prioritering eller 
åtgärd, fram till slutet av 
stödberättigandeperioden.

3. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
användningen av räntan och andra vinster 
registreras på lämpligt sätt.

3. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
användningen av räntan och andra vinster 
registreras på lämpligt sätt.

Or. en



PE487.740v04-00 86/286 PR\937861SV.doc

SV

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Återanvändning av medel som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd fram till 
avslutandet av programmet

Återanvändning av medel som kan 
härledas från de europeiska struktur- och 
investeringsfondernas stöd fram till slutet 
av stödberättigandeperioden

Or. en

Ändringsförslag 130

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. Medel som betalas tillbaka till 
finansieringsinstrumenten från 
investeringar eller från frigjorda medel från 
garantiavtal, inbegripet återbetalningar av 
kapital och kapitalvinster och andra 
inkomster, såsom räntor, garantiavgifter, 
utdelningar, kapitalvinster eller andra 
inkomster från investeringar och som kan 
härledas från de europeiska struktur- och 
investeringsfondernas stöd, ska 
återinvesteras för följande syften, upp till 
de nödvändiga beloppen och i den 
ordning som överenskommits i de 
relevanta finansieringsavtalen:

Or. en
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Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vinster och andra inkomster, inklusive 
räntor, garantiavgifter, utdelningar, 
kapitalinkomster och andra inkomster 
från investeringarna som kan härledas 
från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten, ska användas 
för följande syften, med de belopp som 
krävs:

utgår

Or. en

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Återbetalning av förvaltningskostnader 
och betalning av förvaltningsavgifter för 
finansieringsinstrumentet.

a) I tillämpliga fall, återbetalning av 
förvaltningskostnader och betalning av 
förvaltningsavgifter för 
finansieringsinstrumentet.

Anm.: Led a bör bli led c i artikel 1.38 i parlamentets ändringsförslag.

Or. en
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Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fördelaktig ersättning till investerare 
som verkar enligt den 
marknadsekonomiska investerarprincipen, 
som tillhandahåller motpartsmedel till 
GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten eller som 
saminvesterar på slutmottagarnivå.

b) I tillämpliga fall, fördelaktig ersättning 
till privata investerare eller offentliga 
investerare som verkar enligt den 
marknadsekonomiska investerarprincipen, 
som tillhandahåller motpartsmedel till de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten eller som 
saminvesterar på slutmottagarnivå.

Behovet av och nivån på fördelaktig 
ersättning enligt led b ska fastställas i 
förhandsbedömningen. Den fördelaktiga 
ersättningen ska inte överstiga vad som är 
nödvändigt för att skapa incitament som 
attraherar privata motpartsmedel och ska 
inte överkompensera privata investerare 
eller offentliga investerare som verkar 
enligt den marknadsekonomiska 
principen. Anpassning av räntor ska 
säkerställas genom lämplig risk- och 
vinstdelning och måste genomföras på 
normal kommersiell grund och vara 
förenlig med EU-bestämmelserna om 
statligt stöd.

Anm.: Led b bör bli led d i artikel 1.38 i parlamentets ändringsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 134

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 

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

Anm.: Led b bör bli led a i artikel 1.38 i parlamentets ändringsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användning av kvarvarande medel när
programmet avslutats

Användning av medel efter utgången av 
berättigandeperioden

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 medel som 
återbetalats till 
finansieringsinstrumenten, inbegripet 
återbetalningar av kapital och vinster och 
andra inkomster som har genererats under 
minst tio år efter utgången av 
berättigandeperioden, och som kan 
härledas från struktur- och 
investeringsfondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten i enlighet med 
artikel 32 används i överensstämmelse 
med programmets eller programmens
syfte, antingen inom samma 
finansieringsinstrument eller, efter det att 
dessa resurser tagits ut från 
finansieringsinstrumentet, i andra 
finansieringsinstrument; i båda fall under 
förutsättning att en bedömning av 
marknadsförhållandena visar att det finns 
ett fortsatt behov av sådana investeringar 
eller andra stödformer.

Or. en
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Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom tre månader efter dagen för 
anmälan till medlemsstaten om beslutet att 
anta ett program, ska medlemsstaten inrätta 
en kommitté för att övervaka 
genomförandet av programmet i 
samförstånd med förvaltningsmyndigheten.

1. Inom tre månader efter dagen för 
anmälan till medlemsstaten om beslutet att 
anta ett program, ska medlemsstaten inrätta 
en kommitté i enlighet med den berörda 
medlemsstatens institutionella, rättsliga 
och finansiella ramar för att övervaka 
genomförandet av programmet i 
samförstånd med förvaltningsmyndigheten.

En medlemsstat får inrätta en enda 
övervakningskommitté för program som 
samfinansieras av GSR-fonderna.

En medlemsstat får inrätta en enda 
övervakningskommitté för mer än ett
program som samfinansieras av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje övervakningskommitté ska 
utarbeta och anta sin egen arbetsordning.

2. Varje övervakningskommitté ska 
utarbeta och anta sin egen arbetsordning 
inom den berörda medlemsstatens 
institutionella, rättsliga och finansiella 
ramar.

Or. en
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Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Övervakningskommittén för ett 
program inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska inrättas av den 
medlemsstat som deltar i 
samarbetsprogrammet och tredjeländer 
när de har godtagit inbjudan att delta i 
samarbetsprogrammet. Detta ska ske 
enligt överenskommelse med 
förvaltningsmyndigheten inom tre 
månader från det datum då beslutet om 
antagandet av programmet har meddelats 
till medlemsstaten. Varje 
övervakningskommitté ska utarbeta och 
anta sin egen arbetsordning.

Or. en

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaten ska besluta om 
övervakningskommitténs 
sammansättning, under förutsättning att
den består av de berörda myndigheterna i 
medlemsstaten, förmedlande organ samt 
företrädare för de partner som avses i 
artikel 5. Partnernas företrädare ska 
bemyndigas att ingå i 
övervakningskommittén av respektive 
partner enligt insynsvänliga förfaranden. 
Övervakningskommittén kan besluta att
varje ledamot av övervakningskommittén 
får vara röstberättigad.
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I övervakningskommittén för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska det också finnas företrädare 
för de eventuella tredjeländer som deltar i 
programmet.

I övervakningskommittén för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska det också finnas företrädare 
för de eventuella tredjeländer som deltar i 
programmet. Övervakningskommittén får 
inbegripa företrädare för den europeiska 
gruppering för territoriellt samarbete som 
utför verksamheterna i programmet inom 
programområdet.
Sammansättningen av en 
övervakningskommitté för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska överenskommas mellan 
den medlemsstat som deltar i programmet 
och tredjeländer när de har godtagit 
inbjudan att delta i 
samarbetsprogrammet. 
Övervakningskommittén ska bestå av 
relevanta företrädare för medlemsstaterna 
och de tredjeländer som avses i 
föregående stycke.

Or. en

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förteckningen över 
övervakningskommitténs ledamöter ska 
offentliggöras.

Or. en
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Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål. Vid granskningen ska den ta 
hänsyn till ekonomiska uppgifter och 
allmänna och programspecifika 
indikatorer, inklusive förändringar i 
resultatindikatorerna och framsteg i 
riktning mot kvantifierade målvärden och 
de delmål som anges i resultatramarna.

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål. Vid granskningen ska den ta 
hänsyn till ekonomiska uppgifter och 
allmänna och programspecifika 
indikatorer, inklusive förändringar i värdet 
av resultatindikatorerna och framsteg i 
riktning mot kvantifierade målvärden och 
de delmål som anges i de resultatramar 
som avses i artikel 19.1, och om så är 
relevant, resultaten av kvalitativa 
analyser.

2. Övervakningskommittén ska i detalj
undersöka alla frågor som påverkar 
programmets resultat.

2. Övervakningskommittén ska undersöka 
alla frågor som påverkar programmets 
resultat, inklusive resultatöversynen.

3. Övervakningskommittén ska rådfrågas 
och avge ett yttrande om alla ändringar av 
programmet som föreslås av 
förvaltningsmyndigheten.

3. Övervakningskommittén ska rådfrågas 
och ska, om den anser att så krävs, avge 
ett yttrande om alla ändringar av 
programmet som föreslås av 
förvaltningsmyndigheten.

4. Övervakningskommittén får utfärda 
rekommendationer till 
förvaltningsmyndigheten om 
genomförandet och utvärderingen av 
programmet. Den ska övervaka åtgärder 
som vidtas till följd av 
rekommendationerna.

4. Övervakningskommittén får lämna 
synpunkter till förvaltningsmyndigheten 
om genomförandet och utvärderingen av 
programmet, inklusive åtgärder för att 
minska stödmottagarnas administrativa 
börda. Den ska övervaka åtgärder som 
vidtas till följd av synpunkterna.

Or. en
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Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten ska senast den 
30 september 2023 lämna in en slutrapport 
om genomförandet av programmet för 
Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden 
och en årlig genomföranderapport för 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeisk havs-
och fiskerifond.

Medlemsstaten ska senast den 
31 december 2023 lämna in en slutrapport 
om genomförandet av programmet för 
Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden 
och en årlig genomföranderapport för 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeisk havs-
och fiskerifond.

Anm.: föremål för ytterligare övergripande justeringar för N+3. 

Or. en

Ändringsförslag 143

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 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla sammanfattade 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 värdet av
resultatindikatorerna där så är lämpligt
och från och med den rapport som läggs 
fram 2017 de delmål som anges i 
resultatramarna. De uppgifter som lämnas 
ska gälla värden för indikatorer för fullt 
genomförda insatser och även, där så är 
möjligt med tanke på hur långt 
genomförandet nått, för utvalda insatser. 
De ska också ange en sammanfattning av 
resultaten från alla bedömningar av 
programmet som har blivit tillgängliga 
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under föregående budgetgår, eventuella 
frågor som påverkar programmets resultat 
och de åtgärder som vidtas. I den årliga 
genomföranderapport som läggs fram 
2016 får även åtgärder som vidtagits för 
att uppfylla förhandsvillkoren anges om 
så är relevant.

Or. en

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 2 och framstegen när det gäller 
att uppnå programmets mål, inklusive 
bidraget från GSR-fonderna till 
förändringar i resultatindikatorerna, när 
bevisning finns att tillgå i utvärderingarna. 
Rapporten ska också innehålla en 
bedömning av genomförandet av åtgärder 
för att beakta principerna i artiklarna 6–8
och redogöra för stödet till 
klimatförändringsmålen.

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla de 
uppgifter som krävs enligt punkt 2, enligt 
bedömning av dessa och framstegen när 
det gäller att uppnå programmets mål, 
inklusive bidraget från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna till 
förändringar i värdet av
resultatindikatorerna, när bevisning finns 
att tillgå i utvärderingarna. Rapporten ska 
innehålla de åtgärder som vidtagits för att 
uppfylla de förhandsvillkor som inte hade 
uppfyllts när programmen antogs.
Rapporten ska också innehålla en 
bedömning av genomförandet av åtgärder 
för att beakta principerna i artiklarna 7 
och 8, den roll som de partner som anges i 
artikel 5 ska spela i genomförandet av 
programmet och redogöra för stödet till 
klimatförändringsmålen.

Or. en
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Ändringsförslag 145

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 146

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen får utfärda 
rekommendationer om alla frågor som 
påverkar genomförandet av programmet. 
Om sådana rekommendationer har 
utfärdats, ska förvaltningsmyndigheten 
inom tre månader informera kommissionen 
om vilka korrigerande åtgärder som har 
vidtagits.

7. Kommissionen får lämna synpunkter 
till förvaltningsmyndigheten om frågor 
som i betydande grad påverkar 
genomförandet av programmet. Om sådana 
synpunkter har lämnats ska 
förvaltningsmyndigheten lämna alla de 
uppgifter som behövs med avseende på 
dessa synpunkter och, om så är befogat,
inom tre månader informera kommissionen 
om vilka åtgärder som har vidtagits.

Or. en
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Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En sammanfattning för allmänheten av 
innehållet i de årliga och slutliga 
genomföranderapporterna ska 
offentliggöras.

8. De årliga och slutliga 
genomföranderapporterna och en 
sammanfattning för allmänheten av deras 
innehåll ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vara ordförande vid 
det årliga översynsmötet.

4. Kommissionen eller, om medlemsstaten 
begär detta, medlemsstaten och 
kommissionen ska vara ordförande vid det 
årliga översynsmötet.

Or. en

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaten ska säkerställa att 
kommissionens synpunkter följs upp på 
lämpligt sätt efter mötet rörande frågor 
som väsentligt påverkar programmets 
genomförande och ska om så är befogat, 
informera kommissionen inom tre 
månader om vilka åtgärder som har 
vidtagits.



PE487.740v04-00 98/286 PR\937861SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 150

Förslag till förordning
Artikel 46 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Framstegsrapport Framstegsrapport och strategisk rapport

Or. en

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 juni 2017 och den 
30 juni 2019 ska medlemsstaten till 
kommissionen lämna in en 
framstegsrapport om läget för 
genomförandet av partnerskapsavtalet den 
31 december 2016 respektive den 
31 december 2018.

1. Senast den 31 augusti 2017 och den 
31 augusti 2019 ska medlemsstaten till 
kommissionen lämna in en 
framstegsrapport om läget för 
genomförandet av partnerskapsavtalet 
den 31 december 2016 respektive den 
31 december 2018.

Or. en

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Framstegsrapporten ska innehålla 
uppgifter om och en bedömning av

2. Framstegsrapporten ska innehålla 
uppgifter om och en bedömning av

a) hur utvecklingsbehoven i medlemsstaten 
har förändrats sedan partnerskapsavtalet 
antogs,

a) hur utvecklingsbehoven i medlemsstaten 
har förändrats sedan partnerskapsavtalet 
antogs,
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b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla samt i de fondspecifika 
uppdrag som avses i artikel 4.1 genom de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas bidrag till de valda
tematiska målen, och särskilt när det gäller 
de delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

c) om åtgärder för att uppfylla de 
förhandsvillkor som inte hade uppfyllts när 
partnerskapsavtalet antogs har genomförts i 
enlighet med den fastställda tidsplanen,

c) om åtgärder för att uppfylla de 
tillämpliga förhandsvillkor som anges i 
partnerskapsavtalet och som inte hade 
uppfyllts när partnerskapsavtalet antogs har 
genomförts i enlighet med den fastställda 
tidsplanen; detta gäller dock endast 
framstegsrapporten 2017,

d) hur väl man har genomfört mekanismer 
för att säkerställa samordningen mellan 
GSR-fonderna och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt med Europeiska 
investeringsbanken,

d) hur väl man har genomfört mekanismer 
för att säkerställa samordningen mellan de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och andra 
finansieringsinstrument på unionsnivå och 
nationell nivå samt med Europeiska 
investeringsbanken,

e) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
de prioriterade områden som fastställts för 
samarbetet,

e) genomförandet av det integrerade 
tillvägagångssättet vid territoriell 
utveckling eller en sammanfattning av de 
integrerade tillvägagångssätten baserat på 
programmen, inklusive vilka framsteg som 
gjorts när det gäller de prioriterade 
områden som fastställts för samarbetet,

f) vilka åtgärder som vidtagits för att öka 
kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och, där så är lämpligt,
stödmottagarna när det gäller att förvalta 
och använda GSR-fonderna,

f) där så är lämpligt, vilka åtgärder som 
vidtagits för att öka kapaciteten hos 
medlemsstaternas myndigheter och 
stödmottagarna när det gäller att förvalta 
och använda de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna,

g) vilka åtgärder som planeras och 
motsvarande mål i programmen för att 
minska den administrativa bördan för 
stödmottagarna, och

g) vilka åtgärder som vidtagits och vilka 
framsteg som nåtts för att minska den 
administrativa bördan för stödmottagarna,

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet.

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet, och
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ha) en sammanfattning av de åtgärder 
som vidtagits när det gäller tillämpningen 
av de övergripande principerna och 
politiska målen för genomförandet av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

Or. en

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen beslutar att de 
inlämnade uppgifterna är ofullständiga 
eller oklara, får den inom tre månader
efter det att framstegsrapporten har lämnats 
in begära ytterligare uppgifter från 
medlemsstaten. Medlemsstaten ska inom 
tre månader förse kommissionen med de 
uppgifter som begärts och, där så är 
lämpligt, revidera framstegsrapporten i 
enlighet med detta.

3. Om kommissionen fastslår att de 
inlämnade uppgifterna är ofullständiga 
eller oklara på ett sätt som i betydande 
grad påverkar kvaliteten och 
tillförlitligheten i den berörda 
bedömningen, får den inom två månader
efter det att framstegsrapporten har lämnats 
in utan att ge upphov till omotiverade 
fördröjningar och med motivering av den 
hävdade bristen i fråga om kvalitet och 
tillförlitlighet begära ytterligare uppgifter 
från medlemsstaten. Medlemsstaten ska 
inom tre månader förse kommissionen med 
de uppgifter som begärts och, där så är 
lämpligt, revidera framstegsrapporten i 
enlighet med detta.

Or. en
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Ändringsförslag 154

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.

utgår

Kommentar till översättningen: Punkt 4 flyttades till artikel 46a (ny) punkt 2 (ändrad).

Or. en

Ändringsförslag 155

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.

utgår

Kommentar till översättningen: Punkt 5 flyttades till artikel 46a (ny) punkt 4 (ändrad).

Or. en
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Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt i enlighet med det 
rådgivande förfarande som fastställs i 
artikel 143.2 anta enhetliga villkor för den 
modell som ska användas för inlämnandet 
av framstegsrapporten.

Or. en

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 46a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 46a
Rapportering av kommissionen och 
diskussion om de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna
1. Kommissionen ska varje år från och 
med 2016 till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén lämna 
en sammanfattande rapport om 
programmen inom de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna på 
grundval av de årliga 
genomföranderapporter som 
medlemsstaterna lämnar in i enlighet med 
artikel 44 och en sammanfattning av 
resultaten av tillgängliga bedömningar av 
programmen. Åren 2017 och 2019 ska 
rapporten ingå i den strategiska rapport 
som avses i punkt 2.
2. Åren 2017 och 2019 ska kommissionen 
sammanställa en strategisk rapport som 
sammanfattar medlemsstaternas 
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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, som ska uppmanas att 
diskutera rapporten.
3. Rådet ska särskilt diskutera den 
strategiska rapporten med avseende på de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas bidrag till att 
uppnå unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, och ska 
uppmanas att bidra till Europeiska rådets 
vårmöte.
4. Vartannat år från och med 2018 ska 
kommissionen i sin årliga 
framstegsrapport till Europeiska rådets 
vårmöte lägga till ett avsnitt med en 
sammanfattning av den senaste av de 
rapporter som avses i punkterna 1 och 2, 
särskilt med avseende på de europeiska 
struktur- och investeringsfondernas 
bidrag till de framsteg som gjorts rörande 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser

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 

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 europeiska struktur- och 
investeringsfondernas uppdrag i 
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för smart och hållbar tillväxt för alla1 och i 
förhållande till deras bruttonationalprodukt 
per capita och arbetslöshet, där så är 
lämpligt.

förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla1 och, 
där så är lämpligt, med hänsyn till 
programmets omfattning i förhållande till 
bruttonationalprodukt och arbetslöshet 
inom det berörda programområdet.

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

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

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 interna 
och externa 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.

4. Alla utvärderingar ska offentliggöras i 
sin helhet.

4. Alla utvärderingar ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Genom förhandsutvärderingarna ska 
man bedöma

3. Genom förhandsutvärderingarna ska 
man bedöma

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 utveckling för 
alla, i förhållande till de utvalda tematiska 
målen och prioriterade områdena och med 
utgångspunkt i nationella och regionala 
behov och utvecklingspotential samt 
erfarenheter från tidigare 
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programperioder,
b) om det förslagna programmet eller 
verksamheten är sammanhållen och 
konsekvent och hur det förhåller sig till 
andra relevanta instrument,

b) om det förslagna programmet eller 
verksamheten är sammanhållen och 
konsekvent och hur det förhåller sig till 
andra relevanta instrument,

c) om fördelningen av budgetmedel 
överensstämmer med programmets mål,

c) om fördelningen av budgetmedel 
överensstämmer med programmets mål,

d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen överensstämmer med den 
gemensamma strategiska ramen, 
partnerskapsavtalet och de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och rådets 
rekommendationer som antagits enligt 
artikel 148.4 i fördraget,

d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen överensstämmer med den 
gemensamma strategiska ramen, 
partnerskapsavtalet och de relevanta 
landsspecifika rekommendationerna som 
antagits i enlighet med artikel 121.2 i 
EUF-fördraget och, där så är lämpligt på 
nationell nivå, det nationella 
reformprogrammet,

e) hur relevanta och tydliga de föreslagna 
programindikatorerna är,

e) hur relevanta och tydliga de föreslagna 
programindikatorerna är,

f) hur det förväntade utfallet kommer att 
bidra till resultaten,

f) hur det förväntade utfallet kommer att 
bidra till resultaten,

g) om de kvantifierade målvärdena för 
indikatorerna är realistiska i förhållande till 
det planerade stödet från GSR-fonderna,

g) om de kvantifierade målvärdena för 
indikatorerna är realistiska i förhållande till 
det planerade stödet från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna,

h) vilket skäl som finns för den förslagna 
formen av stöd,

h) vilket skäl som finns för den förslagna 
formen av stöd,

i) hur väl personalen och den 
administrativa kapaciteten har anpassats till 
förvaltningen av programmet,

i) hur väl personalen och den 
administrativa kapaciteten har anpassats till 
förvaltningen av programmet,

j) hur lämpliga förfarandena är för 
övervakning av programmet och för att 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna,

j) hur lämpliga förfarandena är för 
övervakning av programmet och för att 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna,

k) hur lämpliga de utvalda delmålen är för 
resultatramarna,

k) hur lämpliga de utvalda delmålen är för 
resultatramarna,

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

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra eventuell
diskriminering, och särskilt när det gäller 
tillgång för personer med 
funktionsnedsättningar,
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m) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja hållbar utveckling.

m) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja hållbar utveckling,

ma) planerade åtgärder för att minska 
den administrativa bördan för 
stödmottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Förhandsutvärderingen ska, där så är 
lämpligt, omfatta de krav för strategisk 
miljöbedömning som fastställts i 
genomförandet av rådets och 
Europaparlamentets direktiv 2001/42/EG 
av den 27 juni 2001 om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan.

4. Förhandsutvärderingar ska, där så är 
lämpligt, omfatta de krav för strategisk 
miljöbedömning som fastställts i 
genomförandet av rådets och 
Europaparlamentets direktiv 2001/42/EG 
av den 27 juni 2001 om bedömning av 
vissa planers och programs miljöpåverkan, 
med hänsyn till behoven av begränsning 
av klimatförändringar1.
_____________
1 EUT L 197, 21.7.2001, s. 30.

Or. en

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärdering under programperioden Utvärdering under programperioden

1. En plan för utvärdering ska upprättas av 
förvaltningsmyndigheten för varje program 
och lämnas in enligt de fondspecifika 

1. En plan för utvärdering ska upprättas av 
förvaltningsmyndigheten eller 
medlemsstaten och får omfatta mer än ett
program. Den ska lämnas in enligt de 
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reglerna. fondspecifika reglerna.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att
lämplig utvärderingskapacitet finns att 
tillgå.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
lämplig utvärderingskapacitet finns att 
tillgå.

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 
förvaltningsmyndigheten sörja för att 
utvärderingar genomförs, inklusive 
utvärderingar av effektivitet och verkan för 
varje program med utgångspunkt i 
utvärderingsplanen och se till att de följs 
upp på lämpligt sätt i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.

4. Kommissionen får på eget initiativ 
genomföra utvärderingar av program.

4. Kommissionen får på eget initiativ 
genomföra utvärderingar av program. Den 
ska underrätta förvaltningsmyndigheten 
och resultaten ska översändas till denna 
och läggas fram för den berörda 
övervakningskommittén.

Or. en

Ändringsförslag 162

Förslag till förordning
Artikel 50

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 med kommissionen.
Utvärderingarna i efterhand ska avse de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas verkan och 
resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla med hänsyn till de mål som 
fastställts för unionsstrategin och i 
enlighet med de särskilda kraven i de 
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fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Kommissionen ska senast den 
31 december 2024 för varje europeisk 
struktur- och investeringsfond utarbeta en 
sammanfattande rapport med de 
viktigaste slutsatserna från 
utvärderingarna i efterhand.

Or. en

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Artikel 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniskt bistånd på kommissionens 
initiativ

Tekniskt stöd på kommissionens initiativ

1. På kommissionens initiativ eller på dess 
vägnar får GSR-fonderna stödja de 
åtgärder när det gäller förberedelser, 
övervakning, administrativt och tekniskt 
stöd, utvärdering, revision och kontroll 
som krävs för genomförandet av den här 
förordningen.

1. På kommissionens initiativ får de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna stödja de åtgärder 
när det gäller förberedelser, övervakning, 
administrativt och tekniskt stöd, 
utvärdering, revision och kontroll som 
krävs för genomförandet av den här 
förordningen.

Sådana åtgärder får vidtas

a) direkt av kommissionen eller

b) indirekt, av andra enheter eller 
personer än medlemsstater i enlighet med 
artikel 60 i budgetförordningen.

Dessa åtgärder kan omfatta, men är inte 
begränsade till följande stödformer:

Dessa åtgärder får särskilt avse följande 
stödformer:

a) Stöd till projektens utformning och 
bedömning, inbegripet stöd från 
Europeiska investeringsbanken.

a) Stöd till projektens utformning och 
bedömning, inbegripet stöd från 
Europeiska investeringsbanken.

b) Stöd till en förstärkning av den 
institutionella och administrativa 
kapaciteten för effektiv förvaltning av 

b) Stöd till en förstärkning av den 
institutionella och administrativa 
kapaciteten för effektiv förvaltning av de 
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GSR-fonderna. europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

c) Studier kopplade till kommissionens 
rapporter om GSR-fonderna och 
sammanhållningsrapporten.

c) Studier kopplade till kommissionens 
rapporter om de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och 
sammanhållningsrapporten.

d) Åtgärder som rör analys, förvaltning, 
övervakning, informationsutbyte och 
genomförande av GSR-fonderna, liksom 
åtgärder rörande genomförandet av 
kontrollsystemen samt tekniskt och 
administrativt stöd.

d) Åtgärder som rör analys, förvaltning, 
övervakning, informationsutbyte och 
genomförande av de europeiska struktur-
och investeringsfonderna, liksom åtgärder 
rörande genomförandet av 
kontrollsystemen samt tekniskt och 
administrativt stöd.

e) Utvärderingar, expertrapporter, statistik 
och studier, även av allmän natur, om hur 
GSR-fonderna fungerar nu och i 
framtiden, som där så är lämpligt kan 
genomföras av Europeiska 
investeringsbanken.

e) Utvärderingar, expertrapporter, statistik 
och studier, även av allmän natur, om hur 
de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna fungerar nu och i
framtiden, som där så är lämpligt kan 
genomföras av Europeiska 
investeringsbanken.

f) Åtgärder för att sprida information, 
stödja nätverksarbete, utföra 
kommunikationsinsatser, öka 
medvetenheten och främja samarbete och 
erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer. 
För att göra kommunikationen med den 
breda allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan de 
kommunikationsåtgärder som vidtas på 
kommissionens initiativ, ska de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsåtgärder i enlighet med 
den här förordningen också bidra till att 
spridning av information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i den här 
förordningen.

f) Åtgärder för att sprida information, 
stödja nätverksarbete, utföra 
kommunikationsinsatser, öka 
medvetenheten och främja samarbete och 
erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer. 
För att göra kommunikationen med den 
breda allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan de 
kommunikationsåtgärder som vidtas på 
kommissionens initiativ, ska de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsåtgärder i enlighet med 
den här förordningen också bidra till att 
spridning av information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i den här 
förordningen.

g) Inrättande, drift och samkörning av 
datasystem för förvaltning, övervakning, 
revision, kontroll och utvärdering.

g) Inrättande, drift och samkörning av 
datasystem för förvaltning, övervakning, 
revision, kontroll och utvärdering.

h) Åtgärder för att förbättra 
utvärderingsmetoderna och 
informationsutbytet om utvärderingspraxis.

h) Åtgärder för att förbättra 
utvärderingsmetoderna och 
informationsutbytet om utvärderingspraxis.

i) Insatser rörande revision. i) Insatser rörande revision.
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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 och större 
projekt, inklusive initiativ tillsammans med 
Europeiska investeringsbanken.

ja) Spridning av god praxis för att hjälpa 
medlemsstaterna att stärka kapaciteten 
hos de relevanta partner som avses i 
artikel 5 och deras paraplyorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniskt stöd från medlemsstaterna Tekniskt stöd från medlemsstaterna

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 de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna stödja insatser för 
förberedelser, förvaltning, övervakning, 
utvärdering, information och 
kommunikation, nätverksarbete, beslut om 
klagomål samt kontroll och revision. De 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna får användas av 
medlemsstaterna för insatser för att minska 
den administrativa bördan för 
stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, insatser för att öka 
kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av dessa 
fonder, samt åtgärder för att förstärka 
kapaciteten hos och utbytet av bästa 
praxis mellan relevanta partner i enlighet 
med artikel 5.3 e. Dessa insatser kan gälla 
både tidigare och senare programperioder.

2. I de fondspecifika bestämmelserna får 2. I de fondspecifika bestämmelserna får 
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man lägga till eller utesluta insatser som 
kan finansieras genom tekniskt stöd från 
varje GSR-fond.

man lägga till eller utesluta insatser som 
kan finansieras genom tekniskt stöd från 
varje europeisk struktur- och 
investeringsfond.

Or. en

Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Kapitel Ia (nytt) - titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda regler om stöd från GSR-
fonderna till offentlig-privata partnerskap

Or. en

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Artikel 54a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54a
Offentlig-privata partnerskap

Offentlig-privata partnerskap och 
investeringsfonder får användas för att 
stödja insatser som genomförs eller är 
avsedda att genomföras inom ramen för 
en offentlig-privat partnerskapsstruktur. 
Sådana insatser ska följa tillämplig 
unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning, i synnerhet om statligt stöd 
och offentlig upphandling.

Or. en
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Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 54b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54b
Stödmottagare vid insatser inom ramen 

för offentlig-privata partnerskap
1. I samband med insatser inom ramen 
för offentlig-privata partnerskap, och med 
avvikelse från vad som sägs i artikel 2.8, 
kan stödmottagare vara antingen
a) det offentligrättsliga organ som 
initierat insatsen, eller
b) ett privaträttsligt organ i en 
medlemsstat (”privat partner”) som väljs 
ut eller kommer att väljas ut för 
genomförandet av insatsen).
2. Det offentligrättsliga organ som 
initierat insatsen får föreslå att den 
privata partner som ska väljas ut efter det 
att insatsen har godkänts ska fungera som 
stödmottagare för stödet från 
GSR-fonderna. I detta fall ska beslutet om 
godkännande ha som villkor att 
förvaltningsmyndigheten försäkrar sig om 
att den utvalda privata partnern tar på sig 
och fullgör alla skyldigheter som åligger 
en stödmottagare enligt denna förordning.
3. Den privata partner som väljs ut för att 
genomföra insatsen får ersättas under 
genomförandets gång när detta krävs i 
enlighet med de bestämmelser och villkor 
som gäller för det offentlig-privata 
partnerskapet eller finansieringsavtalet 
mellan den privata partnern och det 
finansinstitut som medfinansierar 
insatsen. I detta fall ska den ersättande 
privata partnern eller det offentligrättsliga 
organet fungera som stödmottagare under
förutsättning att förvaltningsmyndigheten 
försäkrar sig om att den utvalda privata 
partnern tar på sig och fullgör alla 
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skyldigheter som åligger en stödmottagare 
enligt denna förordning.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 142, 
med ytterligare bestämmelser om utbytet 
av stödmottagare och det ansvar som är 
förenat med detta.
5. Ett utbyte av stödmottagare som 
uppfyller de tillämpliga villkor som 
fastställs i punkt 3 och den delegerade akt 
som antagits enligt punkt 4 ska inte 
betraktas som en förändring av 
ägandeförhållandena i den mening som 
avses i artikel 61.1 b.

Or. en

Ändringsförslag 168

Förslag till förordning
Artikel 54c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 54c
Stöd till offentlig-privata partnerskap

1. När det gäller en insats inom ramen för 
ett offentlig-privat partnerskap där 
stödmottagaren är ett offentligt organ, får 
utgifter som den privata partnern har 
ådragit sig och betalat genom undantag 
från artikel 55.2 anses ha ådragits och 
betalats av en stödmottagare och får 
inbegripas i en betalningsansökan till 
kommissionen under förutsättning att 
följande villkor är uppfyllda:
a) Stödmottagaren har ingått ett avtal om 
offentlig-privata partnerskap med en 
privat partner.
b) Förvaltningsmyndigheten har 
kontrollerat att de utgifter som 
stödmottagaren har deklarerat har 
betalats av den privata partnern och att 
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insatsen överensstämmer med tillämpliga 
bestämmelser på unionsnivå och nationell 
nivå, samt med programmet och villkoren 
för stöd till insatser.
2. Betalningar till stödmottagare för 
utgifter som ingår i begäran om betalning 
i enlighet med punkt 1 ska sättas in på ett 
spärrkonto som för ändamålet öppnats i 
stödmottagarens namn. 
3. De medel som betalas in på ett 
spärrkonto enligt punkt 2 ska användas 
för betalningar i enlighet med avtalet om 
offentlig-privata partnerskap, inbegripet 
eventuella betalningar som ska göras om 
avtalet om offentlig-privata partnerskap 
sägs upp.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 142 
för att fastställa de minimikrav som ska 
införas i avtal om offentlig-privata 
partnerskap och som är nödvändiga för 
tillämpningen av det undantag som anges 
i punkt 1, inbegripet bestämmelser i 
samband med en uppsägning av avtalet 
om offentlig-privata partnerskap och för 
att säkerställa en tillfredsställande 
verifieringskedja.

Kommentar om punkt 1 i artikel 54c: Konsekvenserna för artiklarna 121.1 a och 128.1 a 
kommer att behandlas i ett senare skede i samband med förhandlingarna om avsnittet om 
ekonomisk förvaltning för att se till att dessa bestämmelser är förenliga med denna artikel.
Kommentar om punkt 2 i artikel 54c: Definitionen av spärrkonto anges i artikel 2.

Or. en
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Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utgifter ska berättiga till bidrag från 
GSR-fonderna om stödmottagaren har 
ådragit sig dessa och betalt dem mellan den 
dag då programmet lämnades in till 
kommissionen eller från och med den 1 
januari 2014, beroende på vilken dag som 
infaller först, och den 31 december 2022. 
Dessutom ska inte utgifter berättiga till 
bidrag från EJFLU och EHFF, om stödet i 
fråga de facto betalas ut av det utbetalande 
organet mellan den 1 januari 2014 och den 
31 december 2022.

2. Utgifter ska berättiga till bidrag från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna om stödmottagaren 
har ådragit sig dessa och de har betalats
mellan den dag då programmet lämnades 
in till kommissionen eller från och med den 
1 januari 2014, beroende på vilken dag 
som infaller först, och den 
31 december 2022. Dessutom ska inte 
utgifter berättiga till bidrag från EJFLU 
och EHFF, om stödet i fråga de facto 
betalas ut av det utbetalande organet 
mellan den 1 januari 2014 och den 31 
december 2022.

Anm.: föremål för ytterligare övergripande justering för N+3.

Or. en

Ändringsförslag 170

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. Denna punkt ska tillämpas på insatser 
som genererar nettoinkomst under 
genomförandet och för vilka 
bestämmelserna i artikel 54.1–6 inte 
gäller.

De stödberättigande utgifterna för en 
insats som ska medfinansieras ur de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna ska reduceras med 
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den nettoinkomst som genererats av en 
insats medan den pågår och som inte 
tagits med i beräkningen vid 
godkännandet av en insats senast i den 
ansökan om slutbetalning som lämnas in 
av stödmottagaren. Om inte alla 
kostnader är stödberättigande för 
medfinansiering ska nettointäkten 
fördelas proportionellt mellan de 
stödberättigande och de 
icke-stödberättigande delarna av 
kostnaderna.
Denna bestämmelse ska inte gälla

a) tekniskt bistånd,
b) finansieringsinstrument,

c) återbetalningspliktigt stöd med krav på 
fullständig återbetalning,
d) priser,

e) insatser som omfattas av 
bestämmelserna om statligt stöd,
f) insatser där det offentliga stödet har 
formen av klumpsummor eller 
standardskalor för enhetskostnader, 
under förutsättning att nettoinkomsten 
har beaktats på förhand,
g) insatser som genomförs inom ramen 
för en gemensam åtgärdsplan under 
förutsättning att nettoinkomsten har 
beaktats på förhand,
h) insatser vars stödbelopp eller 
stödnivåer fastställs i bilaga I till 
EJFLU-förordningen,
i) insatser vars sammanlagda 
stödberättigande kostnad inte överstiger 
50 000 euro.
Vid tillämpningen av denna artikel och 
artikel 54 ska belopp som mottagits av 
stödmottagaren till följd av ett 
avtalsvillkor i samband med överträdelse 
av ett avtal mellan stödmottagaren och 
tredje part (avtalsvite), eller som 
utbetalats till följd av att tredje part som 
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utsetts enligt reglerna för offentlig 
upphandling (deponering) återtagit sitt 
erbjudande, inte betraktas som inkomst 
och ska inte dras av från de 
stödberättigande utgifterna för insatsen.

Or. en

Ändringsförslag 171

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om ett program ändras, ska de utgifter 
som blir stödberättigande beroende på 
ändringen av programmet endast vara 
stödberättigande från och med den dag då 
begäran om ändring lämnas in till 
kommissionen.

7. Om ett program ändras, ska de utgifter 
som blir stödberättigande beroende på 
ändringen av programmet endast vara 
stödberättigande från och med den dag då 
begäran om ändring lämnas in till 
kommissionen eller i fråga om 
tillämpningen av artikel 87.11 från och 
med den dag då beslutet om ändring av 
programmet träder i kraft.

De fondspecifika reglerna för EHFF får 
avvika från första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En insats kan få stöd från en eller flera 
GSR-fonder och från andra 
unionsinstrument, förutsatt att den 
utgiftspost som tagits upp i ansökan om 
återbetalning från en av GSR-fonderna
inte får stöd från någon annan fond eller 

8. En insats kan få stöd från en eller flera 
europeiska struktur- och 
investeringsfonder eller från ett eller flera 
program och från andra unionsinstrument, 
förutsatt att den utgiftspost som tagits upp i 
ansökan om återbetalning från en av de 
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något annat unionsinstrument eller stöd 
från samma fond inom ett annat program.

europeiska struktur- och 
investeringsfonderna inte får stöd från 
någon annan fond eller något annat 
unionsinstrument eller stöd från samma 
fond inom ett annat program.

Or. en

Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Artikel 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stödformer Stödformer

GSR-fonderna ska användas för stöd i 
form av bidrag, priser, 
återbetalningspliktigt stöd och 
finansieringsinstrument, eller en 
kombination därav.

De europeiska struktur- och 
investeringsfonderna ska användas för 
stöd i form av bidrag, priser, 
återbetalningspliktigt stöd och 
finansieringsinstrument, eller en 
kombination därav.

När det gäller återbetalningspliktigt stöd, 
ska det stöd som återbetalas till det organ 
som tillhandahöll det eller till en annan 
behörig myndighet i medlemsstaten sättas 
in på ett separat konto och återanvändas för 
samma ändamål eller i enlighet med 
programmets mål.

När det gäller återbetalningspliktigt stöd, 
ska det stöd som återbetalas till det organ 
som tillhandahöll det eller till en annan 
behörig myndighet i medlemsstaten sättas 
in på ett separat konto eller separeras med 
hjälp av kontokoder och återanvändas för 
samma ändamål eller i enlighet med 
programmets mål.

Or. en

Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Artikel 57 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bidragsformer Bidragsformer och återbetalningspliktigt 
stöd
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Or. en

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Bidrag kan vara utformade på ett av 
följande sätt:

1. Bidrag och återbetalningspliktigt stöd
kan vara utformade på något av följande 
sätt:

Or. en

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De belopp som avses i punkt 1 b, c och d 
ska fastställas på grundval av följande:

4. De belopp som anges i punkt 1 b, c och 
d ska fastställas på ett av följande sätt:

a) En rättvis och kontrollerbar 
beräkningsmetod baserad på

a) En rättvis och kontrollerbar 
beräkningsmetod baserad på

i) statistiska uppgifter eller annan objektiv 
information, eller

i) statistiska uppgifter eller annan objektiv 
information, eller

ii) kontrollerade äldre uppgifter för 
enskilda stödmottagare eller tillämpning 
av deras normala rutiner för 
kostnadsredovisning.

ii) kontrollerade äldre uppgifter för 
enskilda stödmottagare, eller

iia) tillämpning av normala rutiner för 
kostnadsredovisning för enskilda 
stödmottagare.

b) Metoder och motsvarande 
standardskalor för enhetskostnader, 
klumpsummor och schablonsatser som 
tillämpas i unionens program för liknande 
typer av insatser och stödmottagare.

b) I enlighet med bestämmelserna för 
tillämpning av motsvarande standardskalor 
för enhetskostnader, klumpsummor och 
schablonsatser som tillämpas i unionens 
program för liknande typer av insatser och 
stödmottagare.

c) Metoder och motsvarande c) I enlighet med bestämmelserna för 
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standardskalor för enhetskostnader, 
klumpsummor och schablonsatser som 
tillämpas inom bidragssystem som 
finansieras helt och hållet av 
medlemsstaten för liknande typer av 
insatser och stödmottagare.

tillämpning av motsvarande standardskalor 
för enhetskostnader, klumpsummor och 
schablonsatser som tillämpas inom 
bidragssystem som finansieras helt och 
hållet av medlemsstaten för liknande typer 
av insatser och stödmottagare.

d) Satser som fastställs i den här 
förordningen eller i de fondspecifika 
bestämmelserna.

d) Satser som fastställs i den här 
förordningen eller i de fondspecifika 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Artikel 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Schablonfinansiering för indirekta 
bidragskostnader

Schablonfinansiering för indirekta 
kostnader och personalkostnader för 
bidrag och återbetalningspliktigt stöd

Om genomförandet av en insats ger 
upphov till indirekta kostnader, får de 
beräknas med en schablonsats på ett av 
följande sätt:

1. Om genomförandet av en insats ger 
upphov till indirekta kostnader, får de 
beräknas med en schablonsats på ett av 
följande sätt:

a) En schablonsats på upp till 20 % av 
stödberättigande direkta kostnader 
beräknas på grundval av en rättvis och 
kontrollerbar beräkningsmetod eller en 
metod som tillämpas inom bidragssystem 
som finansieras helt och hållet av 
medlemsstaten för liknande typer av 
insatser och stödmottagare.

a) En schablonsats på upp till 25 % av 
stödberättigande direkta kostnader, under 
förutsättning att satsen beräknas på 
grundval av en rättvis och kontrollerbar 
beräkningsmetod eller en metod som 
tillämpas inom bidragssystem som 
finansieras helt och hållet av 
medlemsstaten för liknande typer av 
insatser och stödmottagare.

b) En schablonsats på upp till 15 % av 
stödberättigande direkta personalkostnader.

b) En schablonsats på upp till 15 % av 
stödberättigande direkta personalkostnader 
utan något krav på att medlemsstaten ska 
genomföra någon beräkning för att 
fastställa den tillämpliga satsen.

c) En schablonsats på stödberättigande 
direkta kostnader baserad på befintliga 
metoder och motsvarande satser, som 
tillämpas i unionens program för liknande 

c) En schablonsats på stödberättigande 
direkta kostnader baserad på befintliga 
metoder och motsvarande satser, som 
tillämpas i unionens program för liknande 
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typer av insatser och stödmottagare. typer av insatser och stödmottagare.
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
rörande definitionen av den schablonsats 
och de metoder som avses i punkt c ovan.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
rörande definitionen av den schablonsats 
och de metoder som avses i punkt c ovan.

1a. För att fastställa personalkostnader 
för genomförandet av en insats får den 
tillämpliga timsatsen beräknas genom att 
de senaste dokumenterade 
bruttopersonalkostnader divideras med 
1 720 timmar.

Or. en

Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Artikel 59 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda bestämmelser för 
stödberättigande

Särskilda bestämmelser för berättigande 
till bidrag och återbetalningspliktigt stöd

Or. en

Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

d) När det gäller tillhandahållandet av 
mark eller fastigheter kan en 
kontantbetalning ske i enlighet med ett 
leasingavtal med ett nominellt årligt 
belopp som inte överstiger en enhet av 
medlemsstatens valuta. Markens, 
fastighetens eller fastigheternas värde ska 
intygas av en oberoende kvalificerad expert 
eller ett vederbörligen auktoriserat 
officiellt organ, och det får inte överskrida 



PE487.740v04-00 122/286 PR\937861SV.doc

SV

den gräns som anges i punkt 3 b.

Or. en

Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Följande kostnader ska inte berättiga till 
bidrag från GSR-fonderna:

3. Följande kostnader ska inte berättiga till 
bidrag från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och från det belopp 
på 10 000 miljoner euro som överförts 
från Sammanhållningsfonden till Fonden 
för ett sammanlänkat Europa.

a) Skuldräntor. a) Skuldräntor, förutom för bidrag som ges 
i form av räntesubventioner eller 
subventioner av garantiavgifter.

b) Förvärv av obebyggd och bebyggd mark 
för ett belopp som överskrider 10 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga. I väl motiverade 
undantagsfall kan en högre procentsats 
beviljas för miljöbevarande insatser.

b) Förvärv av obebyggd och bebyggd mark 
för ett belopp som överskrider 10 % av de 
totala stödberättigande utgifterna för 
insatsen i fråga. För övergivna tomter och 
tomter som tidigare använts för 
industriellt bruk där det finns byggnader 
ska denna gräns höjas till 15 %. I väl 
motiverade undantagsfall kan denna gräns 
höjas över respektive föregående 
procentsatser för miljöbevarande insatser.

c)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 
mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt som
inte kan återbetalas enligt nationell 
lagstiftning för mervärdesskatt.

Or. en
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Ändringsförslag 181

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 överskrider inte 15 % av 
stödet från Eruf, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fiskerifonden på 
prioriteringsnivån, eller 5 % av stödet från 
Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling på programnivån.

Or. en

Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För insatser rörande 
marknadsföringsåtgärder får utgifter ha 
uppkommit utanför unionen, förutsatt att 
villkoren i punkt 2 a och skyldigheterna när 
det gäller förvaltning, kontroll och revision 
av insatsen är uppfyllda.

3. För insatser rörande tekniskt bistånd 
eller marknadsföringsåtgärder får utgifter 
ha uppkommit utanför unionen, förutsatt 
att villkoren i punkt 2 a och skyldigheterna 
när det gäller förvaltning, kontroll och 
revision av insatsen är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 183

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska återbetala bidraget från GSR-fonderna
om insatsen, inom fem år från 

1. En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska återbetala bidraget från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna om 
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slutbetalningen till stödmottagaren eller 
inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna 
för statligt stöd, där så är tillämpligt, blir 
föremål för

insatsen, inom fem år från slutbetalningen 
till stödmottagaren eller inom den tidsfrist 
som föreskrivs i reglerna för statligt stöd, 
där så är tillämpligt, blir föremål för

a) ett upphörande eller en omlokalisering 
av en produktionsverksamhet,

a) ett upphörande eller en omlokalisering 
av en produktionsverksamhet utanför 
programområdet, eller

b) en förändring av ägandeförhållandena 
för en infrastruktur som innebär att ett 
företag eller ett offentligt organ får en 
otillbörlig förmån, eller

b) en förändring av ägandeförhållandena 
för en infrastruktur som innebär att ett 
företag eller ett offentligt organ får en 
otillbörlig förmån, eller

c) en väsentlig förändring som påverkar 
dess karaktär, mål eller villkoren för dess 
genomförande som skulle resultera i att 
dess ursprungliga mål underminerades.

c) en väsentlig förändring som påverkar 
dess karaktär, mål eller villkoren för dess 
genomförande som skulle resultera i att 
dess ursprungliga mål underminerades.

Belopp som utbetalats på otillbörliga 
grunder Felaktigt utbetalade belopp som 
gäller insatsen ska återkrävas av 
medlemsstaten.

Felaktigt utbetalade belopp som gäller 
insatsen ska återkrävas av medlemsstaten i 
proportion till den period under vilken 
kraven inte har uppfyllts.

Medlemsstaterna får förkorta tidsfristen i 
första stycket till tre år när det gäller 
upprätthållande av investeringar eller 
bevarande av arbetstillfällen som skapats 
av små och medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 184

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En insats som består av investeringar i 
infrastruktur eller produktiva 
investeringar ska återbetala bidraget från 
de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna om den produktiva 
verksamheten omlokaliseras utanför 
unionen inom tio år från slutbetalningen 
till stödmottagaren. Denna bestämmelse 
ska inte gälla om stödmottagarna är små 
och medelstora företag. Om bidraget från 
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de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna utgörs av statligt 
stöd ska perioden på tio år ersättas av den 
tillämpliga tidsfristen enligt reglerna om 
statligt stöd.

Or. en

Ändringsförslag 185

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltnings- och kontrollsystemen ska
föreskriva om

Förvaltnings- och kontrollsystemen ska i 
enlighet med artikel 4.8 föreskriva om

Or. en

Ändringsförslag 186

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) förebyggande, upptäckande och 
korrigering av oriktigheter, inklusive 
bedrägeri, och återkrävande av felaktigt 
utbetalda stödbelopp, tillsammans med 
eventuell ränta.

h) förebyggande, upptäckande och 
korrigering av oriktigheter, inklusive 
bedrägeri, och återkrävande av felaktigt 
utbetalda stödbelopp, tillsammans med 
eventuell ränta vid sen betalning.

Or. en
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Ändringsförslag 187

Förslag till förordning
Artikel 62a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 62a
Ansvar vid delad förvaltning

I enlighet med principerna om delad 
förvaltning, ska medlemsstaterna och 
kommissionen ha ansvaret för att förvalta 
och kontrollera programmen i enlighet 
med sina respektive ansvarsuppgifter 
enligt denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 188

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fullgöra sina 
skyldigheter när det gäller förvaltning, 
kontroll och revision och åta sig det ansvar 
som följer därav enligt bestämmelserna om 
delad förvaltning i budgetförordningen och 
de fondspecifika bestämmelserna. I 
enlighet med principen om delad 
förvaltning ska medlemsstaterna ansvara 
för programmens förvaltning och 
kontroll. 

1. Medlemsstaterna ska fullgöra sina 
skyldigheter när det gäller förvaltning, 
kontroll och revision och åta sig det ansvar 
som följer därav enligt bestämmelserna om 
delad förvaltning i budgetförordningen och 
de fondspecifika bestämmelserna.

Or. en
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Ändringsförslag 189

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
förvaltnings- och kontrollsystem för 
programmen har inrättats i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna och att 
systemen fungerar effektivt.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
förvaltnings- och kontrollsystem för 
programmen har inrättats i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna och att de 
systemen fungerar effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 190

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska inrätta och 
genomföra ett förfarande för oberoende 
undersökning av och beslut om klagomål 
rörande urval eller genomförande av de 
insatser som samfinansieras av 
GSR-fonderna. Medlemsstaterna ska på 
begäran rapportera resultaten av sådana 
undersökningar till kommissionen.

3. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
effektiva arrangemang för undersökning 
av klagomål rörande de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna.
Omfattningen av samt reglerna och 
förfarandena för sådana arrangemang 
ska vara medlemsstaternas ansvar i 
enlighet med deras institutionella och 
rättsliga ramar. Medlemsstaterna ska på 
begäran från kommissionen undersöka de 
klagomål som lämnats in till 
kommissionen som omfattas av deras 
arrangemang. Medlemsstaterna ska på 
begäran underrätta kommissionen om
resultaten av sådana undersökningar.

Or. en
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Ändringsförslag 191

Förslag till förordning
Kapitel II – Artikel 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 192

Förslag till förordning
Artikel 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens befogenheter och ansvar Kommissionens befogenheter och ansvar

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

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

2. Utan att det påverkar de revisioner som 
utförs av medlemsstaterna, får 
kommissionstjänstemän eller bemyndigade 
företrädare för kommissionen utföra 
revisioner på plats eller kontroller efter att 
ha meddelat detta i förväg. De får omfatta 
framför allt kontroll av att förvaltnings-
och kontrollsystemen i ett program eller 
delar av ett program fungerar effektivt, 
kontroll och revision av insatser samt 

2. Utan att det påverkar de revisioner som 
utförs av medlemsstaterna, får 
kommissionstjänstemän eller bemyndigade 
företrädare för kommissionen utföra 
revisioner på plats eller kontroller efter att 
ha meddelat detta minst 10 arbetsdagar i 
förväg, utom i brådskande fall då inget 
meddelande ska krävas. De får omfatta 
framför allt kontroll av att förvaltnings-
och kontrollsystemen i ett program eller 
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bedömning av om den ekonomiska 
förvaltningen av insatserna och 
programmen är sund. Medlemsstatens 
tjänstemän eller bemyndigade företrädare 
får delta i sådana revisioner.

delar av ett program fungerar effektivt, 
kontroll och revision av insatser samt 
bedömning av om den ekonomiska 
förvaltningen av insatserna och 
programmen är sund. Medlemsstatens 
tjänstemän eller bemyndigade företrädare 
får delta i sådana revisioner.

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

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

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

De befogenheter som anges i denna punkt 
ska inte påverka tillämpningen av 
nationella bestämmelser som reserverar 
vissa åtgärder för ombud som utses särskilt 
enligt nationell lagstiftning. 
Kommissionens tjänstemän och 
bemyndigade företrädare får bl.a. inte delta 
i hembesök eller formella förhör med 
personer inom ramen för den nationella 
lagstiftningen. De ska emellertid ha 
tillgång till den information som erhålls på 
detta sätt, utan att de nationella 
domstolarnas befogenheter påverkas och 
med fullständig respekt för de berörda 
rättssubjektens grundläggande 
rättigheter.

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 193

Förslag till förordning
Avdelning IX

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EKONOMISK FÖRVALTNING, 
RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH 
FINANSIELLA KORRIGERINGAR, 
ÅTERTAGANDEN

EKONOMISK FÖRVALTNING, 
GRANSKNING OCH GODKÄNNANDE 
AV RÄKENSKAPER OCH 
FINANSIELLA KORRIGERINGAR, 
ÅTERTAGANDEN

Or. en

Ändringsförslag 194

Förslag till förordning
Artikel 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma regler för utbetalningar Gemensamma regler för utbetalningar

1. Kommissionens utbetalning av 
GSR-fondernas bidrag till varje program 
ska göras i enlighet med budgetanslagen 
och under förutsättning att det finns medel 
tillgängliga. Varje betalning ska överföras 
till det tidigaste öppna budgetåtagandet för 
den berörda fonden.

1. Kommissionens utbetalning av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfondernas bidrag till varje 
program ska göras i enlighet med 
budgetanslagen och under förutsättning att 
det finns medel tillgängliga. Varje 
betalning ska överföras till det tidigaste 
öppna budgetåtagandet för den berörda 
fonden.

2. Betalningarna ska ske i form av 
förfinansiering, mellanliggande betalningar 
och utbetalning av ett eventuellt årligt 

2. Betalningarna ska ske i form av 
förfinansiering, mellanliggande betalningar 
och utbetalning av slutsaldot.
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saldo samt av slutsaldot.

3. När det gäller stödformer i enlighet med 
artikel 57.1 b, c och d ska de belopp som 
betalats ut till stödmottagaren betraktas 
som stödberättigande utgifter.

3. När det gäller stödformer i enlighet med 
artiklarna 57.1 b, c och d, 58 och 59 ska 
kostnader beräknade på tillämplig basis
betraktas som stödberättigande utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 195

Förslag till förordning
Artikel 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma regler för beräkning av 
mellanliggande betalningar, betalning av 
ett eventuellt årligt saldo och betalning av 
slutsaldo

Gemensamma regler för beräkning av 
mellanliggande betalningar och betalning 
av slutsaldo

De fondspecifika bestämmelserna ska 
innehålla regler för beräkning av det 
belopp som ska betalas tillbaka som 
mellanliggande betalning, betalning av 
eventuellt årligt saldo och betalning av 
slutsaldo. Beloppet beror på den specifika 
samfinansieringssats som ska tillämpas för 
de stödberättigande utgifterna.

De fondspecifika bestämmelserna ska 
innehålla regler för beräkning av det 
belopp som ska betalas tillbaka som 
mellanliggande betalning och betalning av 
slutsaldo. Beloppet beror på den specifika 
samfinansieringssats som ska tillämpas för 
de stödberättigande utgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 196

Förslag till förordning
Artikel 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Belopp i de program som medlemsstaterna 
lämnat in, prognoser över utgifter, 
utgiftsdeklarationer, 
betalningsansökningar, årsredovisningar
samt utgifter som nämns i de årliga och 
slutliga genomföranderapporterna ska 

Belopp i de program som medlemsstaterna 
lämnat in, prognoser över utgifter, 
utgiftsdeklarationer, 
betalningsansökningar, räkenskaper samt 
utgifter som nämns i de årliga och slutliga 
genomföranderapporterna ska anges i euro.
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anges i euro.

Or. en

Ändringsförslag 197

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förfinansieringen ska användas enbart 
för utbetalningar till stödmottagare i 
samband med genomförandet av 
programmet. Den ska därför omedelbart 
göras tillgänglig för ansvarigt organ.

2. Inledande förfinansiering ska användas 
enbart för utbetalningar till stödmottagare i 
samband med genomförandet av 
programmet. Den ska därför omedelbart 
göras tillgänglig för ansvarigt organ.

Or. en

Ändringsförslag 198

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan i följande 
fall avbrytas av den delegerade 
utanordnaren enligt budgetförordningen för 
högst nio månader:

1. Betalningsfristen för en ansökan om 
mellanliggande utbetalning kan i följande 
fall avbrytas av den delegerade 
utanordnaren i enlighet med 
budgetförordningen i högst sex månader:

a) Om det enligt uppgifter från ett 
revisionsorgan på nationell nivå eller 
unionsnivå finns tecken som tyder på en 
allvarlig brist i förvaltnings- och 
kontrollsystemen.

a) Om det enligt uppgifter från ett 
revisionsorgan på nationell nivå eller 
unionsnivå finns tydliga tecken som tyder 
på en allvarlig brist i förvaltnings- och 
kontrollsystemen.

b) Om den delegerade utanordnaren måste 
genomföra ytterligare kontroller efter att ha 
tagit del av uppgifter som tyder på att 
utgifter i en betalningsansökan står i 
samband med en oriktighet med allvarliga 
ekonomiska följder.

b) Om den delegerade utanordnaren måste 
genomföra ytterligare kontroller efter att ha 
tagit del av uppgifter som tyder på att 
utgifter i en betalningsansökan står i 
samband med en oriktighet med allvarliga 
ekonomiska följder.
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c) Om något av de dokument som krävs 
enligt artikel 75.1 inte har lämnats in.

c) Om något av de dokument som krävs 
enligt artikel 59.5 i budgetförordningen
inte har lämnats in.

Medlemsstaten får samtycka till en 
förlängning av avbrottsperioden med 
ytterligare tre månader.

De fondspecifika reglerna för EHFF får 
ange ytterligare fall då utbetalningar får 
avbrytas när en medlemsstat inte har 
uppfyllt sina skyldigheter enligt den 
gemensamma fiskeripolitiken.
Anm.: Strykningen ska ses över enligt överenskommelsen om förordningen om gemensamma 
bestämmelser med ändringen av EHFF.

Or. en

Ändringsförslag 199

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegerade utanordnaren kan
begränsa avbrottet till att gälla den del av 
utgifterna som omfattas av den 
betalningsansökan som påverkas av sådana 
omständigheter som avses i punkt 1. Den 
delegerade utanordnaren ska omedelbart 
informera medlemsstaten och 
förvaltningsmyndigheten om anledningen 
till avbrottet och be dem att åtgärda 
situationen. Den delegerade utanordnaren 
ska låta avbrottet upphöra så snart 
nödvändiga åtgärder har vidtagits.

2. Den delegerade utanordnaren ska 
begränsa avbrottet till att gälla den del av 
utgifterna som omfattas av den 
betalningsansökan som påverkas av 
omständigheter som avses i punkt 1, såvida 
det inte är omöjligt att identifiera den del 
av utgifterna som påverkas. Den 
delegerade utanordnaren ska omedelbart 
skriftligen informera medlemsstaten och 
förvaltningsmyndigheten om anledningen 
till avbrottet och be dem att åtgärda 
situationen. Den delegerade utanordnaren 
ska låta avbrottet upphöra så snart 
nödvändiga åtgärder har vidtagits.

Or. en
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Ändringsförslag 200

Förslag till förordning
Kapitel II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Räkenskapsavslutning och finansiella 
korrigeringar

Granskning och godkännande av 
räkenskaper

Or. en

Ändringsförslag 201

Förslag till förordning
Artikel 75

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 202

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bokföringsmässig kontroll Tidsfrist för kommissionens granskning 
och godkännande av räkenskaper

1. Senast den 30 april året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
kommissionen i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna besluta om 
räkenskapsavslutning för relevanta organ 
som ackrediterats i enlighet med 
artikel 64 för varje program. Beslutet om 
räkenskapsavslutning ska gälla den 
inlämnade årsredovisningens 
fullständighet, exakthet och 
sanningsenlighet och ska inte påverka 
senare finansiella korrigeringar.

1. Senast den 31 maj året efter 
räkenskapsperiodens slut ska 
kommissionen i enlighet med artikel 59.6 i 
budgetförordningen tillämpa förfaranden 
för granskning och godkännande av 
räkenskaper och informera 
medlemsstaten i fråga om den godkänner 
räkenskaperna som rättvisande, 
fullständiga och korrekta enligt de 
fondspecifika bestämmelserna.
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Or. en

Ändringsförslag 203

Förslag till förordning
Kapitel IIa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

FINANSIELLA KORRIGERINGAR

Or. en

Ändringsförslag 204

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra finansiella 
korrigeringar genom att helt eller delvis 
ställa in unionens bidrag till ett program 
och genom att från en medlemsstat 
återvinna, i syfte att utesluta dem från 
unionens finansiering, sådana belopp som 
betalats ut i strid med tillämplig 
unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning, även i samband med sådana 
brister i medlemsstaternas förvaltnings-
och kontrollsystem som kommissionen 
eller Europeiska revisionsrätten upptäckt.

1. Kommissionen ska göra finansiella 
korrigeringar genom att helt eller delvis 
ställa in unionens bidrag till ett program 
och genom att från en medlemsstat 
återvinna, i syfte att utesluta dem från 
unionens finansiering, sådana belopp som 
betalats ut i strid med tillämplig 
unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning, även i samband med sådana 
brister i medlemsstaternas förvaltnings-
och kontrollsystem som kommissionen 
eller Europeiska revisionsrätten upptäckt
eller sådana som medlemsstaten själv har 
upptäckt men inte korrigerat på lämpligt 
sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 205

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När kommissionen beslutar om belopp 
för en finansiell korrigering enligt punkt 1 
ska den av vilken art och hur allvarlig 
överträdelsen av tillämplig 
unionslagstiftning eller nationell 
lagstiftning är, och vilka ekonomiska 
följder den får för unionens budget.

3. När kommissionen beslutar om belopp 
för en finansiell korrigering enligt punkt 1 
ska den respektera 
proportionalitetsprincipen genom att ta 
hänsyn till arten och omfattningen av
överträdelsen av tillämplig lagstiftning och 
till de ekonomiska följderna för unionens 
budget. Kommissionen ska informera 
Europaparlamentet om beslut om 
tillämpning av finansiella korrigeringar.

Or. en

Ändringsförslag 206

Förslag till förordning
Artikel 78

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla program ska genomgå ett 
återtagandeförfarande som inrättats 
eftersom åtaganden för belopp som inte 
omfattas av förfinansiering eller 
betalningsansökningar inom en viss 
tidsperiod ska återtas.

1. Alla program ska genomgå ett 
återtagandeförfarande som inrättats 
eftersom åtaganden för belopp som inte 
omfattas av förfinansiering eller 
betalningsansökningar inom en viss 
tidsperiod ska återtas. Beloppen i 
betalningsansökningarna ska beaktas 
även om de är föremål för ett avbrott i 
betalningsfristen eller ett innehållande av 
betalningar.

2. Åtaganden för periodens sista år ska 
återtas enligt reglerna för avslutande av 
programmen.

2. Åtaganden för periodens sista år ska 
återtas enligt reglerna för avslutande av 
programmen.

3. I de fondspecifika bestämmelserna ska 
den exakta tillämpningen av 
återtaganderegeln fastställas för varje 
GSR-fond.

3. I de fondspecifika bestämmelserna ska 
den exakta tillämpningen av 
återtaganderegeln fastställas för varje 
europeisk struktur- och investeringsfond.

4. Den del av åtagandena som fortfarande 4. Den del av åtagandena som fortfarande 
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är öppna ska återtas om några av de 
dokument som behövs för avslutandet inte 
har lämnats in till kommissionen inom de 
tidsfrister som fastställs i de fondspecifika 
bestämmelserna.

är öppna ska återtas om några av de 
dokument som behövs för avslutandet inte 
har lämnats in till kommissionen inom de 
tidsfrister som fastställs i de fondspecifika 
bestämmelserna.

Or. en

Ändringsförslag 207

Förslag till förordning
Artikel 79

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det belopp som berörs av återtagandet 
ska minskas med de belopp som det 
ansvariga organet inte har kunnat
deklarera till kommissionen av någon av
följande anledningar:

1. Det belopp som berörs av återtagandet 
ska minskas med följande belopp:

a) Om insatserna har ställts in genom ett 
rättsligt förfarande eller ett administrativt 
överklagande med uppskjutande verkan.

a) Den del i budgetåtagandet för vilken
insatserna ställs in genom ett rättsligt 
förfarande eller ett administrativt 
överklagande med uppskjutande verkan. 

b) Om ett fall av force majeure har inverkat 
allvarligt på genomförandet av hela eller 
delar av programmet. De nationella 
myndigheter som åberopar force majeure 
ska påvisa dess direkta följder för 
genomförandet av hela eller delar av 
programmet.

b) Den del av budgetåtagandet för vilken 
det inte har varit möjligt att lämna in 
någon betalningsansökan på grund av ett 
fall av force majeure som har inverkat 
allvarligt på genomförandet av hela eller 
delar av programmet. De nationella 
myndigheter som åberopar force majeure 
ska påvisa dess direkta följder för 
genomförandet av hela eller delar av 
programmet.

Det går att begära minskning en gång om 
inställandet eller force majeure varade upp 
till ett år, eller flera gånger, motsvarande 
hur länge force majeure varat eller antalet 
år mellan den dag då insatsen ställdes in 
genom ett rättsligt eller administrativt 
beslut och dagen för ett slutligt rättsligt 
eller administrativt beslut.

För tillämpningen av a och b går det att 
begära minskning en gång om inställandet 
eller force majeure varade upp till ett år, 
eller flera gånger, motsvarande hur länge 
force majeure varat eller antalet år mellan 
den dag då insatsen ställdes in genom ett 
rättsligt eller administrativt beslut och 
dagen för ett slutligt rättsligt eller 
administrativt beslut.
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2. Senast den 31 januari ska medlemsstaten 
informera kommissionen om de undantag 
som avses i punkt 1 för det belopp som ska 
deklareras vid utgången av föregående år.

2. Senast den 31 januari ska medlemsstaten 
informera kommissionen om de undantag 
som avses i punkt 1 a och b för det belopp 
som ska deklareras vid utgången av 
föregående år.

Or. en

Ändringsförslag 208

Förslag till förordning
Artikel 80 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni ska medlemsstaten 
till kommissionen lämna in en reviderad 
finansieringsplan som avspeglar det 
minskade stödbeloppet för en eller flera 
prioriteringar inom programmet för det 
berörda budgetåret. Om medlemsstaten 
underlåter att göra det ska kommissionen 
revidera finansieringsplanen genom att 
minska bidragen från GSR-fonderna för 
det berörda budgetåret. Minskningen ska 
göras proportionerligt för varje prioritering.

4. Senast den 30 juni ska medlemsstaten 
till kommissionen lämna in en reviderad 
finansieringsplan som avspeglar det 
minskade stödbeloppet för en eller flera 
prioriteringar inom programmet för det 
berörda budgetåret med hänsyn till 
tilldelning per fond och per 
regionkategori, i tillämpliga fall. Om 
medlemsstaten underlåter att göra det ska 
kommissionen revidera finansieringsplanen 
genom att minska bidragen från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för det berörda 
budgetåret. Minskningen ska göras 
proportionerligt för varje prioritering.

Or. en

Ändringsförslag 209

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fonderna ska bidra till att utveckla och 
fullfölja unionens åtgärder för att stärka sin 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning, i enlighet med artikel 174 

1. Fonderna ska bidra till att utveckla och 
fullfölja unionens åtgärder för att stärka sin 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning, i enlighet med artikel 174 
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i fördraget. i EUF-fördraget.
De åtgärder som stöds av fonderna ska 
bidra till unionsstrategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

De åtgärder som stöds av fonderna ska på 
ett balanserat sätt bidra till genomförandet 
av unionsstrategin för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 210

Förslag till förordning
Artikel 82

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Investering för tillväxt och sysselsättning Investering för tillväxt och sysselsättning

1. Strukturfonderna ska stödja målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning i 
alla regioner som motsvarar nivå 2 i den 
gemensamma nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (nedan kallad Nuts 2) 
som inrättats genom förordning (EG) 
nr 1059/2003.

1. Strukturfonderna ska stödja målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning i 
alla regioner som motsvarar nivå 2 i den 
gemensamma nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (nedan kallad Nuts 2) 
som inrättats genom förordning (EG) 
nr 1059/2003.

2. Medel för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning ska anslås till följande 
tre kategorier av Nuts 2-regioner:

2. Medel för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning ska anslås till följande 
tre kategorier av Nuts 2-regioner:

a) Mindre utvecklade regioner, vars BNP 
per capita är mindre än 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27.

a) Mindre utvecklade regioner, vars BNP 
per capita är mindre än 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27.

b) Övergångsregioner, vars BNP per capita 
är mellan 75 % och 90 % av genomsnittlig 
BNP i EU-27.

b) Övergångsregioner, vars BNP per capita 
är mellan 75 % och 90 % av genomsnittlig 
BNP i EU-27.

c) Mer utvecklade regioner, vars BNP per 
capita är mer än 90 % av genomsnittlig 
BNP i EU-27.

c) Mer utvecklade regioner, vars BNP per 
capita är mer än 90 % av genomsnittlig 
BNP i EU-27.

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 2007–2009, förhåller sig till 
genomsnittlig BNP i EU-27 under samma 
period.
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3. Sammanhållningsfonden ska stödja de 
medlemsstater vars bruttonationalinkomst 
(BNI) per capita, mätt i köpkraftspariteter 
och beräknad på grundval av uppgifter för 
unionen för perioden 2007–2009, 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 2008–2010, är lägre 
än 90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 under samma period.

De medlemsstater som är berättigade till 
medel från Sammanhållningsfonden 2013 
men vars nominella BNI per capita
överstiger 90 % av genomsnittlig BNI per 
capita i EU-27 beräknat enligt första 
stycket, ska under en övergångsperiod få 
stöd från Sammanhållningsfonden på 
särskilda grunder.

De medlemsstater som är berättigade till 
medel från Sammanhållningsfonden 2013 
men vars nominella BNI per capita 
överstiger 90 % av genomsnittlig BNI per 
capita i EU-27 beräknat enligt första 
stycket, ska under en övergångsperiod få 
stöd från Sammanhållningsfonden på 
särskilda grunder.

4. Omedelbart efter denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen genom en 
genomförandeakt anta ett beslut med en 
förteckning över de regioner som uppfyller 
kriterierna för de tre regionkategorierna i 
punkt 2 och de medlemsstater som 
uppfyller kriterierna i punkt 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 143.3. Förteckningen ska gälla 
under perioden 1 januari 2014–31 
december 2020.

4. Omedelbart efter denna förordnings 
ikraftträdande ska kommissionen genom en 
genomförandeakt anta ett beslut med en 
förteckning över de regioner som uppfyller 
kriterierna för de tre regionkategorierna i 
punkt 2 och de medlemsstater som 
uppfyller kriterierna i punkt 3. 
Förteckningen ska gälla under perioden 1 
januari 2014–31 december 2020.

5. År 2017 ska kommissionen se över vilka 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden på grundval 
av BNI-talen från unionen för EU-27 under 
perioden 2013–2015. De medlemsstater 
vars nominella BNI per capita överstiger 
90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 ska få stöd från 
Sammanhållningsfonden på särskilda 
grunder.

5. År 2017 ska kommissionen se över vilka 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden på grundval 
av BNI-talen från unionen för EU-27 under 
perioden 2013–2015. De medlemsstater 
vars nominella BNI per capita överstiger 
90 % av genomsnittlig BNI per capita i 
EU-27 ska få stöd från 
Sammanhållningsfonden på särskilda 
grunder.

Or. en
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Ändringsförslag 211

Förslag till förordning
Artikel 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel för ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning

Medel för ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning

1. De medel för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning som är 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
perioden 2014–2020 ska uppgå till [x] euro 
i 2011 års priser, i enlighet med den 
uppdelning per år som återfinns i 
bilaga III, varav [x] euro utgör de 
samlade medel som tilldelas Eruf, ESF 
och Sammanhållningsfonden och 
[3 000 000 000] euro utgör en särskild 
tilldelning för sysselsättningsinitiativet för 
unga. Medlen för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning ska 
indexregleras med 2 % per år inför 
programplanering och senare budgetering i 
unionens allmänna budget.

1. De samlade medel som är tillgängliga 
för budgetåtaganden under perioden 2014–
2020 ska uppgå till X euro i 2011 års 
priser, i enlighet med den uppdelning per 
år som återfinns i bilaga II. De samlade
medlen ska indexregleras med 2 % per år 
inför programplanering och senare 
budgetering i unionens allmänna budget.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen för fonderna, i enlighet med de 
kriterier och den metod som anges i 
bilaga IIIa, och om årlig fördelning per 
medlemsstat av medlen från den särskilda 
tilldelningen för sysselsättningsinitiativet 
för unga samt en förteckning över 
stödberättigade regioner, i enlighet med 
de kriterier och den metod som anges i 
bilaga IIIb, och utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 3 i den här artikeln 
eller artikel 84.7.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om årlig 
fördelning per medlemsstat av de samlade 
medlen för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning, utan att det påverkar 
tillämpningen av punkt 3 i den här artikeln 
eller artikel 84.7 och per 
samarbetsprogram för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete.

3. Av de samlade medlen ska 0,35 % 
anslås till tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

3. Av de samlade medlen efter avdrag för 
stödet till Fonden för ett sammankopplat 
Europa enligt artikel 84.4 och stödet till 
de mest utsatta människorna enligt 
artikel 84.5 ska 0,35 % anslås till tekniskt 
stöd på kommissionens initiativ.
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Or. en

Ändringsförslag 212

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlen för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning ska uppgå till 96,50 %
av de samlade medlen (dvs. till 
327 115 655 850 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 X euro) och 
de ska fördelas på följande sätt:

a) 48,25 % (dvs. 163 560 715 122 euro) till 
mindre utvecklade regioner.

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

b) 10,76 % (dvs. 36 471 144 190 euro) till 
övergångsregioner.

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

c) 16,35 % (dvs. 55 419 403 116 euro) till 
mer utvecklade regioner.

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

d) 20,87 % (dvs. 70 739 863 599 euro) till 
medlemsstater som får stöd från 
Sammanhållningsfonden.

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

e) 0,27 % (dvs. 924 529 823 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 
nr 6 till anslutningsfördraget för Österrike, 
Finland och Sverige.

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

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 ska få 
strukturfondsstöd som motsvarar minst två 
tredjedelar av deras anslag för 
perioden 2007–2013.

Alla regioner vars BNP per capita för 
perioden 2007–2013 var mindre än 75 % 
av genomsnittlig BNP i EU-25 men vars 
BNP per capita ligger över 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-27 och de 
regioner som för närvarande har 
avvecklingsstatus under perioden 2007–
2013 ska få strukturfondsstöd som 
motsvarar minst två tredjedelar av deras 
anslag för perioden 2007–2013. Östater 
som består av en enda region är 
berättigade till medel från 
Sammanhållningsfonden 2013 och 
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yttersta randområden som omfattas av de 
kategorier som avses i punkt 1 b och c i 
första stycket ska få fondstöd som 
motsvarar minst fyra femtedelar av deras 
anslag för perioden 2007–2013.

Or. en

Ändringsförslag 213

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande kriterier ska användas vid 
fördelningen per medlemsstat:

2. Följande kriterier ska användas vid 
fördelningen per medlemsstat:

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

a) Stödberättigande 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.

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

b) Stödberättigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet,
nettojusterad inkomst per invånare, 
antalet elever som slutar skolan i förtid, 
skillnader mellan regioner (Nuts 3) och 
det demografiska sårbarhetsindexet för 
mer utvecklade regioner.

c) Befolkning, nationellt välstånd och 
ytareal för Sammanhållningsfonden.

c) Befolkning, nationellt välstånd och 
ytareal för Sammanhållningsfonden.

Or. en
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Ändringsförslag 214

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Indikativt, minst 25 % av 
strukturfondernas medel för mindre 
utvecklade regioner, 40 % av medlen för 
övergångsregioner och 52 % av medlen för 
mer utvecklade regioner i varje 
medlemsstat ska tilldelas ESF. Den exakta 
andelen av ESF för varje medlemsstat 
kommer att fastställas under 
förhandlingarna om partnerskapsavtal 
och ska avspegla regionernas specifika 
behov. Andelen ska minst motsvara den 
tilldelade andelen för 2007–2013. Om en 
minimiandel för en regionkategori i 
enlighet med partnerskapsavtalet är lägre 
än miniminivån måste en sådan 
minskning kompenseras med en ökning i 
andra regionkategorier. Beloppet på 
nationell nivå för alla regionkategorier 
ska således inte bli lägre än det belopp på 
nationell nivå som erhålls med 
tillämpning av de indikativa 
miniminivåerna. För tillämpningen av 
denna bestämmelse ska stödet till en 
medlemsstat genom [programmet för 
livsmedelsstöd för de mest utsatta 
människorna] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

Or. en

Ändringsförslag 215

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 3a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlen för sysselsättningsinitiativet för 3a. Medlen för sysselsättningsinitiativet för 



PR\937861SV.doc 145/286 PE487.740v04-00

SV

unga ska uppgå till [3 000 000 000] euro 
från den särskilda tilldelningen för 
sysselsättningsinitiativet för unga och 
minst [3 000 000 000] euro från riktade 
investeringar från ESF.

unga ska uppgå till [X] euro från den 
särskilda tilldelningen för 
sysselsättningsinitiativet för unga och 
minst [X] euro från riktade investeringar 
från ESF.

Or. en

Ändringsförslag 216

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Sammanhållningsfondens stöd till 
transportinfrastruktur inom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa ska uppgå till 
10 000 000 000 euro.

4. Sammanhållningsfondens stöd till 
transportinfrastrukturprojekt med 
europeiskt mervärde inom Fonden för ett 
sammanlänkat Europa ska uppgå till 
X euro och ska endast genomföras i 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
ur Sammanhållningsfonden i enlighet 
med relevant specifik EU-lagstiftning.

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden. 
Sammanhållningsfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med 
motsvarande belopp.

Kommissionen ska efter samråd med den 
berörda medlemsstaten genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
a) fastställer det belopp som ska överföras 
från Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden, och b) de 
transportinfrastrukturprojekt med 
europeiskt mervärde bland de på förhand 
identifierade program som anges i 
bilaga 1 till förordning (EU) […]/2012 om 
inrättandet av Fonden för ett 
sammankopplat Europa som kommer att 
genomföras i varje medlemsstat.

De årliga anslagen för det stöd från 
Sammanhållningsfonden som avses i 
första stycket ska föras in i tillämpliga 
budgetposter för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa från och med 2014 
års budgetförfarande.
Stöd från Sammanhållningsfonden inom 
Fonden för ett sammanlänkat Europa ska 
genomföras i enlighet med artikel [13] i 

Urvalet av projekt som är berättigade till 
de medel som anges ovan ska göras på 
grundval av projektens mognad, kvalitet 
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förordning (EU) […]/2012 om inrättandet 
av Fonden för ett sammanlänkat Europa 
när det gäller projekt som förtecknas i 
bilaga 1 till den förordningen, och projekt 
som följer de nationella anslagen inom 
Sammanhållningsfonden ska prioriteras.

och EU-mervärde i enlighet med de 
förfaranden, mål och kriterier som anges 
i Fonden för ett sammankopplat Europa1, 
i överensstämmelse med de belopp som 
överförs från varje medlemsstats anslag 
ur Sammanhållningsfonden och ska 
fullständigt respektera de nationella 
anslagen inom Sammanhållningsfonden till 
och med den 31 december 2016.

För att garantera högsta möjliga 
absorption av de överförda medlen i alla 
medlemsstater som är berättigade till stöd 
från Sammanhållningsfonden kommer 
särskild uppmärksamhet att ägnas åt 
stödåtgärder för program inom ramen för 
Fonden för ett sammankopplat Europa 
som syftar till att stärka den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten för 
offentliga förvaltningar och offentliga 
tjänster med anknytning till utveckling 
och genomförande av projekt för att 
uppnå målsättningarna för FSE.
För att stödja medlemsstater som är 
berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfonden och som kan ha 
svårt att utse projekt som har tillräcklig 
mognad, kvalitet och EU-mervärde ska 
ytterligare inbjudningar att lämna förslag 
i enlighet med (artikel 11.2) i förordning 
(EU) nr […]/2012 om inrättandet av 
Fonden för ett sammankopplat Europa 
anordnas minst en gång om året.

Or. en

Ändringsförslag 217

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För medlemsstater vars 
genomsnittliga BNP-tillväxt [2007–2009] 
är negativ och vars absorptionstakt per 
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den 1 januari 2012 överstiger [X %], ska 
taket för anslag ligga minst i nivå med 
innevarande period, vilket minskar 
effekterna av taksättningen till följd av 
uteslutandet av fonderna för fiske och 
landsbygdsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 218

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Stödet från strukturfonderna för 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska uppgå till 2 500 000 000 euro.

5. Stödet från strukturfonderna för 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska uppgå till X euro.

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden. 
Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med motsvarande 
belopp.

Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut där den 
fastställer det belopp som ska överföras 
från strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat för hela perioden. 
Strukturfondsanslaget för varje 
medlemsstat ska minskas med motsvarande 
belopp.

De årliga anslagen för det stöd från 
strukturfonderna som avses i första stycket 
ska föras in i tillämpliga budgetposter för 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] vid 2014 års 
budgetförfarande.

De årliga anslagen för det stöd från 
strukturfonderna som avses i första stycket 
ska föras in i tillämpliga budgetposter för 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] vid 2014 års 
budgetförfarande.

Or. en
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Ändringsförslag 219

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

Or. en

Ändringsförslag 220

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Av Eruf-medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning ska 0,2 %
anslås till innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ på området hållbar 
stadsutveckling.

7. Av strukturfondsmedlen för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
kommer X euro att anslås till innovativa 
åtgärder på kommissionens initiativ på 
området hållbar stadsutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 221

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska uppgå till 3,50 % av de 
samlade medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. 
11 878 104 182 euro).

8. Medlen för målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska indikativt uppgå till 7 % av 
de samlade medel som är tillgängliga för 
budgetåtaganden från fonderna under 
perioden 2014–2020 (dvs. X euro).

Or. en
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Ändringsförslag 222

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. För tillämpningen av denna artikel, 
artiklarna 16, 83, 85, 86, 89, 110, bilaga I 
[den gemensamma strategiska ramen] och 
bilaga X [additionalitet] samt för 
tillämpningen av artikel 4 i 
Eruf-förordningen, artikel 4 i 
ESF-förordningen och artikel 3.3 i 
förordningen om europeiskt territoriellt 
samarbete samt för tillämpningen av 
sysselsättningsinitiativet för unga, ska det 
yttersta randområdet Mayotte anses 
utgöra en Nuts 2-region som omfattas av 
kategorin mindre utvecklade regioner. 
För tillämpningen av artikel 3.1 och 3.2 i 
förordningen om europeiskt territoriellt 
samarbete ska regionen Mayotte anses 
utgöra en Nuts 3-region.

Or. en

Ändringsförslag 223

Förslag till förordning
Artikel 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ej överförbara medel Ej överförbara medel

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de 
samlade anslagen för varje medlemsstat för 
mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.

1. Det ska inte vara möjligt att överföra de 
samlade anslagen för varje medlemsstat för 
mindre utvecklade regioner, 
övergångsregioner respektive mer 
utvecklade regioner mellan de olika 
regionkategorierna.
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2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
2 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
4 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

Or. en

Ändringsförslag 224

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Under perioden 2014–2020 ska 
medlemsstaterna se till att deras offentliga 
eller motsvarande utgifter för 
strukturåtgärder håller sig på minst den 
referensnivå som anges i 
partnerskapsavtalet.

3. Under perioden 2014–2020 ska 
medlemsstaterna se till att deras 
genomsnittliga årliga offentliga eller 
motsvarande utgifter för strukturåtgärder 
håller sig på minst den referensnivå som 
anges i partnerskapsavtalet.

Den genomsnittliga referensnivån per år 
för offentliga eller motsvarande utgifter 
för strukturåtgärder under åren 2014–
2020 ska fastställas i partnerskapsavtalet, 
utifrån en förhandskontroll av 
kommissionen av uppgifterna i 
partnerskapsavtalet och med beaktande av 
den genomsnittliga nivån för offentliga 
eller motsvarande utgifter för 
strukturåtgärder per år under 
perioden 2007–2013.
Kommissionen och medlemsstaterna ska
beakta det allmänna makroekonomiska 
läget och särskilda eller exceptionella 
omständigheter, t.ex. privatiseringar eller
en ovanligt hög nivå på de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
i en medlemsstat under perioden 2007–
2013. De ska också beakta förändringar i 
de nationella anslagen från 
strukturfonderna i förhållande till 

Vid fastställandet av denna referensnivå 
ska kommissionen och medlemsstaterna 
beakta det allmänna makroekonomiska 
läget och särskilda eller exceptionella 
omständigheter, t.ex. privatiseringar, en 
ovanligt hög nivå på de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
i en medlemsstat under perioden 2007–
2013 samt utvecklingen för andra 
indikatorer för offentliga investeringar. 
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åren 2007–2013. De ska också beakta förändringar i de 
nationella anslagen från fonderna i 
förhållande till åren 2007–2013.

Or. en

Ändringsförslag 225

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen vid 
efterhandskontrollen fastställer att en 
medlemsstat inte har upprätthållit den 
referensnivå för de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning som anges i 
partnerskapsavtalet i enlighet med 
bilaga IV, kan kommissionen genomföra 
en finansiell korrigering. När 
kommissionen beslutar om den ska 
genomföra en finansiell korrigering eller 
inte ska den beakta om den ekonomiska 
situationen i medlemsstaten har förändrats 
väsentligt sedan kontrollen efter halva 
tiden och om ändringen beaktades då. 
Närmare bestämmelser om satserna för 
finansiell korrigering återfinns under 
punkt 3 i bilaga IV.

6. Om kommissionen vid 
efterhandskontrollen fastställer att en 
medlemsstat inte har upprätthållit den 
referensnivå för de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning som anges i 
partnerskapsavtalet i enlighet med 
bilaga III, kan kommissionen genomföra 
en finansiell korrigering. När 
kommissionen beslutar om den ska 
genomföra en finansiell korrigering eller 
inte ska den först besluta om huruvida 
medlemsstaten har genomfört de åtgärder 
som krävs för att följa de 
rekommendationer som kommissionen 
utfärdat i detta syfte och ska överväga om 
den ekonomiska situationen i 
medlemsstaten har förändrats väsentligt 
sedan kontrollen efter halva tiden och om 
den ändringen beaktades då. Närmare 
bestämmelser om satserna för finansiell 
korrigering återfinns under punkt 3 i 
bilaga III.

Or. en
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Ändringsförslag 226

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Punkterna 1–6 ska inte gälla för 
operativa program inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete.

7. Punkterna 1–5 ska inte gälla för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 227

Förslag till förordning
Artikel 87 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållet i och antagandet av de 
operativa programmen inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning

Innehållet i samt antagande och ändring 
av de operativa programmen inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning

Or. en

Ändringsförslag 228

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 

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond och en 
regionkategori, med undantag för 
Sammanhållningsfonden, och ska utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 52 
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar för det 
tematiska målet i fråga, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna. Om så är 
lämpligt och för att det tematiska 
enhetliga och integrerade 
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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.

tillvägagångssättet ska bli mer 
verkningsfullt och effektivt, får ett 
prioriterat område

a) omfatta mer än en regionkategori,
b) omfatta en eller flera kompletterande 
investeringsprioriteringar från Eruf, 
Sammanhållningsfonden och ESF inom 
ramen för ett enda tematiskt mål,
c) i vederbörligen motiverade fall omfatta 
en eller flera kompletterande 
investeringsprioriteringar från olika 
tematiska mål för att maximera deras 
bidrag till det prioriterade området,
d) när det gäller ESF, 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.

Medlemsstaterna får kombinera två eller 
flera av valmöjligheterna i a–d.

Den sista (avkortade) meningen i punkt 1 i kommissionens förslag har blivit led d i 
parlamentets ändringsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 229

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ett operativt program ska innehålla 
följande: 

2. Ett operativt program ska bidra till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla och till att uppnå 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, och ska innehålla 
följande:

a) En strategi för hur det operativa 
programmet ska bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 

a) En motivering till valet av tematiska 
mål, motsvarande 
investeringsprioriteringar och finansiella 
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alla, inklusive anslag, med beaktande av 
partnerskapsavtalen, på grundval av en 
kartläggning av regionala och, i 
förekommande fall, nationella behov, 
inbegripet behov när det gäller att hantera 
de utmaningar som anges i de relevanta 
landsspecifika rekommendationerna som 
antagits i enlighet med artikel 121.2 och 
de relevanta rekommendationer från 
rådet som antagits i enlighet med 
artikel 148.4 i EUF-fördraget och som 
medlemsstaterna ska ta hänsyn till i sin 
sysselsättningspolitik, med beaktande av 
förhandsutvärderingen.

i) en kartläggning av behoven när det 
gäller de utmaningar som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
rådets rekommendationer i enlighet med 
artikel 148.4 i fördraget, med beaktande 
av de integrerade riktlinjerna samt 
nationella och regionala särdrag,
ii) en motivering till valet av tematiska 
mål och motsvarande 
investeringsprioriteringar, med beaktande 
av partnerskapsavtalen och resultaten av 
förhandskontrollen,
Leden i och ii (deras kombination med ändringar) i kommissionens text har blivit led a i 
parlamentets ändringsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 230

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) För vart och ett av de prioriterade 
områdena ska det innehålla

b) För vart och ett av de prioriterade 
områdena, utom tekniskt stöd, ska det 
innehålla

i) investeringsprioriteringarna och 
motsvarande specifika mål,

i) investeringsprioriteringarna och 
motsvarande specifika mål,
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ii) gemensamma och specifika utfalls- och
resultatindikatorer, när så är lämpligt med 
utgångsvärde och ett kvantifierat 
målvärde, i enlighet med de fondspecifika 
bestämmelserna,

ii) de förväntade resultaten för varje 
enskilt mål samt motsvarande
resultatindikatorer, med utgångsvärde och 
målvärde, när så är lämpligt 
kvantifierade, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna, i syfte att 
stärka programplaneringens 
resultatinriktning,

iii) en beskrivning av de åtgärder som ska 
stödjas, med angivande av de huvudsakliga 
målgrupperna, särskilda geografiska 
områden man inriktar sig på, typ av 
stödmottagare, om tillämpligt, samt hur 
man planerar att använda 
finansieringsinstrumenten,

iii) en beskrivning av den typ av åtgärder, 
med exempel, som ska stödjas inom ramen 
för varje investeringsprioritering och 
deras förväntade bidrag till de specifika 
mål som anges i led i, inbegripet 
principerna för valet av insatser och, i 
lämpliga fall, angivande av huvudsakliga 
målgrupper, särskilda geografiska områden 
man inriktar sig på samt typ av 
stödmottagare, hur man planerar att 
använda finansieringsinstrumenten samt 
större projekt,

iv) motsvarande insatskategorier baserat på 
en nomenklatur som antagits av 
kommissionen genom genomförandeakter i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 143.3 och en preliminär 
uppdelning av de anslagna medlen.

iv) utfallsindikatorer, inbegripet det 
kvantifierade målvärdet, som förväntas 
bidra till resultaten i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna för varje 
investeringsprioritering,

iva) fastställande av genomförandesteg
samt ekonomiska indikatorer och 
utfallsindikatorer som kan utgöra delmål 
och mål för resultatramen i enlighet med 
artikel 19.1 och bilaga (xx),
ivb) motsvarande insatskategorier baserat 
på en nomenklatur som antagits av 
kommissionen genom genomförandeakter i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 143.3 och en preliminär 
uppdelning av de anslagna medlen,
(ivc) om så är lämpligt, en 
sammanfattning av den planerade 
användningen av tekniskt stöd, vid behov 
inklusive åtgärder för att öka den 
administrativa kapaciteten hos de 
myndigheter som ansvarar för förvaltning 
och kontroll av programmen och 
stödmottagarna,
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Det nya ledet iva i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led i i led e (ändrat) i 
kommissionens text, och det nya ledet ivb var ursprungligen led iv i led b i kommissionens 
text.

Or. en

Ändringsförslag 231

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) För varje prioriterat område rörande 
tekniskt stöd ska det innehålla
i) specifika mål,
ii) förväntade resultat för varje specifikt 
mål samt, i objektivt motiverade fall med 
hänsyn till åtgärdernas innehåll, 
motsvarande resultatindikatorer, med 
utgångsvärde och målvärde, i enlighet 
med de fondspecifika bestämmelserna,
iii) en beskrivning av åtgärder som ska 
stödjas och deras förväntade bidrag till de 
specifika målen i led i,
iv) de utfallsindikatorer som förväntas
bidra till resultaten,
v) motsvarande insatskategorier baserat 
på en nomenklatur som antagits av 
kommissionen genom genomförandeakter 
i enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 143.3 och en 
preliminär uppdelning av de anslagna 
medlen.
Led ii ska inte tillämpas när unionens 
bidrag till det eller de prioriterade 
områdena för tekniskt bistånd i ett 
operativt program inte överskrider 
15 000 000 euro.

Or. en
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Ändringsförslag 232

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Det bidrag till det integrerade 
tillvägagångssättet för territoriell 
utveckling som anges i 
partnerskapsavtalet, inklusive

utgår

i) mekanismerna för samordningen 
mellan fonderna, EJFLU, EHFF och 
andra finansieringsinstrument på 
unionsnivå och nationell nivå samt EIB,
ii) där det är lämpligt, ett planerad 
integrerad närmande till territoriell 
utveckling av stads-, lands-, kusts- och 
fiskarområden och områden med 
specifika territoriella egenskaper, i 
synnerhet implementering av 
arrangemang för artikel 28 och 29;
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,
iv) angivande av de områden där lokalt 
ledd utveckling ska genomföras,
v) bestämmelser för mellanregionala och 
transnationella åtgärder, där 
stödmottagarna finns i mer än en 
medlemsstat,
vi) om tillämpligt, en beskrivning av hur 
de planerade insatserna bidrar till 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

Or. en
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Ändringsförslag 233

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 234

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Bestämmelser för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av fonderna, 
inklusive

utgår

i) en resultatram i enlighet med 
artikel 19.1,
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,
iii) de åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna i utarbetandet av det 
operativa programmet och partnernas roll 
i genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av det operativa 
programmet,
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Or. en

Ändringsförslag 235

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bestämmelser för att säkerställa ett 
effektivt genomförande av fonderna, 
inklusive

utgår

i) planerad användning av tekniskt stöd, 
inklusive åtgärder för att öka den 
administrativa kapaciteten hos 
myndigheter och stödmottagare, samt 
relevanta uppgifter som avses i punkt 2.b 
för det berörda prioriterade området,
ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de 
åtgärder som planeras för att minska den, 
med angivna mål,
iii) en förteckning över större projekt för 
vilka man planerar att inleda det 
huvudsakliga arbetet före den 1 
januari 2018.

Or. en

Ändringsförslag 236

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En finansieringsplan med två tabeller: g) En finansieringsplan med två tabeller:

i) en tabell som specificerar varje år, i 
överensstämmelse med artikel 53, 110 och 
111, summa av den totala finansiella 
bevillningen som det räknas med för stöd 
från varje fond;

i) en tabell som specificerar varje år, i 
överensstämmelse med artikel 53, 110 och 
111, summa av den totala finansiella 
bevillningen som det räknas med för stöd 
från varje fond;
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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 medlemsstaternas 
samfinansiering består av både privat och 
offentlig samfinansiering ska den 
preliminära fördelningen mellan de 
offentliga och de privata utgifterna anges 
i tabellen. 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 
var och en av fonderna och 
medlemsstaternas samfinansiering. För 
prioriterade områden som berör flera 
regionkategorier ska tabellen visa de 
totala anslagen från fonderna och den 
nationella samfinansieringen för varje 
regionkategori.

För prioriterade områden där man 
kombinerar investeringsprioriteringar 
från olika tematiska mål ska tabellen visa 
de totala anslagen från var och en av 
fonderna och medlemsstaternas 
samfinansiering för vart och ett av de 
motsvarande tematiska målen.
Om medlemsstaternas samfinansiering 
består av både privat och offentlig 
samfinansiering ska den preliminära 
fördelningen mellan de offentliga och de 
privata utgifterna anges i tabellen. Den 
ska visa den planerade finansieringen 
från EIB i informationssyfte.

Andra delen i led ii i kommissionens text har blivit sista stycket i led g i parlamentets 
ändringsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 237

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Genomförandebestämmelserna för det 
operativa programmet, som ska innehålla

utgår

i) uppgifter om ackrediteringsorgan, 
förvaltningsmyndighet, eventuell 
attesteringsmyndighet och 
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revisionsmyndighet,
ii) uppgifter om det organ som 
kommissionen kommer att göra 
utbetalningarna till.

Or. en

Ändringsförslag 238

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) en förteckning över större projekt för 
vilka genomförandet planeras under 
programperioden.

Det nya ledet ha i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led iii (ändrat) i led f 
(ändrat) i kommissionens text.

Or. en

Ändringsförslag 239

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För varje operativt program, utom för 
dem där det tekniska stödet ges inom ett 
specifikt operativt program, ska följande 
ingå:

3. I det operativa programmet ska man, 
med beaktande av innehållet och målen, 
beskriva det integrerade 
tillvägagångssättet vid territoriell 
utveckling, varvid hänsyn ska tas till 
partnerskapsavtalet, och visa hur det 
bidrar till uppfyllandet av programmets 
mål och de förväntade resultaten och, i 
lämpliga fall, ange följande:

i) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att ta hänsyn till 
miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraft mot 

a) Tillvägagångssättet vid användning av 
instrument för lokalt ledd utveckling samt 
principerna för fastställande av områden 
där det kommer att tillämpas.
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katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering, vid urvalet av insatser.
ii) en beskrivning av specifika handlingar 
för att främja lika möjligheter och 
förebygga diskriminering baserad på kön, 
ras och etnisk ursprung, religion eller tro, 
funktionshinder, ålder och sexuell 
orientering under förberedelserna, 
skapandet och implementering av 
operationsprogrammet och i synnerhet för 
att uppnå finansiering, och ta hänsyn till 
behov av olika målgrupper som är i risk 
för sådan diskriminering och i synnerhet 
krav för att säkerställa åtkomlighet för 
funktionshindrade personer;

b) Det preliminära beloppet för Eruf-
stödet för integrerade åtgärder för hållbar 
stadsutveckling, som ska genomföras i 
enlighet med bestämmelserna enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr [Eruf] 
och det preliminära ESF-stödet till 
integrerade åtgärder.

iii) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till att främja jämställdhet, och när 
så är lämpligt, bestämmelser för att 
säkerställa att jämställdhetsperspektivet 
integreras både på program- och 
insatsnivå.

c) Användningen av instrumentet för 
integrerad territoriell investering, förutom 
i fall som omfattas av led b, samt deras 
preliminära finansiella anslag från varje 
prioriterat område.

Medlemsstaterna ska lämna in ett 
yttrande från de nationella 
jämställdhetsorganen om de åtgärder som 
anges i punkterna ii och iii tillsammans 
med förslaget till operativt program inom 
målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.

d) Förfarandena för mellanregionala och 
transnationella åtgärder inom de 
operativa programmen, där 
stödmottagarna finns i minst en annan 
medlemsstat.

e) När medlemsstater och regioner deltar i 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier ska bidraget till de 
planerade insatserna inom sådana 
strategier vara beroende av de behov för 
programområdet som fastställts av 
medlemsstaten.

Led b i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led iii (ändrat) i led c i 
kommissionens text. Led d i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led v (ändrat) i 
led c i kommissionens text, och led e i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led vi 
(ändrat) i led c och led iii i punkt 1 i kommissionens text.

Or. en
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Ändringsförslag 240

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska utarbeta det 
operativa programmet efter den mall som 
antagits av kommissionen.

4. Dessutom ska följande anges i det 
operativa programmet:

Kommissionen ska anta mallen genom 
genomförandeakter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 143.2.

a) I tillämpliga fall, fastställande av 
huruvida och hur det möter 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, i 
relevanta fall, bidraget till det integrerade 
tillvägagångssätt som anges i 
partnerskapsavtalet för detta syfte.
b) I tillämpliga fall, fastställande av 
huruvida och hur det möter 
befolkningsmässiga utmaningar för 
regioner eller särskilda behov hos 
geografiska områden med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade eller 
demografiska nackdelar i enlighet med 
artikel 174 i fördraget samt bidraget till 
det integrerade tillvägagångssätt som 
anges i partnerskapsavtalet för detta syfte.

Led a i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led d (ändrat) i punkt 2 i 
kommissionens text.

Or. en

Ändringsförslag 241

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 

5. Det operativa programmet ska innehålla 
uppgift om
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godkännande av det operativa 
programmet.

a) förvaltningsmyndighet, eventuell 
attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet,
b) det organ som kommissionen kommer 
att göra utbetalningarna till,
c) de åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna i artikel 5 i 
utformningen av det operativa 
programmet och partnernas roll i 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av det operativa 
programmet.

Led a i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led i (ändrat) i led h i punkt 2 i 
kommissionens text. Led b i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led ii (ändrat) i 
led h i punkt 2 i kommissionens text, och led c i parlamentets ändringsförslag var 
ursprungligen led iii (ändrat) i led h i punkt 2 i kommissionens text.

Or. en

Ändringsförslag 242

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Med beaktande av 
partnerskapsavtalets innehåll och 
medlemsstaternas institutionella ramar 
ska även följande anges i det operativa 
programmet:
a) Mekanismerna för samordningen 
mellan fonderna, EJFLU, EHFF och 
andra finansieringsinstrument på 
unionsnivå och nationell nivå samt EIB, 
med beaktande av de relevanta 
bestämmelserna i den gemensamma 
strategiska ramen enligt bilaga I.
b) För varje förhandsvillkor som 
fastställts i enlighet med artikel 17 och 
bilaga (xx) som är tillämpligt på det 
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operativa programmet, en utvärdering av 
huruvida förhandsvillkoret är uppfyllt den 
dag då partnerskapsavtalet och det 
operativa programmet lämnas in; när ett 
förhandsvillkor inte är uppfyllt, en 
beskrivning av de åtgärder som behövs för 
att uppfylla det, ansvariga organ och en 
tidsplan för sådana åtgärder i enlighet 
med sammanfattningen i 
partnerskapsavtalet.
c) En sammanfattning av bedömningen 
av den administrativa bördan för 
stödmottagarna och, vid behov, planerade 
åtgärder med en preliminär tidsram för 
att minska den administrativa bördan.

Led a i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led i (ändrat) i led c i punkt 2 i 
kommissionens text. Led b i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led ii (ändrat) i 
led e i punkt 2 i kommissionens text, och led c i parlamentets ändringsförslag var 
ursprungligen led ii (ändrat) i led f i punkt 2 i kommissionens text.

Or. en

Ändringsförslag 243

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. För varje operativt program, utom för 
dem där det tekniska stödet ges inom ett 
specifikt operativt program, ska, med 
förbehåll för medlemsstatens väl 
motiverade bedömning att det är relevant 
med tanke på programmens innehåll och 
mål, följande ingå:
a) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att ta hänsyn till 
miljöskyddskrav, resurseffektivitet, 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar, motståndskraft mot 
katastrofer samt riskförebyggande och 
riskhantering, vid urvalet av insatser.
b) En beskrivning av de specifika 
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åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av 
diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning i samband med 
förberedelsen, utarbetandet och 
genomförandet av det operativa 
programmet, särskilt när det gäller 
tillgång till finansiering, med hänsyn till 
behoven hos olika målgrupper som 
riskerar att drabbas av sådan 
diskriminering, särskilt kraven på att 
säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.
c) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till att främja jämställdhet, och när 
så är lämpligt, bestämmelser för att 
säkerställa att jämställdhetsperspektivet 
integreras både på program- och 
insatsnivå.
Medlemsstaterna får lämna in ett yttrande 
från de nationella jämställdhetsorganen 
om de åtgärder som anges i leden b och c 
tillsammans med förslaget till operativt 
program inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning.

Punkt 3 – inledningen i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen punkt 3 (ändrad) i 
kommissionens text. Led a i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led i (ändrat) i 
punkt 3 i kommissionens text. Led c i parlamentets ändringsförslag var ursprungligen led iii i 
punkt 3 i kommissionens förslag, och det sista stycket i parlamentets ändringsförslag var 
ursprungligen led 2 (ändrat) i punkt 3 i kommissionens förslag.

Or. en

Ändringsförslag 244

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. När en medlemsstat utarbetar högst ett 
operativt program för varje fond får de 
delar av det operativa programmet som 
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omfattas av punkterna 2 a, 3 a, c och d, 4 
och 6 i denna artikel införlivas endast i de 
relevanta bestämmelserna i 
partnerskapsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 245

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 5d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5d. Det operativa programmet ska 
utarbetas efter den mall som ska antas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt enligt det rådgivande 
förfarandet i enlighet med artikel 143.2.

Or. en

Ändringsförslag 246

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 5e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5e. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
godkännande av alla delar (inbegripet 
eventuella framtida ändringar) av det 
operativa programmet som omfattas av 
denna artikel, utom de som omfattas av 
punkterna 2 b vi, 2 e, 4, 5, 6 a, 6 c och 7 i 
denna artikel, för vilka medlemsstaterna 
förblir ansvariga.

Or. en
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Ändringsförslag 247

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 5f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5f. Förvaltningsmyndigheten ska 
underrätta kommissionen om varje beslut 
om ändring av delar av det operativa 
programmet som inte omfattas av 
kommissionens beslut i enlighet med 
punkt 10, inom en månad från dagen för 
beslutet. Beslutet ska ange 
ikraftträdandedatum, som inte får vara 
tidigare än datumet för antagande av 
beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 248

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
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Ändringsförslag 249

Förslag till förordning
Artikel 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som ett led i ett eller flera operativa 
program får Eruf och 
Sammanhållningsfonden stödja insatser 
som omfattar en rad arbeten, verksamheter 
eller tjänster som syftar till att fullgöra en 
odelbar uppgift av en precis ekonomisk 
eller teknisk natur med tydligt fastställda 
mål och vars totala kostnad överstiger 
50 000 000 euro (nedan kallat större 
projekt). Finansieringsinstrument ska inte 
betraktas som större projekt.

Som ett led i ett eller flera operativa 
program som har varit föremål för ett 
kommissionsbeslut enligt artikel 87.10 får 
Eruf och Sammanhållningsfonden stödja 
insatser som omfattar en rad arbeten, 
verksamheter eller tjänster som syftar till 
att fullgöra en odelbar uppgift av en precis 
ekonomisk eller teknisk natur med tydligt 
fastställda mål och för vilka de totala 
stödberättigande kostnaderna överstiger 
50 000 000 euro och i de fall insatserna 
bidrar till de tematiska målen enligt 
artikel 9.7 då de totala stödberättigande 
kostnaderna överstiger 75 000 000 euro
(nedan kallat större projekt). 
Finansieringsinstrument ska inte betraktas 
som större projekt.

Or. en

Ändringsförslag 250

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifter som ska lämnas till 
kommissionen

Information som är nödvändig för 
godkännande av större projekt

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

1. Innan ett större projekt godkänns ska
förvaltningsmyndigheten se till att följande 
uppgifter finns tillgängliga:

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

a) Det organ som ska ansvara för 
genomförandet av det större projektet och 
dess mandat.
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b) En beskrivning av och uppgifter om
investeringen och dess läge.

b) En beskrivning av investeringen och 
dess läge.

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

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

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

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

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

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

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

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

fa) En beskrivning av förslaget till 
offentligt samråd och partnernas 
medverkan enligt vad som avses i 
artikel 5.

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

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

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

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

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

i) En tidsplan för genomförandet av det 
större projektet och, om 
genomförandeperioden förväntas bli längre 
än programperioden, de olika etapper för 
vilka stöd från fonderna kommer att krävas 
under programperioden 2014–2020.
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Kommissionen ska ange vägledande 
riktlinjer för den metod som ska användas 
vid genomförandet av den kostnads-
nyttoanalys som avses i led e ovan i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 143.2.

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att ange vägledande 
riktlinjer för den metod som ska användas 
vid genomförandet av den kostnads-
nyttoanalys som avses i led e i första 
stycket.
På en medlemsstats initiativ får 
uppgifterna i artikel 91 a–i bedömas av 
oberoende experter med stöd av tekniskt 
bistånd från kommissionen eller, efter 
överenskommelse med kommissionen, av 
andra oberoende experter. I övriga fall 
ska medlemsstaten lämna de uppgifter 
som avses i artikel 91 a–i till 
kommissionen så snart de finns 
tillgängliga.

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

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter ange enhetliga villkor 
för den metod som ska användas vid 
genomförandet av kvalitetsgranskningar 
av större projekt och fastställa formatet 
för inlämnande av uppgifter enligt 
artikel 91 a–i. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 143.3.

Or. en

Ändringsförslag 251

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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större projekt som förväntas avslutas vid 
slutet av 2022.

Or. en

Ändringsförslag 252

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut senast tre 
månader efter det att uppgifterna om 
godkännande av ett större projekt lämnades 
in i enlighet med artikel 91. Beslutet ska 
innehålla uppgifter om det fysiska objektet, 
det belopp på vilket samfinansieringssatsen 
för det prioriterade området ska tillämpas, 
fysiska och finansiella indikatorer för att 
övervaka framstegen samt hur det större 
projektet förväntas bidra till målen för det 
eller de relevanta prioriterade områdena. 
Ett beslut om godkännande ska ha som 
villkor att det första kontraktet om bygg-
och anläggningsarbeten undertecknas inom 
två år efter beslutet. Ett beslut om 
godkännande ska ha som villkor att det 
första kontraktet om bygg- och 
anläggningsarbeten undertecknas, när det 
gäller ett offentligt-privat partnerskap, ett 
undertecknande av samarbetsavtal mellan 
det offentliga och det privata organet, 
inom tre år efter beslutets godkännande. 
På en motiverad begäran från 
medlemsstaten som inkommer inom två 
månader från ett sådant beslut, 
exempelvis vid förseningar till följd av de 
administrativa och rättsliga förfarandena 
i samband med större projekt, får 
kommissionen genom en delegerad akt 
anta ett beslut om att förlänga perioden 
med högst två år.

Or. en
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Ändringsförslag 253

Förslag till förordning
Artikel 93

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 och de 
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 
vars omfattning fastställs och förvaltas 
utifrån de utfall och resultat som den ska 
uppnå. Den omfattar ett projekt eller 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 och de 
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.

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. De offentliga utgifter 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. För 
genomförande av pilotprojekt får de 
offentliga utgifter som anslås till en 
gemensam handlingsplan för varje 
operativt program minskas till 
5 000 000 euro.

Det första stycket ska inte tillämpas på 
sysselsättningsinitiativet för unga.

Det första stycket ska inte tillämpas på 
sysselsättningsinitiativet för unga.

Or. en
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Ändringsförslag 254

Förslag till förordning
Artikel 95 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En gemensam handlingsplan ska innehålla 
följande:

En gemensam handlingsplan ska innehålla 
följande:

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 
relevanta nationella rekommendationerna, 
de allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta
rådsrekommendationer som 
medlemsstaterna ska ta hänsyn till i sin 
sysselsättningspolitik, i enlighet med 
artikel 148.4 i fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 255

Förslag till förordning
Artikel 95 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) kostnaderna för att uppnå delmål och 
mål när det gäller utfall och resultat som 
avses i punkt 2, utifrån de metoder som 
anges i artikel 57.4 och artikel 14 i ESF-
förordningen,

a) kostnaderna för att uppnå delmål och 
mål när det gäller utfall och resultat som 
avses i punkt 2, utifrån de metoder som 
anges i artikel 57.4 i denna förordning och 
artikel 14 i ESF-förordningen,

b) en preliminär tidsplan för 
utbetalningarna till stödmottagarna, 
kopplade till delmål och mål,

b) en preliminär tidsplan för 
utbetalningarna till stödmottagarna, 
kopplade till delmål och mål,

c) finansieringsplan per operativt program 
och prioriterat område, inklusive det 
sammanlagda stödberättigande beloppet 
och det offentliga stödet.

c) finansieringsplan per operativt program 
och prioriterat område, inklusive det 
sammanlagda stödberättigande beloppet 
och de offentliga utgifterna.



PR\937861SV.doc 175/286 PE487.740v04-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 256

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen inom tre månader efter 
det att förslaget till gemensam 
handlingsplan har lämnats in anser att 
planen inte uppfyller bedömningskraven, 
ska den framföra sina synpunkter till 
medlemsstaten. Medlemsstaten ska förse 
kommissionen med alla ytterligare 
uppgifter som begärts och om nödvändigt 
revidera den gemensamma 
handlingsplanen.

Om kommissionen inom två månader efter 
det att förslaget till gemensam 
handlingsplan har lämnats in anser att 
planen inte uppfyller bedömningskraven, 
ska den framföra sina synpunkter till 
medlemsstaten. Medlemsstaten ska förse 
kommissionen med alla ytterligare 
uppgifter som begärts och om nödvändigt 
revidera den gemensamma 
handlingsplanen.

Or. en

Ändringsförslag 257

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om synpunkterna beaktats på ett 
tillfredsställande sätt ska kommissionen 
anta ett beslut om godkännande av den 
gemensamma handlingsplanen inom 
sex månader efter det att den lämnats in 
av medlemsstaten men inte innan berörda 
operativa program har antagits.

2. Om synpunkterna beaktats på ett 
adekvat sätt ska kommissionen genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om 
godkännande av den gemensamma 
handlingsplanen inom fyra månader efter 
det att den lämnats in av medlemsstaten 
men inte innan berörda operativa program 
har antagits.

Or. en
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Ändringsförslag 258

Förslag till förordning
Artikel 96 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om kommissionen inte beviljar något 
ekonomiskt bidrag från fonderna till en 
gemensam handlingsplan ska den inom den 
tidsperiod som anges i punkt 2 underrätta 
medlemsstaten om skälen till detta.

4. Om kommissionen inte genom en 
genomförandeakt beviljar något 
ekonomiskt bidrag från fonderna till en 
gemensam handlingsplan ska den inom den 
tidsperiod som anges i punkt 2 underrätta 
medlemsstaten om skälen till detta.

Or. en

Ändringsförslag 259

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten ska inrätta en 
styrkommitté för den gemensamma 
handlingsplanen, som är avskild från 
övervakningskommittén för de operativa 
programmen. Styrkommittén ska mötas 
minst två gånger per år.

1. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten ska inrätta en 
styrkommitté för den gemensamma 
handlingsplanen, som är avskild från 
övervakningskommittén för de relevanta
operativa programmen. Styrkommittén ska 
mötas minst två gånger per år och ska 
rapportera till förvaltningsmyndigheten.
Förvaltningsmyndigheten ska informera 
den relevanta övervakningskommittén om 
resultaten av styrkommitténs arbete och 
om framstegen med genomförandet av 
den gemensamma handlingsplanen i 
enlighet med artiklarna 100.1 e och 
114.2 a.

Kommitténs sammansättning ska beslutas 
av medlemsstaten i samförstånd med 
förvaltningsmyndigheten, med hänsyn till 
principen om partnerskap.

Kommitténs sammansättning ska beslutas 
av medlemsstaten i samförstånd med den 
relevanta förvaltningsmyndigheten, med 
hänsyn till principen om partnerskap.

Kommissionen kan delta i styrkommitténs 
arbete i egenskap av rådgivare.

Kommissionen kan delta i styrkommitténs 
arbete i egenskap av rådgivare.
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Or. en

Ändringsförslag 260

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ansökningar om ändringar av 
gemensamma handlingsplaner som lämnas 
in av en medlemsstat ska vara väl 
underbyggda. Kommissionen ska bedöma 
om ansökningen om ändring är berättigad 
och ta hänsyn till de uppgifter som 
medlemsstaten lämnat. Kommissionen får 
komma med synpunkter och 
medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla nödvändiga kompletterande 
uppgifter. Kommissionen ska anta ett 
beslut om ansökan om ändring inom tre 
månader efter det att den lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning att 
kommissionens synpunkter beaktats på ett 
tillfredsställande sätt. Ändringen ska träda i 
kraft den dag då beslutet antas, om inget 
annat anges i beslutet.

3. Ansökningar om ändringar av 
gemensamma handlingsplaner som lämnas 
in av en medlemsstat ska vara väl 
underbyggda. Kommissionen ska bedöma 
om ansökningen om ändring är berättigad 
och ta hänsyn till de uppgifter som 
medlemsstaten lämnat. Kommissionen får 
komma med synpunkter och 
medlemsstaten ska förse kommissionen 
med alla nödvändiga kompletterande 
uppgifter. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt anta ett beslut om 
ansökan om ändring inom tre månader 
efter det att den lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning att 
kommissionens synpunkter beaktats på ett 
tillfredsställande sätt. Ändringen ska träda i 
kraft den dag då beslutet antas, om inget 
annat anges i beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 261

Förslag till förordning
Artikel 99

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en strategi för stadsutveckling eller 
en annan territoriell strategi eller pakt 
enligt definitionen i artikel 12.1 i 
förordning … [ESF] kräver ett integrerat 
tillvägagångssätt med investeringar inom 
mer än ett prioriterat område inom ett eller 
flera operativa program ska åtgärden 

1. När en strategi för stadsutveckling eller 
en annan territoriell strategi eller pakt som 
avses i artikel 12.1 i förordning … [ESF] 
kräver ett integrerat tillvägagångssätt med 
investeringar från ESF, Eruf eller 
Sammanhållningsfonden inom mer än ett 
prioriterat område inom ett eller flera 
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genomföras i form av en integrerad 
territoriell investering.

operativa program kan åtgärden 
genomföras i form av en integrerad 
territoriell investering.

Den åtgärd som genomförs inom ramen 
för en integrerad territoriell investering 
kan kompletteras av finansiellt stöd från 
EJFLU eller EHFF.

2. Inom de relevanta operativa
programmen ska man fastställa vilka 
integrerade territoriella investeringar som 
planeras och ange ett preliminärt 
finansiellt anslag från varje prioriterat 
område till varje integrerad territoriell 
investering.

2. I fall där en integrerad territoriell 
investering stöds av ESF, Eruf eller 
Sammanhållningsfonden ska det inom det 
eller de relevanta operativa programmen 
ges en beskrivning av användningen av 
den integrerade territoriella investeringen 
preliminärt finansiellt anslag från varje 
prioriterat område i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.

I fall där en integrerad territoriell 
investering kompletteras av finansiellt 
stöd från EJFLU eller EHFF ska det 
preliminära finansiella anslaget och de 
omfattade åtgärderna anges i det 
relevanta programmet/de relevanta 
programmen i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna.

3. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten kan utse en eller 
flera förmedlande organ, som kan vara 
lokala myndigheter, regionala 
utvecklingsorgan eller icke-statliga 
organisationer, till att ansvara för 
förvaltningen och genomförandet av den 
integrerade territoriella investeringen.

3. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten kan utse ett eller 
flera förmedlande organ, som kan vara 
lokala myndigheter, regionala 
utvecklingsorgan eller icke-statliga 
organisationer, till att ansvara för 
förvaltningen och genomförandet av den 
integrerade territoriella investeringen i 
enlighet med de fondspecifika 
bestämmelserna.

4. Medlemsstaten eller de relevanta 
förvaltningsmyndigheterna ska säkerställa 
att det i övervakningssystemet för det 
operativa programmet anges vilka insatser 
och utfall av ett prioriterat område som 
bidrar till en integrerad territoriell 
investering.

4. Medlemsstaten eller de relevanta 
förvaltningsmyndigheterna ska säkerställa 
att det i övervakningssystemet för 
programmet/programmen anges vilka 
insatser och utfall av ett prioriterat område 
eller en unionsprioritering som bidrar till 
en integrerad territoriell investering.

Anm.: Del 3 – Avdelning II – Kapitel IV, ”Territoriell utveckling” (artikel 99) flyttas till Del 2 
– Avdelning III – Kapitel IIa (nytt).

Or. en
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Ändringsförslag 262

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) åtgärder inom de operativa programmet 
för att uppfylla förhandsvillkoren,

h) om tillämpliga förhandsvillkor inte är 
uppfyllda den dag då partnerskapsavtalet 
och det operativa programmet lämnas in, 
framsteg med åtgärderna för att uppfylla 
de tillämpliga förhandsvillkoren,

Or. en

Ändringsförslag 263

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Övervakningskommittén ska granska 
och godkänna följande:

2. Med avvikelse från vad som sägs i 
artikel 43.3 ska övervakningskommittén 
granska och godkänna följande:

Or. en

Ändringsförslag 264

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Utvärderingsplanen för det operativa 
programmet och eventuella ändringar av 
planen.

(c) Utvärderingsplanen för det operativa 
programmet och eventuella ändringar av 
planen, inbegripet där denna ingår i en 
gemensam utvärderingsplan i enlighet 
med artikel 104.1 sista meningen.

Or. en
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Ändringsförslag 265

Förslag till förordning
Artikel 101

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april 2016 och senast den 
30 april under de efterföljande åren fram 
till och med 2022 ska medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 44.1 lämna in en 
årsrapport till kommissionen. Den rapport 
som lämnas in 2016 ska täcka budgetåren 
2014 och 2015 samt perioden mellan 
startdatum för utgifternas stödberättigande 
och den 31 december 2013.

1. Senast den 31 maj 2016 och senast den 
31 maj under de efterföljande åren fram till 
och med 2022 ska medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 44.1 lämna in en årlig 
genomföranderapport till kommissionen. 
Den rapport som lämnas in 2016 ska täcka 
budgetåren 2014 och 2015 samt perioden 
mellan startdatum för utgifternas 
stödberättigande och den 
31 december 2013.

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

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla följande information:

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla följande information:

a) genomförandet av det operativa 
programmet enligt artikel 44.2 och

a) genomförandet av det operativa 
programmet enligt artikel 44.2 och

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
förberedelserna och genomförandet av 
större projekt och gemensamma 
handlingsplaner.

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
förberedelserna och genomförandet av 
större projekt och gemensamma 
handlingsplaner.

3. De årliga genomföranderapporterna som 
lämnas in 2017 och 2019 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt artikel 44.3 och 44.4, uppgifterna i 
punkt 2 samt uppgifter om följande:

3. De årliga genomföranderapporter som 
lämnas in 2017 och 2019 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt artikel 44.3 och 44.4, uppgifterna i 
punkt 2 tillsammans med uppgifter om det 
innehåll som anges i leden d, g och j 
nedan och får beroende på innehållet i 
och syftet med de operativa programmen 
lägga till uppgifter om övriga nedan
följande delar:

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

a) Framsteg när det gäller genomförandet 
av det integrerade tillvägagångssättet för 
territoriell utveckling, inbegripet 
utveckling av territorier som drabbas av 
permanenta eller allvarliga 
naturbetingade och demografiska 
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nackdelar, hållbar stadsutveckling och 
lokalt ledda initiativ inom det operativa 
programmet.

b) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder för att öka kapaciteten hos 
medlemsstaternas myndigheter och 
stödmottagarna att förvalta och utnyttja 
fonderna.

b) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder för att öka kapaciteten hos 
medlemsstaternas myndigheter och 
stödmottagarna att förvalta och utnyttja 
fonderna.

c) Framsteg när det gäller genomförandet 
av mellanregionala och transnationella 
åtgärder.

c) Framsteg när det gäller genomförandet 
av mellanregionala och transnationella 
åtgärder.

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

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

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

e) De särskilda åtgärder som vidtagits för 
att såväl främja jämställdhet som förhindra 
diskriminering, inklusive tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning och de 
bestämmelser som införts för att säkerställa 
att jämställdhetsperspektivet integreras i 
det operativa programmet och insatserna.

e) De särskilda åtgärder som vidtagits för 
att såväl främja jämställdhet som förhindra 
diskriminering, särskilt tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning och de 
bestämmelser som införts för att säkerställa 
att jämställdhetsperspektivet integreras i 
det operativa programmet och insatserna.

f) Åtgärder som vidtagits för att främja 
hållbar utveckling i enlighet med artikel 8.

f) Åtgärder som vidtagits för att främja 
hållbar utveckling i enlighet med artikel 8.

g) Resultaten av fondernas informations-
och offentlighetsåtgärder som genomförts 
inom kommunikationsstrategin.

g) Resultaten av fondernas informations-
och offentlighetsåtgärder som genomförts 
inom kommunikationsstrategin.

h) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder inom social innovation, om så 
är lämpligt.

h) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder inom social innovation, om så 
är lämpligt.

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 de särskilda 
behoven i områden med störst fattigdom 
eller hos målgrupper som är särskilt utsatta 
för fattigdom, diskriminering eller social
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper samt 
personer med funktionsnedsättning, 
långtidsarbetslösa och ungdomar som inte 
har anställning, och om lämpligt, de 
ekonomiska medel som använts.
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j) Det sätt på vilket partnerna deltar i 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av det operativa programmet.

j) Det sätt på vilket partnerna deltar i 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av det operativa programmet.

Genom undantag och för att säkerställa 
överensstämmelse mellan 
partnerskapsavtalen och 
framstegrapporterna får medlemsstater 
som endast har ett operativt program per 
fond inbegripa uppgifter om de 
förhandsvillkor som avses i artikel 44.3, 
de uppgifter som krävs enligt artikel 44.4 
och de uppgifter om framstegsrapporten 
som avses i leden a, b, c och i denna 
punkt i stället för de årliga 
genomföranderapporter och slutrapporten 
som lämnas in 2017 respektive 2019, utan 
att det påverkar artikel 100.2 b.

4. De årliga genomföranderapporterna och 
den slutliga genomföranderapporten ska 
utarbetas enligt mallar som kommissionen 
har antagit genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 143.2.

4. De årliga genomföranderapporterna och 
den slutliga genomföranderapporten ska 
utarbetas enligt mallar som kommissionen 
har antagit genom genomförandeakter. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 143.2.

Anm.: Punkt 1a (ny) är föremål för ytterligare övergripande justeringar för N+3.

Or. en

Ändringsförslag 266

Förslag till förordning
Artikel 102

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I övervakningssyfte ska 
förvaltningsmyndigheten senast den 
31 januari, den 30 april, den 31 juli och 
den 31 oktober för vart och ett av de 
operativa programmen, och efter prioriterat 
område, på elektronisk väg överlämna 
följande uppgifter till kommissionen:

1. I övervakningssyfte ska medlemsstaten 
senast den 31 januari, den 31 juli och den 
31 oktober för vart och ett av de operativa 
programmen, och efter prioriterat område, 
på elektronisk väg överlämna följande 
uppgifter till kommissionen:

a) De sammanlagda offentliga 
stödberättigande kostnaderna för insatserna 

a) De sammanlagda offentliga 
stödberättigande kostnaderna för insatserna 
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och antalet insatser som valts ut för stöd. och antalet insatser som valts ut för stöd.

b) De sammanlagda offentliga 
stödberättigande kostnaderna för kontrakt 
eller andra rättsliga åtaganden som 
stödmottagarna ingått i samband med 
genomförandet av de insatser som valts ut 
för stöd.
c) Det sammanlagda belopp av 
stödberättigande utgifter som 
stödmottagarna har redovisat till 
förvaltningsmyndigheten.

c) Det sammanlagda belopp av 
stödberättigande utgifter som 
stödmottagarna har redovisat till 
förvaltningsmyndigheten.

2. Överföringen den 31 januari ska 
dessutom innehålla ovannämnda uppgifter 
uppdelade efter insatskategori. 
Överföringen ska anses uppfylla kraven för 
överföring av ekonomiska uppgifter som 
avses i artikel 44.2.

2. Den överföring som görs senast den 
31 januari ska dessutom innehålla 
ovannämnda uppgifter uppdelade efter 
insatskategori. Överföringen ska anses 
uppfylla kraven för överföring av 
ekonomiska uppgifter som avses i 
artikel 44.2.

3. En prognos för vilka belopp 
medlemsstaterna förväntas ansöka om 
utbetalning under innevarande och 
påföljande budgetår ska åtfölja 
överföringar som görs mellan den 
31 januari och den 31 juli.

3. En prognos för vilka belopp 
medlemsstaterna förväntas ansöka om 
utbetalning under innevarande och 
påföljande budgetår ska åtfölja 
överföringar som görs mellan den 
31 januari och den 31 juli.

4. Slutdatum för de uppgifter som lämnas 
in enligt den här artikeln ska vara slutet av 
den månad som föregår 
inlämningsmånaden.

4. Slutdatum för de uppgifter som lämnas 
in enligt den här artikeln ska vara slutet av 
den månad som föregår 
inlämningsmånaden.

4a. Kommissionen ska genom en 
genomförandeakt i enlighet med det 
rådgivande förfarande som fastställs i 
artikel 143.3 anta enhetliga villkor för den 
modell som ska användas för inlämnandet 
av ekonomiska uppgifter till 
kommissionen i övervakningssyfte.

Anm.: Ett skäl med en motivering av granskningsförfarandet i punkt 4a kommer att infogas 
senare. En genomförandeakt med ett granskningsförfarande godkännas på villor att valet av 
förfarande är tillräckligt motiverat. Detta kommer att ske i form av ett skäl, som ska utarbetas 
av ordförandeskapet.

Or. en
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Ändringsförslag 267

Förslag till förordning
Artikel 103 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I tillämpliga fall, en angivelse av 
framtida åtgärder och politik på 
unionsnivå som behövs för att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen och uppfylla unionens 
prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 268

Förslag till förordning
Artikel 104

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten ska utarbeta 
en utvärderingsplan för varje operativt
program. Utvärderingsplanen ska läggas 
fram vid övervakningskommitténs första 
möte. Om en enskild 
övervakningskommitté ansvarar för mer 
än ett operativt program får en 
utvärderingsplan omfatta alla de berörda 
operativa programmen.

1. Förvaltningsmyndigheten eller en 
medlemsstat ska utarbeta en 
utvärderingsplan för ett eller flera 
operativa program. Utvärderingsplanen ska 
läggas fram för övervakningskommittén 
senast ett år efter det att programmet 
antogs.

2. Senast den 31 december 2020 ska 
förvaltningsmyndigheten för varje program
lägga fram en rapport för kommissionen, 
med en sammanfattning av resultaten av de 
utvärderingar som gjorts under 
programperioden samt en bedömning av
programmets huvudsakliga utfall och 
resultat.

2. Senast den 31 december 2021 ska 
förvaltningsmyndigheterna för varje 
program för kommissionen lägga fram en 
rapport med en sammanfattning av 
resultaten av de utvärderingar som gjorts 
under programperioden och programmets 
huvudsakliga utfall och resultat, med 
synpunkter på de inrapporterade 
uppgifterna.

3. Kommissionen ska göra en 
efterhandsutvärdering i nära samarbete 
med medlemsstaten och 
förvaltningsmyndigheterna.

3. Kommissionen ska göra en 
efterhandsutvärdering i nära samarbete 
med medlemsstaten och 
förvaltningsmyndigheterna.
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Or. en

Ändringsförslag 269

Förslag till förordning
Artikel 105

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information och offentlighet Information och kommunikation
1. Medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheterna ska göra 
följande:

1. Medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheterna ska göra 
följande:

-a) Upprätta kommunikationsstrategierna.
a) Inrätta en enda webbplats eller en enda 
webbportal med information om, och 
tillgång till, alla operativa program i den 
medlemsstaten.

a) Inrätta en enda webbplats eller en enda 
webbportal med information om, och 
tillgång till, alla operativa program i den 
medlemsstaten, inklusive information om 
tidpunkten för genomförandet av 
programplaneringen och eventuella 
offentliga samråd i samband med detta.

b) Informera potentiella stödmottagare om 
vilka finansieringsmöjligheter som finns 
inom de operativa programmen.

b) Informera potentiella stödmottagare om 
vilka finansieringsmöjligheter som finns 
inom de operativa programmen.

c) Hålla allmänheten i unionen underrättad 
om den roll som sammanhållningspolitiken 
och fonderna spelar samt om vilka resultat 
som uppnåtts, genom informations- och 
kommunikationsåtgärder som belyser 
resultaten och effekterna av 
partnerskapskontrakt, operativa program 
och verksamheter.

c) Hålla allmänheten i unionen underrättad 
om den roll som sammanhållningspolitiken 
och fonderna spelar samt om vilka resultat 
som uppnåtts, genom informations- och 
kommunikationsåtgärder som belyser 
resultaten och effekterna av 
partnerskapskontrakt, operativa program 
och verksamheter.

2. För att garantera insyn i stödet från 
fonderna ska medlemsstaterna upprätthålla 
en förteckning över verksamheterna inom 
varje operativt program och inom varje 
fond i csv- eller xml-format, som ska 
finnas tillgänglig via en enda webbsida 
eller webbportal, där det ska finnas en 
förteckning och en kort beskrivning av alla 
operativa program i den medlemsstaten.

2. För att garantera insyn i stödet från 
fonderna ska medlemsstaterna eller 
förvaltningsmyndigheterna upprätthålla en 
förteckning över verksamheterna inom 
varje operativt program och inom varje 
fond i kalkylbladsformat, vilket gör det 
möjligt att sortera, göra sökningar i, 
hämta och jämföra uppgifter och att lätt 
offentliggöra dem på internet, till exempel
i csv- eller xml-format. Förteckningen 
över verksamheterna ska finnas tillgänglig 
via en enda webbsida eller webbportal, där 
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det ska finnas en förteckning av alla 
operativa program i den medlemsstaten.

I syfte att uppmuntra till återanvändning 
av förteckningen över verksamheter inom 
den privata sektorn, det civila samhället 
eller nationella offentliga förvaltningar, 
kan webbsidan även innehålla en tydlig 
angivelse av de tillämpliga 
licensbestämmelser enligt vilka 
uppgifterna har offentliggjorts.

Förteckningen över verksamheterna ska 
uppdateras minst var tredje månad.

Förteckningen över verksamheterna ska 
uppdateras minst var sjätte månad.

Vilka uppgifter som minst måste anges i 
förteckningen över verksamheter anges i 
bilaga VI.

Vilka uppgifter som minst måste anges i 
förteckningen över verksamheter anges i 
bilaga VI.

3. Detaljerade regler för informations- och 
offentlighetsåtgärder som riktar sig till 
allmänheten samt informationsåtgärder för 
sökande och stödmottagare finns i 
bilaga VI.

3. Detaljerade regler för informations- och 
kommunikationsåtgärder som riktar sig 
till allmänheten samt informationsåtgärder 
för sökande och stödmottagare finns i 
bilaga VI.

4. Tekniska krav på informations- och
offentlighetsåtgärderna gällande 
verksamheterna samt anvisningar för 
skapande av emblem och definition av 
standardfärger ska antas av kommissionen 
genom genomförandeakter, i enlighet med 
granskningsförfarandet i artikel 143.3.

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter och i enlighet med det 
granskningsförfarande som föreskrivs i 
artikel 143.3, anta enhetliga villkor för
tekniska krav på informations- och
kommunikationsåtgärderna gällande 
verksamheterna samt anvisningar för 
skapande av emblem och definition av 
standardfärger.

Or. en

Ändringsförslag 270

Förslag till förordning
Artikel 106

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten ska upprätta 
en kommunikationsstrategi för vart och ett 
av de operativa programmen. En 
gemensam kommunikationsstrategi kan 

1. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheterna ska upprätta 
en kommunikationsstrategi för vart och ett 
av de operativa programmen. En 
gemensam kommunikationsstrategi kan 
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upprättas för flera operativa program. upprättas för flera operativa program. I 
kommunikationsstrategin ska man ta 
hänsyn till det eller de operativa 
programmens omfattning i enlighet med 
proportionalitetsprincipen.

Kommunikationsstrategin ska omfatta de 
uppgifter som anges i bilaga VI och årliga 
uppdateringar med uppgifter om vilka 
informations- och offentlighetsåtgärder 
som planeras.

Kommunikationsstrategin ska omfatta de 
uppgifter som anges i bilaga VI.

2. Kommunikationsstrategin ska diskuteras 
och godkännas av den första
övervakningskommittén efter antagandet 
av det operativa programmet.

2. Kommunikationsstrategin ska 
föreläggas övervakningskommittén för 
godkännande i enlighet med 
artikel 100.2 d senast sex månader efter 
antagandet av det eller de operativa 
programmen i fråga.

Eventuella revideringar av 
kommunikationsstrategin ska diskuteras 
och godkännas av 
övervakningskommittén.

Om en gemensam 
kommunikationsstrategi upprättas för 
flera operativa program och berör flera 
övervakningskommittéer, får 
medlemsstaten utse en 
övervakningskommitté som i samråd med 
övriga relevanta övervakningskommittéer 
ska ansvara för godkännandet av den 
gemensamma strategin och för 
godkännandet av eventuella senare 
revideringar.
Vid behov får medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheterna revidera 
kommunikationsstrategin under 
programperioden. 
Förvaltningsmyndigheten ska lägga fram 
den reviderade kommunikationsstrategin 
för godkännande av 
övervakningskommittén i enlighet med 
artikel 100.2 d.

3. Förvaltningsmyndigheten ska för varje 
operativt program minst en gång om året 
informera övervakningskommittén om de 
framsteg som gjorts i genomförandet av 
kommunikationsstrategin samt om 

3. Genom undantag från punkt 2 tredje 
stycket ska förvaltningsmyndigheten i 
enlighet med artikel 100.1 c minst en gång 
om året informera den eller de ansvariga 
övervakningskommittéerna om de 
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myndighetens bedömning av resultaten. framsteg som gjorts i genomförandet av 
kommunikationsstrategin och om 
myndighetens analys av resultaten samt 
om vilka informations- och 
kommunikationsåtgärder som planeras 
för nästa år. Övervakningskommittén ska 
om den anser det vara lämpligt avge ett 
yttrande om de åtgärder som planeras för 
nästa år.

Or. en

Ändringsförslag 271

Förslag till förordning
Artikel 107

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en 
informations- och 
kommunikationsansvarig som ska 
samordna alla informations- och 
kommunikationsåtgärder för en eller flera 
fonder och informera kommissionen om 
detta.

1. Varje medlemsstat ska utse en 
informations- och 
kommunikationsansvarig som ska 
samordna alla informations- och 
kommunikationsåtgärder för en eller flera 
fonder, inklusive relevanta europeiska 
program för territoriellt samarbete, och 
informera kommissionen om detta.

2. Den informations- och 
kommunikationsansvariga ska samordna 
och leda möten i ett nätverk av nationella 
kommunikationsansvariga för fonderna, 
inklusive behöriga europeiska program 
för territoriellt samarbete, inrätta och 
uppdatera den webbsida eller webbportal 
som avses i bilaga VI och tillhandahålla 
en översikt över vilka 
kommunikationsåtgärder som vidtagits på 
nationell nivå.

2. Den informations- och 
kommunikationsansvariga ska ansvara för 
samordningen av ett nätverk av nationella 
kommunikationsansvariga för fonderna, 
om ett sådant nätverk finns, inrättandet 
och uppdateringen av den webbsida eller 
webbportal som avses i bilaga VI och 
tillhandahållandet av en översikt över 
vilka kommunikationsåtgärder som 
vidtagits på medlemsstatsnivå.

3. Förvaltningsmyndigheterna ska utse en 
person som ska ansvara för information 
och kommunikation för varje operativt 
program, och myndigheterna ska informera 
kommissionen om vem som utsetts.

3. Förvaltningsmyndigheterna ska utse en 
person som ska ansvara för information 
och kommunikation för varje operativt 
program, och myndigheterna ska informera 
kommissionen om vem som utsetts. Vid 
behov kan en person utses för flera 
operativa program.
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4. Kommissionen ska inrätta unionsnätverk 
med medlemmar som utsetts av 
medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheterna, för att man 
ska kunna utbyta information om resultaten 
av genomförandet av 
kommunikationsstrategierna, erfarenheter 
från genomförandet av informations- och 
kommunikationsåtgärder och exempel på 
goda lösningar.

4. Kommissionen ska inrätta unionsnätverk 
med medlemmar som utsetts av 
medlemsstaterna för att man ska kunna 
utbyta information om resultaten av 
genomförandet av 
kommunikationsstrategierna, erfarenheter 
från genomförandet av informations- och 
kommunikationsåtgärder och exempel på 
goda lösningar.

Or. en

Ändringsförslag 272

Förslag till förordning
Artikel 109

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

1a. Utan att det påverkar bestämmelserna 
i punkt 1 får varje fond bistå tekniska 
stödinsatser som är stödberättigade enligt 
någon av fonderna. Anslagen för tekniskt 
stöd från Eruf respektive ESF får inte 
överstiga 10 % av de totala anslagen från 
den fonden till operativa program i en 
medlemsstat inom varje regionkategori 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning.
1b. Genom undantag från artikel 60.1 och 
60.2 får tekniskt stöd genomföras utanför 
programområdet men inom unionen, 
under förutsättning att det är till gagn för 
det operativa programmet eller, om det
gäller ett operativt program för tekniskt 



PE487.740v04-00 190/286 PR\937861SV.doc

SV

stöd, till gagn för övriga berörda program.
1c. När fonderna används för att stödja 
tekniska stödinsatser för mer än en 
regionkategori, får anslagen fördelas 
proportionellt för att kostnaderna för 
insatserna ska kunna härledas till 
anslagen för tekniskt stöd för olika 
regionkategorier, där anslaget inom varje 
regionkategori ska betraktas om en andel 
av medlemsstatens totala anslag.
1d. När det totala belopp från fonderna 
som anslås till en medlemsstat inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
når 1 miljard euro ska genom undantag 
från punkt 1 den procentandel som avses i 
punkt 1 vara 6 %, men det totala belopp 
som anslås till tekniskt stöd får inte 
överstiga 50 000 000 euro, beroende på 
vilket som är lägst.

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 273

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Samfinansieringssatsen för varje 
prioriterat område för operativa program 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning får utgöra högst
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a) 85 % för Sammanhållningsfonden, a) 85 % för Sammanhållningsfonden,
b) 85 % för de mindre utvecklade 
regionerna i medlemsstater vars 
genomsnittliga BNP per capita för 
perioden 2007–2009 låg under 85 % av
genomsnittet för EU-27 under samma 
period, samt för de yttersta randområdena,

b) 85 % för de mindre utvecklade 
regionerna i medlemsstaterna samt för de 
yttersta randområdena, inklusive 
ytterligare medel,

c) 80 % för de mindre utvecklade regioner 
i medlemsstaterna som inte avses i led b 
och som är berättigade till stöd från 
Sammanhållningsfondens 
övergångsordning den 1 januari 2014,
d) 85 % för de mindre utvecklade regioner 
i medlemsstaterna som inte avses i leden b 
eller c och för alla regioner vars BNP per 
capita för perioden 2007–2013 var lägre 
än 75 % av genomsnittet i EU-25 för 
referensperioden men vars BNP per 
capita ligger över 75 % av genomsnittlig 
BNP i EU-27,
e) 60 % för övergångsregioner som inte 
avses i led d,

c) 75 % för övergångsregioner och för 
regioner som var berättigade till 
övergångsstöd i enlighet med artikel 8.1 i 
förordning (EG) nr 1083/2006,

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 274

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 275

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den maximala samfinansieringssatsen 
enligt punkt 3 för ett prioriterat område ska 
höjas med tio procentenheter om hela det 
prioriterade området omfattas av 
finansieringsinstrument eller lokalt ledd
utveckling.

5. Den maximala samfinansieringssatsen 
enligt punkt 3 för ett prioriterat område ska 
höjas med högst tio procentenheter om 
hela det prioriterade området omfattas av 
finansieringsinstrument eller territoriella 
instrument till stöd för lokal utveckling
(integrerade territoriella investeringar, 
gemensamma handlingsplaner eller lokalt 
ledd utveckling).

Or. en

Ändringsförslag 276

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Täckning av gemenskapens yttersta 
randområden såsom de definieras i 
artikel 349 i fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 277

Förslag till förordning
Artikel 111 – led 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Regioner med allvarliga demografiska 
nackdelar.

Or. en

Ändringsförslag 278

Förslag till förordning
Artikel 112 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 279

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För varje operativt program ska 
medlemsstaten utse en nationell, regional 
eller lokal offentlig myndighet eller ett 
nationellt, regionalt eller lokalt offentligt 

1. För varje operativt program ska 
medlemsstaten utse en nationell, regional 
eller lokal offentlig myndighet eller ett 
nationellt, regionalt eller lokalt offentligt 
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organ som förvaltningsmyndighet. Samma 
offentliga myndighet eller organ kan utses
till förvaltningsmyndighet för flera 
operativa program.

eller privat organ som 
förvaltningsmyndighet. Samma 
förvaltningsmyndighet kan utses för flera 
operativa program.

Or. en

Ändringsförslag 280

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För ett operativt program kan 
medlemsstaten utse en 
förvaltningsmyndighet som också utför
attesteringsmyndighetens uppgifter.

3. För ett operativt program får 
medlemsstaten utse en 
förvaltningsmyndighet som är en 
myndighet eller ett offentligt organ för att 
även utföra attesteringsmyndighetens 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 281

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 5 – stycke 1

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 
attesteringsmyndigheten vara en del av 
samma offentliga myndighet eller organ 
som förvaltningsmyndigheten om 
kommissionen enligt de bestämmelser 
som är tillämpliga på föregående 
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programperiod har informerat 
medlemsstaten om att den dragit 
slutsatsen att den i huvudsak kan stödja 
sig på dess revisionsuttalande eller om 
kommissionen på grundval av 
erfarenheterna från den tidigare 
programperioden är övertygad om att 
revisionsmyndighetens institutionella 
organisation och ansvar ger tillräckliga 
garantier för dess funktionella oberoende 
och tillförlitlighet.

Or. en

Ändringsförslag 282

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Medlemsstaten får på eget initiativ 
utse ett samordnande organ vars ansvar 
är att stå i nära kontakt med och lämna 
information till kommissionen, samordna 
andra berörda utsedda organs verksamhet 
och främja en harmoniserad tillämpning 
av unionens bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 283

Förslag till förordning
Artikel 113a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

113a. Förfarande för utnämning av 
förvaltningsmyndigheten och 
attesteringsmyndigheten
1. Medlemsstaten ska meddela 
kommissionen om dagen och formen för 
utnämningen, på lämplig nivå, av 
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förvaltningsmyndigheten och, i 
förekommande fall, av 
attesteringsmyndigheten, före 
inlämningen av den första ansökan om 
mellanliggande utbetalning till 
kommissionen.
2. Den utnämning som avses i punkt 1 ska 
grundas på en rapport och ett yttrande 
från ett oberoende revisionsorgan som 
bedömer de utsedda myndigheternas 
efterlevnad av kriterierna avseende intern 
kontrollmiljö, riskhantering, 
kontrollverksamhet och övervakning 
enligt bilaga XX. Det oberoende 
revisionsorganet ska vara 
revisionsmyndigheten, eller ett annat 
offentligt eller privaträttsligt organ med 
erforderlig revisionskapacitet, som är 
oberoende av förvaltningsmyndigheten 
och, i tillämpliga fall, av 
attesteringsmyndigheten, och som ska 
utföra sitt arbete med beaktande av 
internationellt erkända 
redovisningsstandarder. Om det 
oberoende revisionsorganet drar 
slutsatsen att den del av förvaltnings- och 
kontrollsystemet, som avser 
förvaltningsmyndigheten eller 
attesteringsmyndigheten, är väsentligen 
densamma som för föregående 
programperiod och att det, utifrån det 
revisionsarbete som utförts i enlighet med 
de relevanta bestämmelserna i rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006, framgår 
att de har fungerat effektivt under denna 
period, kan det dra slutsatsen att de 
relevanta kriterierna har uppfyllts utan att 
utföra ytterligare revisionsarbete.
3. Om det totala stödet från fonderna till 
ett operativt program överstiger 
250 000 000 euro kan kommissionen, 
inom en månad efter underrättelsen om 
den utnämning som avses i punkt 1, 
begära att få den rapport och det yttrande 
från det oberoende revisionsorganet som 
avses i punkt 2 samt beskrivningen av 
förvaltningsmyndighetens eller, i 
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förekommande fall, 
attesteringsmyndighetens, uppgifter och 
förfaranden. Kommissionen ska besluta 
huruvida dessa handlingar ska begäras, 
utifrån en riskbedömning, med beaktande 
av information om betydande 
förändringar av 
förvaltningsmyndighetens eller, i 
förekommande fall, 
attesteringsmyndighetens, uppgifter och 
förfaranden jämfört med föregående 
programperiod, samt relevanta uppgifter 
som visar att de fungerar effektivt.
Kommissionen kan lämna synpunkter 
inom två månader efter det att den tagit 
emot dessa handlingar.
Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 74 ska granskningen av dessa 
handlingar inte avbryta behandlingen av 
ansökningar om mellanliggande 
utbetalningar.
4. Om det sammanlagda stödet från 
fonderna till ett operativt program 
överstiger 250 000 000 euro och det har 
skett betydande förändringar av 
förvaltningsmyndighetens eller, i 
tillämpliga fall, attesteringsmyndighetens, 
uppgifter och förfaranden jämfört med 
föregående programperiod, får 
medlemsstaten på eget initiativ, inom två 
månader efter underrättelsen om den 
utnämning som avses i punkt 1, lämna in 
de handlingar som avses i punkt 3 till 
kommissionen. Kommissionen ska lämna 
synpunkter på dessa handlingar inom tre 
månader efter det att den tagit emot 
handlingarna.
5. Om befintliga revisions- och 
kontrollresultat visar att den utsedda 
myndigheten inte längre uppfyller de 
kriterier som avses i punkt 2 ska 
medlemsstaten, på lämplig nivå, i enlighet 
med problemets allvarlighetsgrad, 
fastställa en prövotid under vilken 
nödvändiga korrigerande åtgärder ska 
vidtas.
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Om den utsedda myndigheten inte lyckas 
genomföra de erfordrade korrigerande 
åtgärderna inom den prövotid som 
fastställts av medlemsstaten, ska 
medlemsstaten, på lämplig nivå, avsluta 
dess utnämning.
Medlemsstaten ska utan dröjsmål 
meddela kommissionen när en utsedd 
myndighet sätts på prövotid, och då lämna 
uppgifter om den berörda prövotiden, när 
prövotiden, efter det att korrigerande 
åtgärder genomförts, avslutas samt när 
utnämningen av en myndighet avslutas. 
Underrättelsen om att ett utnämnt organ 
sätts på prövotid av medlemsstaten ska, 
utan att detta påverkar tillämpningen av 
artikel 74, inte avbryta behandlingen av 
ansökningar om mellanliggande 
utbetalningar.
6. Om utnämningen av en 
förvaltningsmyndighet eller en 
attesteringsmyndighet avslutas ska 
medlemsstaterna, i enlighet med det 
förfarande som föreskrivs i punkt 2, 
utnämna ett nytt organ som, efter 
utnämningen, ska ta över 
förvaltningsmyndighetens eller 
attesteringsmyndighetens uppgifter, och 
meddela kommissionen detta.
7. Kommissionen ska, genom en 
genomförandeakt, i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3, anta enhetliga villkor för 
mallen för rapporten och yttrandet från 
det oberoende revisionsorganet samt 
beskrivningen av 
förvaltningsmyndighetens och, i 
förekommande fall, 
attesteringsmyndighetens uppgifter och 
förfaranden.

Or. en



PR\937861SV.doc 199/286 PE487.740v04-00

SV

Ändringsförslag 284

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det gäller det operativa programmets 
förvaltning ska förvaltningsmyndigheten 
göra följande:

2. När det gäller det operativa programmets 
förvaltning ska förvaltningsmyndigheten 
göra följande:

a) Stödja övervakningskommitténs arbete 
och förse den med de uppgifter den 
behöver för att utföra arbetet, särskilt 
uppgifter om framsteg när det gäller det 
operativa programmets måluppfyllelse, 
ekonomiska uppgifter och uppgifter om 
indikatorer och delmål.

a) Stödja arbetet i den 
övervakningskommitté som avses i 
artikel 41 och förse den med de uppgifter 
den behöver för att utföra arbetet, särskilt 
uppgifter om framsteg när det gäller det 
operativa programmets måluppfyllelse, 
ekonomiska uppgifter och uppgifter om 
indikatorer och delmål.

b) Utarbeta och, efter godkännande av 
övervakningskommittén, skicka 
årsrapporterna och slutrapporterna om 
genomförandet till kommissionen.

b) Utarbeta och, efter godkännande av 
övervakningskommittén, skicka de 
årsrapporter och slutrapporter om 
genomförandet som avses i artikel 44 till 
kommissionen.

c) Ge förmedlande organ och 
stödmottagare tillgång till de uppgifter som 
de behöver för att utföra sina uppgifter och 
genomföra insatser.

c) Ge förmedlande organ och 
stödmottagare tillgång till de uppgifter som 
de behöver för att utföra sina uppgifter och 
genomföra insatser.

d) Upprätta ett system för att i elektronisk 
form registrera och lagra uppgifter om 
varje verksamhet som är nödvändiga för 
övervakning, utvärdering, ekonomisk 
förvaltning, kontroller och revisioner, 
inklusive uppgifter om enskilda deltagare i 
verksamheterna, när så är lämpligt.

d) Upprätta ett system för att i elektronisk 
form registrera och lagra uppgifter om 
varje verksamhet som är nödvändiga för 
övervakning, utvärdering, ekonomisk 
förvaltning, kontroller och revisioner, 
inklusive uppgifter om enskilda deltagare i 
verksamheterna, när så är lämpligt.

e) Se till att de uppgifter som avses i led d 
samlas in, matas in och lagras i systemet 
och att uppgifter om indikatorer delas upp 
efter kön, när detta krävs i bilaga I i 
ESF-förordningen.

e) Se till att de uppgifter som avses i led d 
samlas in, matas in och lagras i systemet 
och att uppgifter om indikatorer delas upp 
efter kön, när detta krävs i bilaga I i 
ESF-förordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 285

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det gäller urvalet av insatser ska 
förvaltningsmyndigheten göra följande:

3. När det gäller urvalet av insatser ska 
förvaltningsmyndigheten göra följande:

a) Utarbeta och, när de är godkända, 
tillämpa lämpliga urvalsförfaranden och 
kriterier som

a) Utarbeta och, när de är godkända, 
tillämpa lämpliga urvalsförfaranden och 
kriterier som

-i) säkerställer att insatserna bidrar till att 
uppnå de specifika målen och resultaten 
inom de prioriterade områdena,

i) är öppna och inte diskriminerande, i) är öppna och inte diskriminerande,

ii) tar hänsyn till de allmänna principerna i 
artiklarna 7 och 8.

ii) tar hänsyn till de allmänna principerna i 
artiklarna 7 och 8.

b) Se till att de utvalda verksamheterna 
omfattas av den berörda fondens eller 
fondernas tillämpningsområde och av den
insatskategori eller, när det gäller EHFF, 
den åtgärd som anges i prioriteringen
eller prioriteringarna i det operativa 
programmet.

b) Se till att de utvalda verksamheterna 
omfattas av den berörda fondens eller 
fondernas tillämpningsområde och kan 
hänföras till en insatskategori som anges i 
det eller de prioriterade områdena i det 
operativa programmet.

c) Ge stödmottagaren ett dokument som 
fastställer stödvillkoren för varje 
verksamhet, inklusive särskilda krav för de 
varor eller tjänster som ska tillhandahållas 
inom verksamheten, finansieringsplanen 
och tidsfristen för genomförandet.

c) Säkerställa att stödmottagaren ges ett 
dokument som fastställer stödvillkoren för 
varje verksamhet, inklusive särskilda krav 
för de varor eller tjänster som ska 
tillhandahållas inom verksamheten, 
finansieringsplanen och tidsfristen för 
genomförandet.

d) Försäkra sig om att stödmottagaren har 
den administrativa, ekonomiska och 
operativa förmågan att uppfylla villkoren i 
led c innan insatsen godkänns.

d) Försäkra sig om att stödmottagaren har 
den administrativa, ekonomiska och 
operativa förmågan att uppfylla villkoren i 
led c innan insatsen godkänns.

e) Försäkra sig om att unionsbestämmelser 
och nationella bestämmelser för insatsen 
följs, om insatsen har påbörjats innan 
någon stödansökan har lämnats in till 
förvaltningsmyndigheten.

e) Försäkra sig om att [tillämpliga
unionsbestämmelser och nationella 
bestämmelser] för insatsen följs, om 
insatsen har påbörjats innan någon 
stödansökan har lämnats in till 
förvaltningsmyndigheten.

f) Se till att stöd från fonderna inte ges till
sökande som har omfattats eller borde ha 

f) Se till att insatser som valts ut för stöd 
från fonderna inte inbegriper 
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omfattats av återkrav i enlighet med 
artikel 61 efter en omlokalisering av en 
produktionsverksamhet inom unionen.

verksamheter som ingår i en insats som 
har omfattats eller borde ha omfattats av 
återkrav i enlighet med artikel 61 efter en 
omlokalisering av en 
produktionsverksamhet utanför 
programområdet.

g) Bestämma vilka insatskategorier eller, 
när det gäller EHFF, vilka åtgärder som 
utgifterna för en verksamhet ska avsättas 
till. 

g) Bestämma vilken insatskategori som 
utgifterna för en verksamhet ska avsättas 
till.

Or. en

Ändringsförslag 286

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller den ekonomiska 
förvaltningen och kontrollen av det 
operativa programmets ska 
förvaltningsmyndigheten göra följande:

4. När det gäller den ekonomiska 
förvaltningen och kontrollen av det 
operativa programmets ska 
förvaltningsmyndigheten göra följande:

a) Kontrollera att medfinansierade varor 
och tjänster har levererats och att de 
utgifter som deklarerats av stödmottagarna 
verkligen har betalats av dem och 
överensstämmer med tillämpliga 
bestämmelser på unionsnivå och nationell 
nivå, samt med det operativa programmet 
och villkoren för stöd till insatsen.

a) Kontrollera att medfinansierade varor 
och tjänster har levererats och att de 
utgifter som deklarerats av stödmottagarna 
verkligen har betalats och överensstämmer 
med tillämpliga bestämmelser på 
unionsnivå och nationell nivå, samt med 
det operativa programmet och villkoren för 
stöd till insatsen.

b) Se till att stödmottagare som deltar i 
genomförandet av de verksamheter som 
återbetalas på grundval av stödberättigande 
kostnader som stödmottagaren faktiskt 
ådragit sig antingen har ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig 
redovisningskod för alla transaktioner som 
har samband med en verksamhet.

b) Se till att stödmottagare som deltar i 
genomförandet av de verksamheter som 
återbetalas på grundval av stödberättigande 
kostnader som stödmottagaren faktiskt 
ådragit sig antingen har ett separat 
redovisningssystem eller en lämplig 
redovisningskod för alla transaktioner som 
har samband med en verksamhet.

c) Införa effektiva och proportionella 
bestämmelser om bedrägeribekämpning 
med beaktande av konstaterade risker.

c) Införa effektiva och proportionella 
bestämmelser om bedrägeribekämpning 
med beaktande av konstaterade risker.
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d) Införa rutiner i syfte att säkerställa att 
alla dokument som rör utgifter och revision 
som krävs för att säkerställa att en 
tillfredsställande verifieringskedja sparas i 
enlighet med kraven i artikel 62 g.

d) Införa rutiner i syfte att säkerställa att 
alla dokument som rör utgifter och revision 
som krävs för att säkerställa att en 
tillfredsställande verifieringskedja sparas i 
enlighet med kraven i artikel 62 g.

e) Utarbeta förvaltningsförklaringen om 
förvaltnings- och kontrollsystemets 
funktionssätt, de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet 
och efterlevnaden av principen om en 
sund ekonomisk förvaltning, samt en 
rapport om resultaten av de 
förvaltningskontroller som genomförts, 
eventuella svagheter som upptäckts i 
förvaltnings- och kontrollsystemet och 
eventuella korrigerande åtgärder som 
vidtagits.

e) Utarbeta förvaltningsförklaringen och 
en årlig sammanfattning enligt 
artikel 59.5 a och 59.5 b i 
budgetförordningen.

Or. en

Ändringsförslag 287

Förslag till förordning
Artikel 114 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Intervallerna för och omfattningen av 
kontrollerna på plats ska stå i proportion 
till det offentliga stöd som tilldelats en 
insats och den risknivå som 
revisionsmyndigheten konstaterat för 
förvaltnings- och kontrollsystemen i sin 
helhet vid dessa kontroller och revisioner.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 288

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 ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastställa detaljerade 
bestämmelser om upprättandet av det 
system för att i elektronisk form registrera 
och lagra uppgifter som avses i punkt 2 d, 
inbegripet minimikrav för de uppgifter 
som ska registreras och lagras i det 
systemet. 

Or. en

Ändringsförslag 289

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

Or. en
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Ändringsförslag 290

Förslag till förordning
Artikel 115

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Attesteringsmyndigheten för ett operativt 
program ska särskilt ansvara för följande:

Attesteringsmyndigheten för ett operativt 
program ska särskilt ansvara för följande:

a) Att utarbeta och lämna in ansökningar 
om utbetalning till kommissionen och att 
attestera att dessa har utarbetats med hjälp 
av tillförlitliga bokföringssystem, är 
baserade på kontrollerbara stödjande 
handlingar och har kontrollerats av 
förvaltningsmyndigheten.

a) Att utarbeta och lämna in ansökningar 
om utbetalning till kommissionen och att 
attestera att dessa har utarbetats med hjälp 
av tillförlitliga bokföringssystem, är 
baserade på kontrollerbara stödjande 
handlingar och har kontrollerats av 
förvaltningsmyndigheten.

b) Att utarbeta årsredovisningar. b) Att utarbeta de redovisningar som avses 
i artikel 59.5 a i budgetförordningen.

c) Att attestera att årsredovisningarna är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga 
och att de bokförda utgifterna 
överensstämmer med tillämpliga 
unionsregler och nationella regler och har 
uppstått i samband med verksamheter som 
valts ut för finansiering i enlighet med de 
kriterier som är tillämpliga för programmet 
samt i överensstämmelse med unionsregler 
och nationella regler.

c) Att attestera att redovisningarna är 
fullständiga, korrekta och sanningsenliga 
och att de bokförda utgifterna 
överensstämmer med tillämpliga 
unionsregler och nationella regler och har 
uppstått i samband med verksamheter som 
valts ut för finansiering i enlighet med de 
kriterier som är tillämpliga för programmet 
samt i överensstämmelse med unionsregler 
och nationella regler.

d) Att se till att det finns ett system för att i 
elektronisk form registrera och spara 
utförliga räkenskaper för varje verksamhet 
vilket stödjer alla uppgifter som krävs för 
att utarbeta ansökningar om utbetalningar 
och årsredovisningar, inklusive
registreringar av de belopp som kan 
återkrävas, belopp som återkrävts och 
belopp som dragits tillbaka sedan stödet till 
en verksamhet eller ett operativt program 
helt eller delvis har upphävts.

d) Att se till att det finns ett system för att i 
elektronisk form registrera och spara 
utförliga räkenskaper för varje verksamhet 
vilket stödjer alla uppgifter som krävs för 
att utarbeta ansökningar om utbetalningar 
och redovisningar, inklusive registreringar 
av de belopp som kan återkrävas, belopp 
som återkrävts och belopp som dragits 
tillbaka sedan stödet till en verksamhet 
eller ett operativt program helt eller delvis 
har upphävts.

e) Att se till att den vid utarbetandet och 
inlämnandet av ansökningar om 
utbetalning har tagit emot tillräckliga 
uppgifter från förvaltningsmyndigheten om 
de förfaranden som tillämpats och de 
kontroller som utförts när det gäller 

e) Att se till att den vid utarbetandet och 
inlämnandet av ansökningar om 
utbetalning har tagit emot tillräckliga 
uppgifter från förvaltningsmyndigheten om 
de förfaranden som tillämpats och de 
kontroller som utförts när det gäller 
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utgifterna. utgifterna.
f) Att vid utarbetandet och inlämnandet av 
ansökningar om utbetalning ta hänsyn till 
resultaten från samtliga revisioner som 
utförts av revisionsmyndigheten eller under 
dess ansvar.

f) Att vid utarbetandet och inlämnandet av 
ansökningar om utbetalning ta hänsyn till 
resultaten från samtliga revisioner som 
utförts av revisionsmyndigheten eller på 
dess ansvar.

g) Att i elektronisk form spara räkenskaper 
för utgifter som deklarerats till 
kommissionen och motsvarande offentliga 
stöd som utbetalats till stödmottagarna.

g) Att i elektronisk form spara räkenskaper 
för utgifter som deklarerats till 
kommissionen och motsvarande offentliga 
stöd som utbetalats till stödmottagarna.

h) Att föra räkenskaper över de belopp som 
kan återkrävas och de belopp som har 
dragits tillbaka sedan stödet till en insats 
helt eller delvis har upphävts. De återvunna 
beloppen ska återbetalas till unionens 
allmänna budget innan det operativa
programmet avslutats genom att de dras av 
från nästa utgiftsdeklarationen.

h) Att föra räkenskaper över de belopp som 
kan återkrävas och de belopp som har 
dragits tillbaka sedan stödet till en insats 
helt eller delvis har upphävts. De återvunna 
beloppen ska återbetalas till unionens 
allmänna budget innan det operativa 
programmet avslutats genom att de dras av 
från nästa utgiftsdeklarationen.

Or. en

Ändringsförslag 291

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 
142 för att fastställa vilka villkor dessa 
revisioner ska uppfylla.

Or. en
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Ändringsförslag 292

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Urvalet av insatser för revision ska 
som en allmän regel baseras på statistiska 
urvalsmetoder.

En icke-statistisk metod som säkerställer 
ett slumpmässigt urval får användas om 
antalet insatser för räkenskapsåret inte är 
tillräckligt stort för att tillåta att en 
statistisk metod används.

I sådana fall ska urvalet vara tillräckligt 
stort för att göra det möjligt för 
revisionsmyndigheten att utarbeta ett 
giltigt revisionsuttalande i enlighet med 
artikel 59.5 b i budgetförordningen. Det 
icke-statistiska urvalet ska omfatta minst 
10 % av de insatser för vilka utgifter har 
deklarerats till kommissionen under 
räkenskapsåret.

Or. en

Ändringsförslag 293

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast sex månader efter det att ett 
operativt program har antagits ska 
revisionsmyndigheten utarbeta en
revisionsstrategi för genomförandet av 
revisioner. I revisionsstrategin ska man 
fastställa revisionsmetoden och 
urvalsmetoden för revisioner av 
verksamheterna samt planeringen av 
revisioner under det innevarande och de 
två påföljande räkenskapsåren. 

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

Revisionsstrategin ska uppdateras varje år 
under perioden 2016–2022. Om ett 
gemensamt förvaltnings- och 
kontrollsystem gäller mer än ett operativt 
program kan en enda revisionsstrategi 
utarbetas för de berörda operativa 
programmen. Revisionsmyndigheten ska 
på begäran överlämna revisionsstrategin 
till kommissionen. 

Or. en

Ändringsförslag 294

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Revisionsmyndigheten ska utarbeta 
följande:

5. Revisionsmyndigheten ska utarbeta 
följande:

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

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

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

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 295

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 296

Förslag till förordning
Artikel 116 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en



PR\937861SV.doc 209/286 PE487.740v04-00

SV

Ändringsförslag 297

Förslag till förordning
Artikel 117

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 298

Förslag till förordning
Artikel 118 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska samarbeta med 
revisionsmyndigheterna för att samordna 
revisionsplanerna och revisionsmetoderna, 
och ska också sörja för omedelbart utbyte 
av resultaten från revisionerna av 
förvaltnings- och kontrollsystemen.

1. Kommissionen ska samarbeta med 
revisionsmyndigheterna för att samordna 
revisionsplanerna och revisionsmetoderna, 
och ska också sörja för omedelbart utbyte 
av resultaten från revisionerna av 
förvaltnings- och kontrollsystemen med 
dessa myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 299

Förslag till förordning
Artikel 118 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen, revisionsmyndigheterna 
och eventuella samordningsorgan ska 
sammanträda regelbundet, åtminstone en 
gång om året om de inte sinsemellan 
kommit överens om något annat, för att 
tillsammans granska den årliga 
kontrollrapporten, yttrandet och 
revisionsstrategin samt utbyta åsikter om 
frågor som rör bättre förvaltning och 

3. Kommissionen, revisionsmyndigheterna 
och eventuella samordningsorgan ska 
sammanträda regelbundet, och i regel
åtminstone en gång om året om de inte 
sinsemellan kommit överens om något 
annat, för att tillsammans granska den 
årliga kontrollrapporten, 
revisionsuttalandet och revisionsstrategin 
samt utbyta åsikter om frågor som rör 
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kontrollsystem. bättre förvaltning och kontrollsystem.

Or. en

Ändringsförslag 300

Förslag till förordning
Avdelning 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EKONOMISK FÖRVALTNING, 
RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH 
FINANSIELLA KORRIGERINGAR

EKONOMISK FÖRVALTNING, 
GRANSKNING OCH GODKÄNNANDE 
AV RÄKENSKAPER SAMT 
FINANSIELLA KORRIGERINGAR

Or. en

Ändringsförslag 301

Förslag till förordning
Artikel 119

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast vid avslutningen av det operativa 
programmet ska medlemsstaten säkerställa 
att det offentliga stöd som betalats ut till 
stödmottagarna minst motsvarar det stöd 
från fonderna som kommissionen betalat ut 
till medlemsstaten.

Senast vid avslutningen av det operativa 
programmet ska medlemsstaten säkerställa 
att de offentliga utgifter som betalats ut till 
stödmottagarna minst motsvarar det stöd 
från fonderna som kommissionen betalat ut 
till medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 302

Förslag till förordning
Artikel 120 –rubriken och punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma regler för beräkning av 
mellanliggande betalningar samt 
utbetalning av årligt saldo och slutsaldo

Gemensamma regler för beräkning av 
mellanliggande betalningar och 
slutbetalningar

1. Kommissionen ska i form av 
mellanliggande betalningar återbetala 90 % 
av det belopp som blir resultatet när 
samfinansieringssatsen för varje 
prioritering i enlighet med beslutet om 
antagande av det operativa programmet 
tillämpas på de stödberättigande utgifter 
inom den prioritering som omfattas av 
betalningsansökan. Den ska fastställa det 
årliga saldot i enlighet med artikel 130.1.

1. Kommissionen ska i form av 
mellanliggande betalningar återbetala 90 % 
av det belopp som blir resultatet när 
samfinansieringssatsen för varje prioriterat 
område i enlighet med beslutet om 
antagande av det operativa programmet 
tillämpas på de stödberättigande utgifter 
inom det prioriterade området som 
omfattas av betalningsansökan.
Kommissionen ska fastställa återstående 
belopp som ska återbetalas i form av 
mellanliggande betalningar eller 
återkrävas i enlighet med artikel 130.

Or. en

Ändringsförslag 303

Förslag till förordning
Artikel 120 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bidraget från fonderna eller EHFF till 
en prioritering i form av mellanliggande 
betalningar och utbetalning av årligt saldo 
och slutsaldo får inte vara högre än

2. Bidraget från fonderna till ett prioriterat 
område i form av mellanliggande 
betalningar och utbetalning av slutsaldo får 
inte vara högre än

a) det offentliga stöd som anges i 
betalningsansökan för prioriteringen, och

a) stödberättigande offentliga utgifter som 
anges i betalningsansökan för det 
prioriterade området, och

b) det stöd från fonderna eller EHFF till 
den prioritering som fastställs i 
kommissionens beslut om godkännande av 
det operativa programmet. 

b) det stöd från fonderna till det 
prioriterade området som fastställs i 
kommissionens beslut om godkännande av 
det operativa programmet.
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Or. en

Ändringsförslag 304

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Summan av stödberättigande utgifter 
som stödmottagarna haft i samband med 
genomförandet, som de bokförts av 
attesteringsmyndigheten.

a) Summan av stödberättigande utgifter 
som uppstått hos stödmottagarna och som 
betalats i samband med genomförandet, 
som de bokförts i redovisningssystemet av 
attesteringsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 305

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Summan av offentligt stöd i samband 
med genomförandet, som det bokförts av 
attesteringsmyndigheten.

b) Summan av offentliga utgifter som 
uppstått i samband med genomförandet, 
som de bokförts i redovisningssystemet av 
attesteringsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 306

Förslag till förordning
Artikel 121 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utgifter som ingår i en 
betalningsansökan ska styrkas med 
kvitterade fakturor eller andra likvärdiga 
redovisningsdokument, utom när det gäller 
stödformer i enlighet med artiklarna 57.1 b, 

2. Stödberättigande utgifter som ingår i en 
betalningsansökan ska styrkas med 
kvitterade fakturor eller andra likvärdiga 
redovisningsdokument, utom när det gäller 
stödformer i enlighet med artiklarna 57.1 b, 
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c och d, 58, 59.1 och 93 samt i enlighet 
med artikel 14 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [...]/2012 om 
Europeiska socialfonden och om 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1081/2006 [ESF]. För dessa stödformer 
ska beloppen i stödansökan vara de 
kostnader som förvaltningsmyndigheten 
återbetalat till stödmottagaren. 

c och d, 58, 59.1 och 93 i denna 
förordning samt i enlighet med artikel 14 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr [...]/2012 om Europeiska 
socialfonden och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1081/2006 [ESF]. För 
dessa stödformer ska beloppen i 
betalningsansökan vara de kostnader som 
beräknas på tillämpliga grunder.

Or. en

Ändringsförslag 307

Förslag till förordning
Artikel 123

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De medlemsstater som inte har infört 
euron som sin valuta på dagen för ansökan 
om utbetalning ska räkna om 
utgiftsbeloppen i den nationella valutan till 
euro. Beloppet ska räknas om till euro med 
hjälp av kommissionens månatliga 
växelkurs för den månad under vilken 
utgifterna bokfördes av 
förvaltningsmyndigheten för det berörda 
operativa programmet. Denna växelkurs 
ska offentliggöras elektroniskt av
kommissionen varje månad. 

1. De medlemsstater som inte har infört 
euron som sin valuta på dagen för ansökan 
om utbetalning ska räkna om 
utgiftsbeloppen i den nationella valutan till 
euro. Beloppet ska räknas om till euro med 
hjälp av kommissionens månatliga 
växelkurs för den månad under vilken 
utgifterna bokfördes av 
attesteringsmyndigheten för det berörda 
operativa programmet. Denna växelkurs 
ska offentliggöras elektroniskt av 
kommissionen varje månad. 

2. När euro blir valuta i en medlemsstat ska 
det omräkningsförfarande som anges i 
punkt 1 fortsätta att gälla för alla utgifter 
som förvaltningsmyndigheten bokfört före 
den dag då den fasta omräkningskursen 
mellan den nationella valutan och euron 
trädde i kraft. 

2. När euro blir valuta i en medlemsstat ska 
det omräkningsförfarande som anges i 
punkt 1 fortsätta att gälla för alla utgifter 
som attesteringsmyndigheten bokfört före 
den dag då den fasta omräkningskursen 
mellan den nationella valutan och euron 
trädde i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 308

Förslag till förordning
Artikel 124

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den inledande förfinansieringen ska 
delas upp i flera delbetalningar enligt 
följande:

1. Den inledande förfinansieringen ska 
delas upp i flera delbetalningar enligt 
följande:

a) 2014: 2 % av fondernas och EHFF:s
stöd till det operativa programment för hela 
programperioden.

a) 2014: 2,5 % av fondernas stöd till det 
operativa programmet för hela 
programperioden.

b) 2015: 1 % av fondernas och EHFF:s
stöd till det operativa programment för hela 
programperioden.

b) 2015: 2 % av fondernas stöd till det 
operativa programmet för hela 
programperioden.

c) 2016: 1 % av fondernas och EHFF:s
stöd till det operativa programment för hela 
programperioden.

c) 2016: 2 % av fondernas stöd till det 
operativa programmet för hela 
programperioden.

Om ett operativt program antas 2015 eller 
senare ska de första delbetalningarna 
betalas ut under det år då programmet 
antas. 

Om ett operativt program antas 2015 eller 
senare ska de första delbetalningarna 
betalas ut under det år då programmet 
antas. 

2. Ett årligt förfinansieringsbelopp ska 
betalas ut före den 1 juli under åren 2016–
2022. År 2016 ska det motsvara 2 % av 
fondernas och EHFF:s stöd till det 
operativa programment för hela 
programperioden. Åren 2017–2022 ska det 
motsvara 2,5 % av fondernas och EHFF:s
stöd till det operativa programment för hela 
programperioden.

2. Ett årligt förfinansieringsbelopp ska 
betalas ut före den 1 juli under åren 2016–
2023. År 2016 ska det motsvara 2 % av 
fondernas stöd till det operativa 
programment för hela programperioden. 
Åren 2017–2023 ska det motsvara 2,5 % 
av fondernas stöd till det operativa 
programment för hela programperioden.

Or. en

Ändringsförslag 309

Förslag till förordning
Artikel 125

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.
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Or. en

Ändringsförslag 310

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Attesteringsmyndigheten ska 
regelbundet lämna in ansökningar om 
mellanliggande betalningar som omfattar 
belopp som den bokfört som statligt stöd 
och som betalats ut till stödmottagarna
under det räkenskapsår som slutar den 
30 juni.

1. Attesteringsmyndigheten ska i enlighet 
med artikel 121.1 regelbundet lämna in 
ansökningar om mellanliggande 
betalningar som omfattar belopp som den 
bokfört i sitt redovisningssystem under 
räkenskapsåret. Attesteringsmyndigheten 
får dock om den anser det nödvändigt ta 
med sådana belopp i 
betalningsansökningar under påföljande 
räkenskapsår.

Anm.: Definitionen av räkenskapsår i artikel 2.23 kommer att bli föremål för en översyn.

Or. en

Ändringsförslag 311

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den första ansökan om mellanliggande 
utbetalning får inte göras innan
kommissionen tagit emot akten om det 
formella utnämnandet av 
förvaltningsmyndigheten.

3. Den första ansökan om mellanliggande 
betalning får inte göras förrän
kommissionen meddelats vilka 
förvaltnings- och attesteringsmyndigheter 
som utnämnts enligt artikel 113a.

Or. en
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Ändringsförslag 312

Förslag till förordning
Artikel 126 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Mellanliggande utbetalningar får inte 
göras för operativa program där den årliga 
genomföranderapporten inte har sänts till 
kommissionen i enlighet med 
fondspecifika bestämmelser.

4. Mellanliggande utbetalningar får inte 
göras för operativa program där den årliga 
genomföranderapporten inte har sänts till 
kommissionen i enlighet med artikel 101.

Or. en

Ändringsförslag 313

Förslag till förordning
Artikel 127

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska frigöra den del av ett 
belopp som beräknats i enlighet med andra 
stycket för ett operativt program som inte 
har använts för utbetalning av inledande 
och årlig förfinansiering, mellanliggande 
betalningar och årssaldo senast den 
31 december det andra året efter det år då 
budgetåtagandet för programmet gjordes, 
eller för vilken en betalningsansökan i 
enlighet med artikel 121 inte har lämnats in 
i enlighet med artikel 126.

1. Kommissionen ska frigöra den del av ett 
belopp som beräknats i enlighet med andra 
stycket för ett operativt program som inte 
har använts för utbetalning av inledande 
och årlig förfinansiering och
mellanliggande betalningar senast den 
31 december det tredje året efter det år då 
budgetåtagandet för programmet gjordes, 
eller för vilken en betalningsansökan i 
enlighet med artikel 121 inte har lämnats in 
i enlighet med artikel 126.

Kommissionen ska beräkna det belopp 
som ska dras tillbaka genom att till varje 
budgetåtagande för åren 2015–2020 lägga 
en sjättedel av det årliga budgetåtagande 
som hänför sig till det årliga anslaget 
för 2014. 
2. Genom avvikelse från punkt 1 första 
stycket ska tidsfristerna för återtagande av 
medel inte tillämpas på det årliga 
budgetåtagande som hänför sig till det 
årliga anslaget för 2014.
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3. Om det första årliga budgetåtagandet 
hänför sig till det totala årliga bidraget för 
2015 ska, genom avvikelse från punkt 1, 
tidsfristerna för tillbakadragande inte 
tillämpas på det årliga budgetåtagande 
som hänför sig till det totala årliga 
bidraget för 2015. I sådana fall ska 
kommissionen beräkna beloppet i enlighet 
med punkt 1 första stycket genom att till 
genom att till varje budgetåtagande för 
åren 2016–2020 lägga en femtedel av de 
årliga budgetåtaganden som hänför sig 
till det årliga anslaget för 2015.
4. Den del av åtagandena som fortfarande 
är öppen den 31 december 2022 ska 
frigöras om något av de dokument som 
krävs enligt artikel 130.1 inte har lämnats 
in till kommissionen senast den 
30 september 2023.

2. Den del av åtagandena som fortfarande 
är öppen den 31 december 2023 ska 
frigöras om något av de dokument som 
krävs enligt artikel 133.1 inte har lämnats 
in till kommissionen inom den tidsfrist 
som fastställs i artikel 133.1.

Or. en

Ändringsförslag 314

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. När kommissionen beslutar att 
godkänna ett större projekt ska belopp 
som potentiellt berörs av automatiska 
återtaganden reduceras med de årliga 
belopp som anslagits till sådana större 
projekt. För sådana årliga belopp ska 
startdagen för beräkningen av den 
tidsfrist för automatiska återtaganden 
som avses i punkt 1 första stycket vara 
dagen för det beslut som därefter är 
nödvändigt för att godkänna de större 
projekten. 

Or. en
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Ändringsförslag 315

Förslag till förordning
Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Räkenskapsavslutning och avslutande Upprättande, granskning och 
godkännande av räkenskaper och 
avslutande

Or. en

Ändringsförslag 316

Förslag till förordning
Avsnitt I – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

RÄKENSKAPSAVSLUTNING UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT

Or. en

Ändringsförslag 317

Förslag till förordning
Artikel 128 – rubriken och inledningen – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årsredovisningens innehåll Upprättande av bokslut
1. Den attesterade årsredovisningen för 
varje operativt program ska omfatta 
räkenskapsåret och ska för varje prioriterat 
område omfatta följande:

1. Den attesterade redovisning som avses i 
artikel 59.5 a i budgetförordningen ska 
överlämnas till kommissionen för varje 
operativt program. Redovisningen ska 
omfatta räkenskapsåret och för varje
prioriterat område och, om tillämpligt, 
varje fond och regionkategori ska följande
ingå:

Or. en
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Ändringsförslag 318

Förslag till förordning
Artikel 128 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Förfinansieringsbelopp som betalats 
till finansieringsinstrument enligt 
artikel 35.

Or. en

Ändringsförslag 319

Förslag till förordning
Artikel 128 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För varje prioritering, en förteckning 
över insatser som slutförts under 
räkenskapsåret och som fått stöd från 
Eruf, Sammanhållningsfonden och 
EHFF.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 320

Förslag till förordning
Artikel 128 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Attesteringsmyndigheten kan per 
prioritering i räkenskaperna ange en 
avsättning som inte får överstiga 5 % av 
utgifterna i de betalningsansökningar 
som lämnats in för ett visst räkenskapsår, 
om det pågår ett förfarande med 
revisionsmyndigheten för att bedöma om
utgifterna är lagliga och korrekta. Det 

2. Om en medlemsstat från 
räkenskaperna undantar utgifter som 
tidigare omfattats av en ansökan om 
mellanliggande betalning för 
räkenskapsåret eftersom dessa är föremål 
för en pågående granskning av huruvida 
utgifterna är lagliga och korrekta, får 
hela utgiftsbeloppet eller de delar av det 
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belopp som omfattas ska inte räknas in i 
de stödberättigande utgifter som avses i 
punkt 1 a. Beloppen ska slutgiltigt tas med 
eller uteslutas från årsredovisningen för 
året efter.

som befinns lagliga och korrekta tas med i 
en ansökan om mellanliggande betalning 
som avser de följande räkenskapsåren.

Or. en

Ändringsförslag 321

Förslag till förordning
Artikel 128 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta en mall för 
redovisningen. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 143.2.

Or. en

Ändringsförslag 322

Förslag till förordning
Artikel 129

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För varje år från 2016 till 2024 ska den 
attesterande myndigheten lämna in 
följande inom den tidsfrist som anges i 
artikel 59.5 i budgetförordningen:

a) De räkenskaper som avses i artikel 
128.1 för föregående räkenskapsår.
b) Den årliga förvaltningsförklaring och 
sammanfattande rapport som avses i 
artikel 114.4 e.
c) Det revisionsuttalande och den 
kontrollrapport som avses i artikel 116.5 i 
och ii.
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Or. en

Ändringsförslag 323

Förslag till förordning
Artikel 130

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Årlig räkenskapsavslutning Granskning och godkännande av 
räkenskaper
-1. Kommissionen ska granska de 
handlingar som medlemsstaten 
överlämnat i enlighet med artikel 129. På 
kommissions begäran ska medlemsstaten 
tillhandahålla alla kompletterande 
uppgifter som är nödvändiga för att 
kommissionen inom den tidsfrist som 
fastställs i artikel 76.1 ska kunna bedöma 
huruvida räkenskaperna är fullständiga, 
korrekta och sanningsenliga.
-1a. Kommissionen ska godkänna 
räkenskaperna om den kan sluta sig till 
att räkenskaperna är fullständiga, exakta 
och sanningsenliga. Kommissionen kan 
dra denna slutsats om 
revisionsmyndigheten lämnat ett 
revisionsuttalande utan reservationer om 
att räkenskaperna är fullständiga, exakta 
och sanningsenliga, om inte 
kommissionen har särskilda bevis om att 
revisionsutlåtandet om räkenskaperna 
inte är tillförlitligt.
-1b. Kommissionen ska inom den tidsfrist 
som fastställs i artikel 76.1 informera 
medlemsstaten om huruvida den kan 
godkänna räkenskaperna eller inte.
-1c. Om kommissionen inte kan godkänna 
räkenskaperna inom tidsfristen ska den 
underrätta medlemsstaten om de åtgärder 
som måste vidtas för att slutföra 
räkenskaperna eller om de ytterligare 
undersökningar som kommission avser att 
genomföra i enlighet med artikel 65.2. Vid 
utgången av tidsfristen för 
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medlemsstatens genomförande av 
åtgärder, eller efter kommissionens 
ytterligare utredningar, ska 
kommissionen informera medlemsstaten 
om huruvida den kan eller inte kan 
godkänna räkenskaperna.
-1d. Frågor som hör samman med 
lagligheten och korrektheten av 
underliggande transaktioner som avser 
bokförda utgifter ska inte beaktas vid 
kommissionens godkännande av 
räkenskaperna. Utan att detta påverkar 
tillämpningen av artiklarna 74 och 134 
ska förfarandet för granskning och 
godkännande av räkenskaper inte avbryta 
behandlingen av ansökningar om 
mellanliggande betalningar och det ska 
inte leda till att betalningar ställs in.

1. Vid beräkning av det belopp som ska 
belasta fonderna och EHFF ett 
räkenskapsår ska kommissionen beakta 
följande:

1. Kommissionen ska, på grundval av de 
godkända räkenskaperna, beräkna det 
belopp som ska belasta fonderna för 
räkenskapsåret och följdjusteringar av 
utbetalningar till medlemsstaten.
Kommissionen ska beakta följande:

a) Summan av de bokförda utgifter som 
avses i artikel 128.1 a, och på vilka 
samfinansieringssatsen för varje 
prioritering ska tillämpas.

a) De bokförda belopp som avses i 
artikel 128.1 a, och på vilka 
samfinansieringssatsen för varje prioriterat 
område ska tillämpas.

b) Det belopp som kommissionen betalat ut 
under räkenskapsåret och som består av 
följande:

b) Det belopp som kommissionen betalat ut 
under räkenskapsåret och som består av 
följande:

i) Summan av mellanliggande betalningar 
som kommissionen betalat ut i enlighet 
med artiklarna 120.1 och 22. och

i) Summan av mellanliggande betalningar 
som kommissionen betalat ut i enlighet 
med artiklarna 120.1 och 22. och

ii) Summan av årlig förfinansiering som 
betalats ut i enlighet med artikel 124.2.

ii) Summan av årlig förfinansiering som 
betalats ut i enlighet med artikel 124.2.
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1a. Kommissionen ska, efter förfarandet 
enligt punkt 6, reglera respektive årlig 
förfinansiering och göra eventuella 
ytterligare utestående utbetalningar inom 
30 dagar från det att räkenskaperna 
godkänts. Om ett belopp kan återkrävas 
från medlemsstaten ska kommissionen 
utfärda ett betalningskrav som ska 
verkställas, om möjligt, genom avräkning 
från de belopp som ska betalas ut till 
medlemsstaten inom ramen för 
kommande utbetalningar till samma 
operativa program. Ett sådant återkrav 
ska inte utgöra en finansiell korrigering 
och ska inte minska stödet från fonderna 
till det operativa programmet. Det 
återvunna beloppet ska utgöra inkomster 
avsatta för särskilda ändamål i enlighet 
med artikel 177.3 i budgetförordningen.
1b. Om kommissionen, efter förfarandet i 
punkt 4, inte kan godkänna 
räkenskaperna, ska kommissionen, på 
grundval av tillgänglig information och i 
enlighet med punkt 6, fastställa det belopp 
som ska belasta fonderna för 
räkenskapsåret och underrätta 
medlemsstaten. Om medlemsstaten 
meddelar kommissionen sitt godkännande 
inom två månader från kommissionens 
underrättelse ska punkt 7 gälla. I 
avsaknad av ett godkännande ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
fastställa det belopp som ska belasta 
fonderna för räkenskapsåret. Ett sådant 
beslut ska inte utgöra en finansiell 
korrigering och ska inte minska stödet 
från fonderna till det operativa 
programmet. Kommissionen ska, på 
grundval av beslutet, tillämpa 
justeringarna av utbetalningarna till 
medlemsstaten i enlighet med punkt 7.
1c. Kommissionens godkännande av 
räkenskaperna eller ett beslut av 
kommissionen enligt punkt 8 påverkar 
inte tillämpningen av korrigeringar enligt 
artiklarna 136 och 137.
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1d. Medlemsstater får ersätta oriktiga 
belopp som upptäcks sedan 
räkenskaperna lämnats in genom att göra 
motsvarande justeringar i [...] 
räkenskaperna för det räkenskapsår då 
oriktigheten upptäcktes, utan att det 
påverkar tillämpningen av artiklarna 136 
och 137.

2. För ett årssaldo som efter 
räkenskapsavslutningen kan återvinnas 
från medlemsstaten ska kommissionen 
utfärda ett betalningskrav. Ett årssaldo 
som ska betalas ut till medlemsstaten ska 
läggas till den första mellanliggande 
utbetalningen från kommissionen efter 
räkenskapsavslutningen. 
3. Om kommissionen inte kan göra 
räkenskapsavslutningen senast den 
30 maj året efter räkenskapsårets slut och 
det är en medlemsstat som är orsak 
därtill, ska kommissionen underrätta 
medlemsstaten om de åtgärder som 
förvaltningsmyndigheten eller 
revisionsmyndigheten måste vidta, eller 
om de ytterligare undersökningar som 
kommissionen avser att genomföra i 
enlighet med artikel 65.2 och 3.
4. Kommissionens utbetalning av det 
årliga saldot ska bygga på de utgifter som 
deklarerats i räkenskaperna, minus 
eventuella avsättningar för utgifter som 
deklarerats till kommissionen och som 
omfattas av ett kontradiktoriskt 
förfarande med revisionsmyndigheten.

Or. en
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Ändringsförslag 324

Förslag till förordning
Artikel 131

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 325

Förslag till förordning
Artikel 132 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om statligt stöd ska 
förvaltningsmyndigheten se till att alla 
verifikat som rör insatserna på begäran ska 
kunna göras tillgängliga för kommissionen 
och Europeiska revisionsrätten under tre år.
Denna treårsperiod inleds den 
31 december det år då beslutet om 
räkenskapsavslutning antas i enlighet 
med artikel 130 eller senast den dag då 
slutsaldot betalas ut.

1. Utan att det påverkar bestämmelserna 
om statligt stöd ska 
förvaltningsmyndigheten se till att alla 
verifikat som rör utgifter med stöd av 
fonderna för insatser för vilka de 
sammanlagda stödberättigande utgifterna 
understiger 1 000 000 euro, på begäran 
ska kunna göras tillgängliga för 
kommissionen och Europeiska 
revisionsrätten under tre år från och med
den 31 december efter inlämnandet av de 
räkenskaper där utgifterna för insatsen 
ingår. För alla andra insatser ska alla 
verifikat göras tillgängliga under tre år 
från och med den 31 december efter 
inlämnandet av de räkenskaper där den
slutliga utgiften för den genomförda 
insatsen ingår.

Or. en
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Ändringsförslag 326

Förslag till förordning
Artikel 132 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förvaltningsmyndigheten ska 
meddela stödmottagarna om vilken dag 
den period som avses i punkt 1 inleds.

Or. en

Ändringsförslag 327

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 328

Förslag till förordning
Artikel 133 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
30 september 2023 lämna in

1. Medlemsstaterna ska år 2024 lämna in 
följande dokument inom den tidsfrist som 
avses i artikel 59.5 i budgetförordningen:

a) En ansökan om utbetalning av 
slutsaldot.
b) En slutlig genomföranderapport för det 
operativa programmet som fått stöd från 
fonderna eller den senaste årliga 
genomföranderapporten för det operativa 

a) En slutlig genomföranderapport för det 
operativa programmet.
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program som får stöd från EHFF. 
c) De dokument som avses i artikel 75.1
för det sista räkenskapsåret (1 juli 2022–30 
juni 2023).

b) De dokument som avses i artikel 129 för 
det sista räkenskapsåret (1 juli 2022–
30 juni 2023).

Anm.: Strykningen av en del av punkt b ska ses över enligt överenskommelsen om det 
CPR-ändrade förslaget med EHFF-modifieringen.

Or. en

Ändringsförslag 329

Förslag till förordning
Artikel 133 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Slutsaldot ska betalas ut senast tre 
månader efter räkenskapsavslutningen för 
det sista räkenskapsåret eller en månad 
efter godtagandet av den slutliga 
genomföranderapporten, beroende på 
vilken dag som infaller senast.

2. Slutsaldot ska betalas ut senast tre 
månader efter godkännandet av 
räkenskaperna för det sista räkenskapsåret 
eller en månad efter godkännandet av den 
slutliga genomföranderapporten, beroende 
på vilken dag som infaller senast.

Stödmottagaren måste erhålla 
utbetalningen av hela slutsaldot inom de 
tidsfrister som angetts och på de villkor 
som fastställts i EU-direktivet om sena 
betalningar.

Or. en

Ändringsförslag 330

Förslag till förordning
Artikel 134 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan helt eller delvis 
ställa in de mellanliggande utbetalningarna 
på prioriterings- eller programnivå i
följande fall:

1. Kommissionen kan helt eller delvis 
ställa in de mellanliggande utbetalningarna 
för prioriterade områden eller operativa 
program om ett eller flera av följande 
villkor uppfylls:
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a) Det operativa programmets förvaltnings-
och kontrollsystem uppvisar allvarliga 
brister, men inga korrigerande åtgärder har 
vidtagits.

a) Det operativa programmets förvaltnings-
och kontrollsystem uppvisar allvarliga 
brister, vilket har inneburit en risk för 
unionens stöd till det operativa 
programmet, men utan att några 
korrigerande åtgärder har vidtagits.

b) Utgifterna i en utgiftsdeklaration står i 
samband med en oriktighet med allvarliga 
ekonomiska följder som inte har 
korrigerats.

b) Utgifterna i en utgiftsdeklaration står i 
samband med en oriktighet med allvarliga 
ekonomiska följder som inte har 
korrigerats.

c) Medlemsstaten inte har vidtagit 
nödvändiga åtgärder för att åtgärda en 
situation som har föranlett ett avbrott i 
enlighet med artikel 74.

c) Medlemsstaten inte har vidtagit 
nödvändiga åtgärder för att åtgärda en 
situation som har föranlett ett avbrott i 
enlighet med artikel 74.

d) Det finns allvarliga brister i kvaliteten 
och tillförlitligheten hos 
övervakningssystemet eller uppgifterna om 
allmänna och särskilda indikatorer.

d) Det finns allvarliga brister i kvaliteten 
och tillförlitligheten hos 
övervakningssystemet eller uppgifterna om 
allmänna och särskilda indikatorer.

e) Medlemsstaten har underlåtit att vidta 
de åtgärder som anges i det operativa 
programmet när det gäller att uppfylla 
förhandsvillkor.

e) Åtgärderna för att uppfylla ett
förhandsvillkor i enlighet med villkoren i 
artikel 17 har inte genomförts.

f) Det framgår av en resultatöversyn att 
man inom en prioritering inte har lyckats 
uppnå de delmål som anges i 
resultatramen.

f) Det framgår av en resultatöversyn att 
man inom ett prioriterat område i hög 
grad har misslyckats med att uppnå de
delmål avseende ekonomiska indikatorer 
och utfallsindikatorer och viktiga 
genomförandesteg som anges i 
resultatramen i enlighet med villkoren i 
artikel 20.

g) Medlemsstaten underlåter att svara 
eller svarar på ett icke tillfredsställande 
sätt i enlighet med artikel 20.3.
De fondspecifika reglerna för EHFF får 
ange ytterligare fall då utbetalningar får 
avbrytas när en medlemsstat inte har 
uppfyllt sina skyldigheter enligt den 
gemensamma fiskeripolitiken. 
Anm.: Strykningen av kommissionens sista punkt ska ses över enligt överenskommelsen om 
det CPR-ändrade förslaget med EHFF-modifieringen.

Or. en
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Ändringsförslag 331

Förslag till förordning
Artikel 135 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska göra de finansiella 
korrigeringar som krävs i samband med att 
enskilda eller systembetingade oriktigheter 
upptäcks i insatser eller operativa program.
Finansiella korrigeringar innebär att det 
offentliga stödet till en insats eller ett 
operativt program ställs in helt eller delvis. 
Medlemsstaten ska ta hänsyn till 
oriktigheternas art och allvar och till den 
ekonomiska förlusten för fonderna eller 
EHFF och göra en proportionell 
korrigering. Finansiella korrigeringar ska 
föras in i årsredovisningen av 
förvaltningsmyndigheten för det 
räkenskapsår då inställandet beslutades. 

2. Medlemsstaten ska göra de finansiella 
korrigeringar som krävs i samband med att 
enskilda eller systembetingade oriktigheter 
upptäcks i insatser eller operativa program.
Finansiella korrigeringar innebär att det 
offentliga stödet till en insats eller ett 
operativt program ställs in helt eller delvis. 
Medlemsstaten ska ta hänsyn till 
oriktigheternas art och allvar och till den 
ekonomiska förlusten för fonderna och 
göra en proportionell korrigering. 
Finansiella korrigeringar ska föras in i 
redovisningen av förvaltningsmyndigheten 
för det räkenskapsår då inställandet 
beslutades.

Or. en

Ändringsförslag 332

Förslag till förordning
Artikel 136 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 142 för 
att fastställa kriterier för att avgöra nivån 
för de finansiella korrigeringarna.

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
genom delegerade akter enligt artikel 142 
fastställa detaljerade bestämmelser om 
kriterier för de fall som ska betraktas som 
allvarliga brister i den mening som avses i 
denna artikel samt kriterier för att avgöra 
nivån för de finansiella korrigeringarna.

Or. en
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Ändringsförslag 333

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om oriktigheter som påverkar 
årsredovisningar som lämnats in till 
kommissionen upptäcks av kommissionen 
eller av Europeiska revisionsrätten ska den 
finansiella korrigeringen leda till att stödet 
från fonderna till det operativa programmet 
minskas.

6. Om oriktigheter som påverkar 
redovisningar som lämnats in till 
kommissionen av medlemsstaterna
upptäcks av kommissionen eller av 
Europeiska revisionsrätten ska den 
finansiella korrigeringen leda till att stödet 
från fonderna till det operativa programmet 
minskas.

Or. en

Ändringsförslag 334

Förslag till förordning
Artikel 140

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 100 000 euro för 
fonderna eller 50 000 euro för EHFF ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten 
och av kommissionen, före avslutandet av 
alla utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 200 000 euro för 
Eruf och Sammanhållningsfonden eller 
150 000 euro för ESF ska inte omfattas av 
mer än en revision, av antingen 
revisionsmyndigheten eller kommissionen, 
före inlämningen av redovisningen för det 
räkenskapsår då insatsen slutförs. Övriga 
insatser ska inte omfattas av mer än en 
revision per räkenskapsår, av antingen 
revisionsmyndigheten eller kommissionen, 
före inlämningen av redovisningen för det 
räkenskapsår då insatsen slutförs.
Insatser ska inte omfattas av revision av 
kommissionen eller revisionsmyndigheten 
under ett visst år om Europeiska 
revisionsrätten redan genomfört en 
revision det året, förutsatt att resultaten av 
det revisionsarbete som revisionsrätten 
utfört för insatserna kan användas av 
revisionsmyndigheten eller av 
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kommissionen för fullgörandet av deras 
respektive uppgifter. Ovanstående 
bestämmelser ska tillämpas med förbehåll 
för de undantag som föreskrivs i punkt 4.

2. För operativa program där det senaste 
revisionsuttalandet tyder på att det inte 
finns några betydande brister kan 
kommissionen komma överens med 
revisionsmyndigheten vid det efterföljande 
möte som avses i artikel 118.3 att 
revisionsnivån kan sänkas så att den står i 
proportion till den risk som konstaterats. I 
sådana fall kommer kommissionen inte att
genomföra sina egna revisioner på plats, 
om det inte finns tecken som tyder på att 
förvaltnings- och kontrollsystemen har 
brister som påverkar utgifter som 
deklarerats till kommissionen under ett 
räkenskapsår för vilket ett beslut om 
räkenskapsavslutning fattats. 

2. För operativa program där det senaste 
revisionsuttalandet tyder på att det inte 
finns några betydande brister kan 
kommissionen komma överens med 
revisionsmyndigheten vid det efterföljande 
möte som avses i artikel 118.3 att 
revisionsnivån kan sänkas så att den står i 
proportion till den risk som konstaterats. I 
sådana fall ska kommissionen inte 
genomföra sina egna revisioner på plats, 
om det inte finns tecken som tyder på att 
förvaltnings- och kontrollsystemen har 
brister som påverkar utgifter som 
deklarerats till kommissionen under ett 
räkenskapsår för vilket räkenskaperna har 
godkänts av kommissionen.

3. För operativa program där 
kommissionen drar slutsatsen att den kan 
förlita sig på revisionsmyndighetens 
yttrande, kan den komma överens med 
revisionsmyndigheten att begränsa sina
egna revisioner på plats till att revidera 
revisionsmyndighetens arbete, om det inte 
finns tecken som tyder på brister i 
revisionsmyndighetens arbete för ett 
räkenskapsår för vilket ett beslut om 
räkenskapsavslutning fattats.

3. För operativa program där 
kommissionen drar slutsatsen att den kan 
förlita sig på revisionsmyndighetens 
yttrande, kan den komma överens med 
revisionsmyndigheten att begränsa 
kommissionens egna revisioner på plats till 
att revidera revisionsmyndighetens arbete, 
om det inte finns tecken som tyder på 
brister i revisionsmyndighetens arbete för 
ett räkenskapsår för vilket räkenskaperna 
har godkänts av kommissionen.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får revisionsmyndigheten och 
kommissionen genomföra 
verksamhetsrevision om en riskbedömning 
visar att det finns en viss risk för 
oriktigheter eller bedrägerier, om det finns 
tecken på allvarliga brister i de berörda 
operativa programmens förvaltnings- och 
kontrollsystem samt som en del i ett 
granskningsurval under tre år efter 
avslutandet av alla utgifter i samband 
med en insats i enlighet med artikel 131. 
Kommissionen kan när som helst
genomföra verksamhetsrevisioner i syfte 
att bedöma en revisionsmyndighets arbete 

4. Revisionsmyndigheten och 
kommissionen får genomföra 
verksamhetsrevision om en riskbedömning 
eller en revision av Europeiska 
revisionsrätten visar att det finns en viss 
risk för oriktigheter eller bedrägerier, om 
det finns tecken på allvarliga brister i det 
berörda operativa programmets 
förvaltnings- och kontrollsystem samt 
under den period som avses i 
artikel 132.1. Kommissionen får granska 
revisionsmyndighetens verifieringskedja 
eller delta i revisionsmyndighetens 
revisioner på plats för att bedöma 
revisionsmyndighetens arbete, och om det 
enligt internationellt vedertagna 
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genom att göra om dess revisioner. redovisningsnormer är nödvändigt får 
kommissionen genomföra
verksamhetsrevisioner för att försäkra sig 
om att revisionsmyndigheten fungerar 
effektivt. 

Or. en

Ändringsförslag 335

Förslag till förordning
Artikel 143 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
samordningskommitté för fonderna. Den 
kommittén ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011. 

1. Vid tillämpningen av denna förordning, 
förordning (EU) nr .../ (Eruf), förordning 
(EU) nr ... (europeiskt territoriellt 
samarbete), förordning (EU) nr ... 
(Europeiska socialfonden) och förordning 
(EU) nr ... (Sammanhållningsfonden) ska 
kommissionen biträdas av en 
samordningskommitté för de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna. Den 
kommittén ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011. 

Or. en

Ändringsförslag 336

Förslag till förordning
Artikel 143 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Om kommitténs yttrande enligt 
punkterna 2 och 3 ska erhållas genom 
skriftligt förfarande ska detta förfarande 
avslutas utan resultat inom tidsgränsen 
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för avgivande av ett yttrande, om 
ordföranden för kommittén beslutar detta, 
eller om (…) [antal ledamöter eller typ av 
majoritet: enkel majoritet, två tredjedelar 
etc.] kommittéledamöter(na) begär detta. 
simple, two-thirds, etc.] committee 
members so request.
Om kommittén inte avger något yttrande 
ska kommissionen inte anta utkastet till 
genomförandeakt och artikel 5.4 tredje 
stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska 
gälla.

Or. en

Ändringsförslag 337

Förslag till förordning
Artikel 144

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet ska se över 
denna förordning senast den 
31 december 20XX i enlighet med 
artikel 177 i fördraget.

Europaparlamentet och rådet ska se över 
denna förordning senast 
den 31 december 2020 i enlighet med 
artikel 177 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Ändringsförslag 338

Förslag till förordning
Artikel 145

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska inte påverka det 
fortsatta genomförandet eller ändringar, 
inklusive helt eller delvis upphörande, av 
de projekt som berörs, fram till dess de 
avslutas, eller av stöd som har godkänts av 
kommissionen på grundval av 
förordning (EG) nr 1083/2006 eller någon 

1. Denna förordning ska inte påverka det 
fortsatta genomförandet eller ändringar, 
inklusive helt eller delvis upphörande av 
stöd som har godkänts av kommissionen på 
grundval av förordning (EG) nr 1083/2006 
eller någon annan rättsakt som är 
tillämplig på detta stöd den 31 
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annan lagstiftning som är tillämplig på 
detta stöd den 31 december 2013.

december 2013 och som följaktligen ska 
tillämpas på detta stöd eller på de berörda 
insatserna fram till dess att de avslutas.

2. Ansökningar i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 ska förbli 
giltiga.

2. Ansökningar om stöd som gjorts eller 
godkänts i enlighet med förordning (EG) 
nr 1083/2006 ska förbli giltiga.

2a. En medlemsstat som använder sig av 
den möjlighet som föreskrivs i 
artikel 113.3 får ansöka hos 
kommissionen om att 
förvaltningsmyndigheten ska utföra 
attesteringsmyndighetens uppgifter 
genom undantag från artikel 59.1 b i 
förordning (EG) nr 1083/2006 för 
motsvarande operativa program som 
genomförs på grundval av 
förordning (EG) nr 1083/2006. Ansökan 
ska åtföljas av en bedömning som gjorts 
av revisionsmyndigheten. Om 
kommissionen på grundval av uppgifter 
som revisionsmyndigheten ställt till 
förfogande och sina egna revisioner 
konstaterar att dessa operativa programs 
förvaltnings- och kontrollsystem fungerar 
effektivt och att funktionen inte kommer 
att försämras av att 
förvaltningsmyndigheten utför 
attesteringsmyndighetens uppgifter, ska 
den underrätta medlemsstaten om sitt 
godkännande inom två månader från och 
med dagen för mottagande av ansökan.

Or. en

Ändringsförslag 339

Förslag till förordning
Artikel 146

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 
ska upphöra att gälla från och med den 
1 januari 2014.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i artikel 145 ska rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 upphöra att 
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gälla från och med den 1 januari 2014.

2. Hänvisningar till den upphävda 
förordningen ska anses som hänvisningar 
till den här förordningen.

2. Hänvisningar till den upphävda 
förordningen ska anses som hänvisningar 
till den här förordningen och ska läsas i 
enlighet med jämförelsetabellen i 
bilaga X.

Or. en

Ändringsförslag 340

Förslag till förordning
Artikel 147

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft dagen efter 
det att den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Artiklarna 18–22, 25.3, 33.1 a, 51, 53, 66–
84, 108, 110, 111 och 119–139 i denna 
förordning ska tillämpas från och med 
den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande 
och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande 
och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 341

Förslag till förordning
Bilaga I – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA I BILAGA -I
Delar i den gemensamma strategiska 
ramen som rör enhetlighet och 
samstämmighet med medlemsstaternas 
och unionens ekonomiska politik, 
samordningsmekanismer mellan GSR-
fonderna och med unionens andra 

Den gemensamma strategiska ramen
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relevanta politikområden och instrument, 
övergripande principer och genomgående 
mål samt sätt att ta itu med territoriella 
utmaningar. 

Or. en

Ändringsförslag 342

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inledning 1. Inledning

För att maximera GSR-fondernas bidrag 
till smart och hållbar tillväxt för alla och 
därigenom minska skillnaderna måste de 
politiska åtagandena i samband med 
Europa 2020 stödjas av investeringar 
genom GSR-fonderna och andra 
unionsinstrument. Medlemsstaterna måste 
därför fastställa hur deras program kan 
bidra till de politiska målsättningarna och 
de överordnade målen i Europa 2020 och i 
flaggskeppsinitiativen. 

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen och
maximera de europeiska struktur- och 
investeringsfondernas bidrag till smart och 
hållbar tillväxt för alla samt dessa fonders 
fondspecifika uppdrag, inklusive 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning, måste de politiska 
åtagandena i samband med Europa 2020 
stödjas av investeringar genom de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och andra 
unionsinstrument. Den gemensamma 
strategiska ramen ska därför i enlighet 
med artikel 10, och i överensstämmelse 
med de prioriteringar och mål som 
fastställts i de fondspecifika 
förordningarna ge strategiska vägledande 
principer för att uppnå ett integrerat 
tillvägagångssätt för utveckling med hjälp 
av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna samordnade med 
andra unionsinstrument i 
överensstämmelse med de politiska 
målsättningarna och de överordnade målen 
i Europa 2020 och, i förekommande fall,
flaggskeppsinitiativen, samtidigt som 
viktiga territoriella utmaningar och 
särskilda nationella, regionala och lokala 
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förhållanden beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 343

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enhetlighet och samstämmighet med 
unionens ekonomiska styrning

2. De europeiska struktur- och 
investeringsfondernas bidrag till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla och enhetlighet med unionens 
ekonomiska styrning

-1. För att stödja en effektiv inriktning av 
smart och hållbar tillväxt för alla inom
partnerskapsavtalen och programmen 
fastställs i denna förordning elva 
tematiska mål som anges i artikel 9 och 
som motsvarar de prioriteringar i 
Europa 2020 som ska motta stöd från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

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

1. I linje med dessa tematiska mål ska 
medlemsstaterna, i syfte att säkerställa 
den kritiska massa som krävs för att 
uppnå tillväxt och sysselsättning, 
koncentrera sitt stöd i enlighet med 
artikel 16 i denna förordning och de 
fondspecifika bestämmelserna om 
tematisk koncentration och garantera att 
utgifterna är effektiva. De ska särskilt 
prioritera tillväxtvänliga utgifter, t.ex. 
utgifter för utbildning, forskning, 
innovation och energieffektivitet, utgifter 
för att underlätta små och medelstora 
företags tillgång till finansiering och säkra 
miljömässig hållbarhet och förvaltning av 
naturresurser och klimatåtgärder samt 
modernisering av den offentliga 
förvaltningen. Vidare ska de se till att 
behålla eller förstärka omfattningen och 
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effektiviteten hos arbetsförmedlingar och 
aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder för 
att bekämpa arbetslöshet, med fokus på 
ungdomar och ta itu med de sociala 
konsekvenserna av krisen samt främja 
social inkludering.

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

2. För att garantera samstämmighet med 
prioriteringar som fastställts i samband 
med den europeiska planeringsterminen 
ska medlemsstaterna när de utarbetar sina 
partnerskapsavtal se till att nationella 
reformprogram, vid behov, och de senaste 
relevanta landsspecifika 
rekommendationerna och de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artiklarna 121.2 och 148.4 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, beaktas vid planeringen av 
användningen av de europeiska struktur-
och investeringsfonderna, i enlighet med 
deras respektive roller och skyldigheter. 
Medlemsstaterna ska också vid behov ta 
hänsyn till relevanta 
rådsrekommendationer som bygger på
stabilitets- och tillväxtpakten och de 
ekonomiska anpassningsprogrammen.

2a. För att bestämma hur de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna på det 
mest effektiva sättet kan bidra till Europa 
2020 och för att beakta fördragsmålen, 
inklusive ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, ska 
medlemsstaterna välja de tematiska målen 
för den planerade användningen av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna inom lämpliga 
nationella, regionala och lokala 
sammanhang.

Or. en
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Ändringsförslag 344

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – avsnitt 3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samordning mellan GSR-fonderna 3. Integrerat tillvägagångssätt och 
arrangemang för användningen av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna

3.1 Inledning 3.1 Inledning

-1. I enlighet med artikel 14.2 a i denna 
förordning ska partnerskapsavtalet ange 
etts integrerat tillvägagångssätt för 
territoriell utveckling. Medlemsstaterna 
ska se till att urvalet av tematiska mål och 
investeringsprioriteringar och 
unionsprioriteringar hanterar 
utvecklingsbehov och territoriella 
utmaningar på ett integrerat sätt i linje 
med den analys som föreskrivs i 
avsnitt 6.3 nedan. Medlemsstaterna ska 
sträva efter att maximalt utnyttja 
möjligheterna att säkra ett samordnat och 
integrerat genomförande av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
insatser som får stöd genom 
GSR-fonderna är komplementära och att 
de genomförs på ett samordnat sätt som 
leder till en minskning av de 
administrativa kostnaderna och den 
administrativa bördan ute på fältet.

1. Medlemsstaterna och, om så är lämpligt 
i enlighet med artikel 4.4, regionerna ska 
säkerställa att de insatser som får stöd 
genom de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna är komplementära 
och att de genomförs på ett samordnat sätt i 
syfte att skapa synergieffekter, för att 
minska de administrativa kostnaderna och 
den administrativa bördan för 
förvaltningsorgan och stödmottagare i 
enlighet med artiklarna 4, 14 och 24 i 
denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 345

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – avsnitt 3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2 Samordning och komplementaritet 3.2 Samordning och komplementaritet 

1. Medlemsstaterna och de 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
genomförandet av GSR-fonderna ska 
samarbeta nära när partnerskapsavtalet och 
programmen förbereds, genomförs, 
övervakas och utvärderas. De ska särskilt 
se till att följande sker:

1. Medlemsstaterna och de 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
genomförandet av de europeiska struktur-
och investeringsfonderna ska samarbeta 
nära när partnerskapsavtalet och 
programmen förbereds, genomförs, 
övervakas och utvärderas. De ska särskilt 
se till att följande sker:

a) Identifiering av de insatsområden där 
GSR-fonderna kan samverka och 
komplettera varandra för att de tematiska 
mål som anges i den här förordningen ska 
nås.

a) Identifiering av de insatsområden där de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna kan samverka och 
komplettera varandra för att de tematiska 
mål som anges i den här förordningen ska 
nås.

aa) Säkerställa i enlighet med artikel 4.6 
att det finns arrangemang för effektiv 
samordning av de europeiska struktur-
och investeringsfonderna för att öka 
fondernas genomslag och effektivitet, 
inklusive, om så är lämpligt, genom 
användning av flerfondsprogram för de
fonder som omfattas av del III.

b) Uppmuntra de förvaltningsmyndigheter 
som ansvarar för andra GSR-fonder eller 
andra förvaltningsmyndigheter och 
relevanta ministerier att delta i 
utvecklingen av stödsystem för att säkra 
synergieffekter och undvika överlappning.

b) Uppmuntra de förvaltningsmyndigheter 
som ansvarar för andra europeiska 
struktur- och investeringsfonderna eller 
andra förvaltningsmyndigheter och 
relevanta ministerier att delta i 
utvecklingen av stödsystem för att säkra
synergieffekter och undvika överlappning.

c) När så är lämpligt bilda gemensamma 
övervakningskommittéer för program som 
genomför GSR-fonder, och utarbeta andra 

c) När så är lämpligt bilda gemensamma 
övervakningskommittéer för program som 
genomför de europeiska struktur- och 
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rutiner för gemensam förvaltning och 
kontroll för att underlätta samordningen 
mellan myndigheter som ansvarar för 
genomförandet av GSR-fonderna.

investeringsfonderna, och utarbeta andra 
rutiner för gemensam förvaltning och 
kontroll för att underlätta samordningen 
mellan myndigheter som ansvarar för 
genomförandet av de europeiska struktur-
och investeringsfonderna.

d) Använda gemensamma e-
förvaltningslösningar riktade till sökande 
och stödmottagare och gemensamma 
kontaktpunkter för rådgivning om 
stödmöjligheter från var och en av 
GSR-fonderna.

d) Använda tillgängliga gemensamma e-
förvaltningslösningar, som kan hjälpa
sökande och stödmottagare, och så mycket 
som möjligt utnyttja gemensamma 
kontaktpunkter, bland annat för 
rådgivning om stödmöjligheter från var och 
en av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

e) Införa sätt att samordna 
samarbetsverksamhet som finansieras av 
Eruf och ESF med investeringar som stöds 
av programmen inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning.

e) Införa sätt att samordna 
samarbetsverksamhet som finansieras av 
Eruf och ESF med investeringar som stöds 
av programmen inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning.

ea) Främja gemensamma strategier för de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna avseende 
vägledning för utveckling av insatser, 
inbjudningar att lämna förslag och 
urvalsförfaranden eller andra 
mekanismer för att underlätta tillgången 
till fonderna för integrerade projekt.
eb) Uppmuntra samarbete mellan 
förvaltningsmyndigheter för de olika 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna på områdena 
övervakning, utvärdering, förvaltning och 
kontroll samt revision.

Or. en

Ändringsförslag 346

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 3 – avsnitt 3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.3 Främja integrerade strategier 3.3 Främja integrerade strategier
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1. Medlemsstaterna ska när så är lämpligt 
kombinera GSR-fonderna till integrerade 
stödpaket på lokal, regional eller nationell 
nivå, som är skräddarsydda för särskilda 
behov för att de nationella målen i 
Europa 2020 ska kunna uppnås, och de 
ska använda sig av integrerade territoriella 
investeringar, integrerade insatser och
gemensamma åtgärdsplaner.

1. Medlemsstaterna ska när så är lämpligt 
kombinera de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna till integrerade 
stödpaket på lokal, regional eller nationell 
nivå, som är skräddarsydda för särskilda 
territoriella utmaningar för att de mål som 
uppställs i partnerskapsavtalet och 
programmen ska kunna uppnås. Detta kan 
ske genom att använda sig av integrerade 
territoriella investeringar, integrerade 
insatser, gemensamma åtgärdsplaner och 
lokalt ledd utveckling.
1a. I enlighet med artikel ex-99 i denna 
förordning kan finansiering från olika 
prioriterade områden eller operativa 
program som stöds genom ESF, Eruf och 
Sammanhållningsfonden kombineras 
inom en integrerad territoriell investering, 
i syfte att uppnå en integrerad 
användning av tematiska mål. Detta kan 
kompletteras med ekonomiskt stöd från 
EJFLU eller EHFF från de respektive 
programmen.
1b. I enlighet med berörda artiklar i de 
fondspecifika bestämmelserna för att öka 
genomslaget och effektiviteten hos ett 
tematiskt sammanhängande och 
integrerat tillvägagångssätt får ett 
prioritetsområde avse mer än en 
regionkategori, kombinera en eller flera 
komplementära investeringsprioriteringar 
från Eruf, Sammanhållningsfonden och 
ESF under ett tematiskt mål och i 
vederbörligen motiverade fall kombinera 
en eller flera komplementära 
investeringsprioriteringar för att uppnå 
ett deras maximala bidrag till 
prioritetsområdet.

2. Medlemsstaterna ska främja 
utvecklingen av lokala och subregionala 
arbetssätt, bl.a. genom lokalt ledd 
utveckling där beslutsfattande och 
genomförande delegeras till ett lokalt 
partnerskap av aktörer från den offentliga 
och den privata sektorn och det civila 
samhället. Lokalt ledd utveckling ska 
genomföras inom ramen för en strategi 

2. Medlemsstaterna ska, i enlighet med 
nationella regler och praxis och i enlighet 
med artikel 28 i denna förordning, främja 
utvecklingen av lokala och subregionala 
arbetssätt. Lokalt ledd utveckling ska 
genomföras inom ramen för en strategi 
som säkerställer att man vid fastställande 
av lokala behov enligt ”nedifrån och upp-
principen” tar hänsyn till prioriteringar som 
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som säkerställer att man vid fastställande 
av lokala behov enligt ”nedifrån och upp-
principen” tar hänsyn till prioriteringar som 
fastställts på högre nivå. Medlemsstaterna 
måste därför definiera principen för lokalt 
ledd utveckling för samtliga GSR-fonder, 
och de måste ange i partnerskapsavtalen 
vilka utmaningar som ska hanteras på detta 
sätt, vilka de viktigaste målen och 
prioriteringarna för lokalt ledd utveckling 
är, vilka slags geografiska områden som 
ska omfattas, vilken specifik roll de lokala 
aktionsgrupperna ska tilldelas vid 
genomförandet av strategierna samt vilken 
roll de olika GSR-fonderna ska spela vid 
genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier i olika slags 
geografiska områden, t.ex. stads-, 
landsbygds- och kustområden, och 
motsvarande samordningsmekanismer.

fastställts på högre nivå. Medlemsstaterna 
måste därför definiera principen för lokalt 
ledd utveckling för EJFLU och, när så är 
lämpligt, för Eruf, ESF eller EHFF i 
enlighet med artikel 14.2 i denna 
förordning, och de måste ange i 
partnerskapsavtalen vilka utmaningar som 
ska hanteras på detta sätt, vilka de 
viktigaste målen och prioriteringarna för 
lokalt ledd utveckling är, vilka slags 
geografiska områden som ska omfattas, 
vilken specifik roll de lokala 
aktionsgrupperna ska tilldelas vid 
genomförandet av strategierna samt vilken 
roll EJFLU, och när så är lämpligt, Eruf, 
ESF eller EHFF ska spela vid 
genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier i olika slags 
geografiska områden, t.ex. stads-, 
landsbygds- och kustområden, och 
motsvarande samordningsmekanismer.

Or. en

Ändringsförslag 347

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – avsnitt 4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Samordning av GSR-fonderna med 
unionens övriga politik och instrument 

4. Samordning och synergieffekter mellan 
de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och med unionens 
övriga politik och instrument

De unionsprogram som nämns i detta 
avsnitt utgör inte en fullständig 
programförteckning.

Den samordning från medlemsstaternas 
sida som avses i detta avsnitt ska tillämpas 
om medlemsstaterna avser att utnyttja 
stöd från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och andra 
unionsinstrument inom ett visst 
politikområde. De unionsprogram som 
nämns i detta avsnitt utgör inte en 
fullständig programförteckning.

4.1 Inledning 4.1 Inledning
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1. Medlemsstaterna ska analysera
effekterna av unionens politik på nationell 
och regional nivå och på den sociala, 
ekonomiska och territoriella 
sammanhållningen, i syfte att bidra till en 
effektiv samordning och att fastställa och 
främja de bästa sätten att använda EU:s 
medel till att stödja lokala, regionala och 
nationella investeringar.

1. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska, i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden, beakta effekterna av 
unionens politik på nationell och regional 
nivå och på den sociala, ekonomiska och 
territoriella sammanhållningen, i syfte att 
bidra till synergieffekter och en effektiv 
samordning och att fastställa och främja de 
bästa sätten att använda EU:s medel till att 
stödja lokala, regionala och nationella 
investeringar. Medlemsstaterna ska också 
säkerställa komplementaritet mellan 
unionens politik och instrument och 
nationella, regionala och lokala insatser.

2. Under programplaneringen och 
genomförandet ska medlemsstaterna se till 
att insatser som stöds av GSR-fonderna är 
förenliga med målen för unionens övriga 
politik. De ska därför beakta följande 
aspekter:

2. Medlemsstaterna och kommissionen
ska i enlighet med sina respektive 
ansvarsområden sörja för samordning 
mellan de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och andra relevanta 
unionsinstrument på europeisk och
nationell nivå, i enlighet med artikel 4.6 i 
denna förordning. De ska vidta lämpliga 
åtgärder under programplaneringen och 
genomförandet för att se till att insatser 
som stöds av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna är förenliga med 
målen för unionens övriga politik. De ska 
därför beakta följande aspekter:

a) Fastställa och dra nytta av
komplementariteten mellan olika 
unionsinstrument på nationell och regional 
nivå, både vid planeringen och 
genomförandet.

a) Förstärka komplementariteten och 
synergieffekterna mellan olika 
unionsinstrument på europeisk, nationell 
och regional nivå, både vid planeringen 
och genomförandet.

b) Optimera befintliga strukturer och när så 
krävs inrätta nya som underlättar det 
strategiska valet av prioriteringar för de 
olika instrument och strukturer som 
sköter samordningen på nationell nivå, 
undvika dubbelarbete och fastställa 
områden där det krävs ytterligare 
ekonomiskt stöd.

b) Optimera befintliga strukturer och när så 
krävs inrätta nya som underlättar det 
strategiska valet av prioriteringar för de 
olika samordningsinstrumenten och -
strukturerna på europeisk och nationell 
nivå, undvika dubbelarbete och fastställa 
områden där det krävs ytterligare 
ekonomiskt stöd.

c) Dra full nytta av möjligheten att 
kombinera stöd från olika instrument för 
att stödja enskilda insatser och nära 
samarbeta med dem som ansvarar för 
genomförandet av andra nationella 

c) Dra nytta av möjligheten att kombinera 
stöd från olika instrument för att stödja 
enskilda insatser och nära samarbeta med 
dem som ansvarar för genomförandet på 
europeisk och nationell nivå, så att 



PR\937861SV.doc 245/286 PE487.740v04-00

SV

instrument, så att stödmottagarna erbjuds 
enhetliga och rationaliserade 
finansieringsmöjligheter.

stödmottagarna erbjuds enhetliga och 
rationaliserade finansieringsmöjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 348

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – avsnitt 4.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3 Horisont 2020 och andra centralt 
förvaltade EU-program inom forskning och 
innovation

4.3 Horisont 2020 och andra centralt 
förvaltade EU-program inom forskning och 
innovation

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
anstränga sig för att öka samordningen och 
komplementariteten mellan GSR-fonderna
och Horisont 2020, programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag och unionens övriga 
centralt förvaltade finansieringsprogram, 
samtidigt som de gör en tydlig uppdelning 
av de olika insatsområdena mellan 
programmen.

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
anstränga sig för att öka samordningen och 
komplementariteten mellan de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 
Horisont 2020, programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora 
företag och unionens övriga centralt 
förvaltade finansieringsprogram, samtidigt 
som de gör en tydlig uppdelning av de 
olika insatsområdena mellan programmen.

2. Särskilt ska medlemsstaterna utveckla 
nationella och/eller regional forsknings-
och innovationsstrategier för smart 
specialisering i enlighet med det nationella 
reformprogrammet. Dessa strategier ska 
utvecklas genom att nationella eller 
regionala förvaltningsmyndigheter och 
intressenter, t.ex. universitet och andra 
institutioner för högre utbildning, 
näringslivet och arbetsmarknadens parter 
deltar i en entreprenörsprocess. De 
myndigheter som direkt berörs av Horisont 
2020 ska vara nära knutna till processen. 
Exempel på sådana strategier:

2. Medlemsstaterna ska om så är lämpligt 
utveckla nationella och/eller regionala
strategier för smart specialisering i 
enlighet med det nationella 
reformprogrammet. Dessa kan ha formen 
av eller inbegripas i en politisk ram för en 
nationell eller regional forsknings- och 
innovationsstrategi för smart 
specialisering. Dessa strategier ska 
utvecklas genom att nationella eller 
regionala förvaltningsmyndigheter och 
intressenter, t.ex. universitet och andra 
institutioner för högre utbildning, 
näringslivet och arbetsmarknadens parter 
deltar i en entreprenörsprocess. De 
myndigheter som direkt berörs av Horisont 
2020 ska vara nära knutna till processen. 
Följande ska ingå i strategierna:
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a) Insatser i tidiga led för att förbereda 
regionala FoI-aktörer för deltagande i 
Horisont 2020 (”spetsforskningsstege”) ska 
kunna utvecklas genom 
kapacitetsuppbyggnad. Kommunikationen 
och samarbetet mellan de nationella 
kontaktpunkterna för Horisont 2020 och 
förvaltningsmyndigheterna för 
GSR-fonderna ska stärkas.

a) Insatser i tidiga led för att förbereda 
regionala FoI-aktörer för deltagande i 
Horisont 2020 (”spetsforskningsstege”) ska 
kunna utvecklas genom 
kapacitetsuppbyggnad. Kommunikationen 
och samarbetet mellan de nationella 
kontaktpunkterna för Horisont 2020 och 
förvaltningsmyndigheterna för de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna ska stärkas.

b) Insatser i senare led bör ge möjlighet att 
utnyttja och sprida FoI-resultat som härrör 
från Horisont 2020 och föregående 
program till marknaden, med särskilt fokus 
på att skapa en innovationsvänlig 
företagsmiljö för små och medelstora 
företag och i enlighet med de prioriteringar 
för de olika geografiska områdena som 
fastställts i relevant strategi för smart 
specialisering.

b) Insatser i senare led bör ge möjlighet att 
utnyttja och sprida FoI-resultat som härrör 
från Horisont 2020 och föregående 
program till marknaden, med särskilt fokus 
på att skapa en innovationsvänlig 
företagsmiljö för små och medelstora 
företag och i enlighet med de prioriteringar 
för de olika geografiska områdena som 
fastställts i relevant strategi för smart 
specialisering.

3. Medlemsstaterna ska dra full nytta av de 
bestämmelser i den här förordningen som 
gör det möjligt att kombinera GSR-
fonderna med Horisont 2020 i de berörda 
program som används för att genomföra 
delar av strategierna. Gemensamt stöd ska 
ges till de nationella och regionala
myndigheterna när de utformar och 
genomför sådana strategier, för att 
identifiera möjligheterna till gemensam 
finansiering av FoI-infrastrukturer av 
europeiskt intresse, främjandet av 
internationellt samarbete, metodstöd 
genom inbördes utvärderingar, utbyte av 
god praxis och regionöverskridande 
utbildning. 

3. Medlemsstaterna ska uppmuntra 
användning av de bestämmelser i den här 
förordningen som gör det möjligt att 
kombinera de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna med resurser enligt
Horisont 2020 i de berörda program som 
används för att genomföra delar av 
strategierna. Gemensamt stöd ska ges till 
de nationella och regionala myndigheterna 
när de utformar och genomför sådana 
strategier, för att identifiera möjligheterna 
till gemensam finansiering av FoI-
infrastrukturer av europeiskt intresse, 
främjandet av internationellt samarbete, 
metodstöd genom inbördes utvärderingar, 
utbyte av god praxis och 
regionöverskridande utbildning. 

4. Medlemsstaterna ska överväga följande 
ytterligare åtgärder som syftar till att 
frigöra deras potential för spetsforskning 
och innovation, på ett sätt som 
kompletterar och skapar synergieffekter 
med Horisont 2020, framförallt genom 
gemensam finansiering:

4. Medlemsstaterna och, om tillämpligt i 
enlighet med artikel 4.4, regionerna ska 
överväga följande ytterligare åtgärder som 
syftar till att frigöra deras potential för 
spetsforskning och innovation, på ett sätt 
som kompletterar och skapar 
synergieffekter med Horisont 2020, 
framförallt genom gemensam finansiering:
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a) Länka samman nya 
spetsforskningscentrum och innovativa 
regioner i mindre utvecklade 
medlemsstater med framstående centrum 
och regioner på annat håll i Europa.

a) Länka samman nya 
spetsforskningscentrum, särskilt i mindre 
utvecklade medlemsstater och regioner 
med lågt presterande forskning, 
utveckling och innovation1, och även 
länka samman innovativa regioner, 
särskilt i medlemsstater med lågt 
presterande forskning, utveckling och 
innovation med framstående centrum och 
regioner på annat håll i Europa.

b) Skapa länkar med innovativa kluster och 
uppmärksamma spetskunskap i mindre 
utvecklade regioner.

b) Skapa länkar med innovativa kluster och 
uppmärksamma spetskunskap, särskilt i 
mindre utvecklade regioner.

c) Inrätta professurer kopplade till det 
europeiska forskningsområdet för att 
attrahera framstående forskare, särskilt till 
mindre utvecklade regioner.

c) Inrätta professurer kopplade till det 
europeiska forskningsområdet för att 
attrahera framstående forskare, särskilt till 
mindre utvecklade regioner.

d) Stödja tillträdet till internationella 
nätverk för forskare och innovatörer som 
inte deltar så nära i det europeiska 
forskningsområdet eller som kommer från 
mindre utvecklade regioner.

d) Stödja tillträdet till internationella 
nätverk för forskare och innovatörer som 
inte deltar så nära i det europeiska 
forskningsområdet eller som framför allt
kommer från mindre utvecklade regioner.

e) På lämpligt sätt bidra till de europeiska 
innovationspartnerskapen.

e) På lämpligt sätt bidra till de europeiska 
innovationspartnerskapen.

f) Förbereda nationella institutioner 
och/eller spetsforskningskluster för 
deltagande i kunskaps- och 
innovationsgrupperna vid Europeiska 
institutet för innovation och teknik. och 

f) Förbereda nationella institutioner 
och/eller spetsforskningskluster för 
deltagande i kunskaps- och 
innovationsgrupperna vid Europeiska 
institutet för innovation och teknik. och 

g) Stå värd för rörlighetsprogram för 
högkvalificerade internationella forskare 
med samfinansiering från Marie 
Skłodowska-Curie-åtgärderna.

g) Stå värd för rörlighetsprogram för 
högkvalificerade internationella forskare 
med samfinansiering från Marie 
Skłodowska-Curie-åtgärderna.

Medlemsstaterna bör när så är lämpligt 
och i enlighet med artikel 60 utnyttja 
möjligheten att stödja insatser utanför 
programområdet med en investeringsnivå 
som är tillräcklig för att uppnå en kritisk 
massa för att genomföra dessa åtgärder 
på det mest effektiva sättet.
____________
1 Forskning, utveckling och innovation.
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Or. en

Ändringsförslag 349

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – avsnitt 4.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.4 Finansiering av demonstrationsprojekt 
genom NER 300 (reserven för nya 
deltagare)1

4.4 Finansiering av demonstrationsprojekt 
genom NER 300 (reserven för nya 
deltagare)

Medlemsstaterna ska när så är lämpligt se 
till att finansieringen från GSR-fonderna
samordnas med stödet från programmet 
NER 300, som använder inkomster från 
utauktioneringen av 300 miljoner 
utsläppsrätter inom reserven för nya 
deltagare i EU:s utsläppshandelssystem för 
att finansiera ett brett urval av storskaliga 
demonstrationsprojekt för avskiljning och 
geologisk lagring av koldioxid (CCS) samt 
för innovativa förnybara tekniker i hela 
unionen.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
finansieringen från de europeiska struktur-
och investeringsfonderna samordnas med 
stödet från programmet NER 300, som 
använder inkomster från utauktioneringen 
av 300 miljoner utsläppsrätter inom 
reserven för nya deltagare i EU:s 
utsläppshandelssystem.

Or. en

Ändringsförslag 350

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – avsnitt 4.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Life och EU:s regelverk på miljöområdet 4.5 Life och EU:s regelverk på 
miljöområdet

1. Medlemsstaterna ska när så är möjligt
utnyttja synergieffekterna med unionens 
politiska instrument (både 
finansieringsinstrument och övriga) som 
syftar till begränsning av och anpassning 
till klimatförändringar, miljöskydd och 
resurseffektivitet.

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska
genom en starkare tematisk inriktning i 
programmen och tillämpning av 
principen om hållbar utveckling i enlighet 
med artikel 8 utnyttja synergieffekterna 
med unionens politiska instrument (både 
finansieringsinstrument och övriga) som 
syftar till begränsning av och anpassning 
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till klimatförändringar, miljöskydd och 
resurseffektivitet.

2. Medlemsstaterna ska när så är lämpligt 
säkra komplementaritet och samordning 
med Life, framför allt med integrerade 
projekt som gäller natur, vatten, avfall, luft 
och begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Denna samordning ska 
ske i synnerhet genom att man främjar
finansiering genom GSR-fonderna av 
verksamhet som kompletterar integrerade 
projekt inom Life och att man främjar 
användningen av lösningar, metoder och 
strategier som godkänts inom Life. 

2. Medlemsstaterna ska främja och när så 
är lämpligt och i enlighet med artikel 4 
säkra komplementaritet och samordning 
med Life, framför allt med integrerade 
projekt som gäller natur, biologisk 
mångfald, vatten, avfall, luft och 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar. Denna samordning ska 
ske genom åtgärder som att främja
finansiering genom de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna av 
verksamhet som kompletterar integrerade 
projekt inom Life och att man främjar 
användningen av lösningar, metoder och 
strategier som godkänts inom Life, bland 
annat investeringar i grön infrastruktur, 
miljöinnovation, energieffektivitet, 
ekosystembaserade lösningar och 
antagande av relaterade innovativa 
tekniker.

3. De relevanta planer, program eller 
strategier för respektive sektor (inklusive 
den prioriterade åtgärdsramen, 
förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt, 
planen för avfallshantering, den nationella
planen för riskreducerande åtgärder eller 
anpassningsstrategin) som avses i 
förordningen om Life ska fungera som 
ram för samordning av stödet från de 
olika fonderna.

3. De relevanta planer, program eller 
strategier för respektive sektor (inklusive 
den prioriterade åtgärdsramen, 
förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt, 
planen för avfallshantering, planen för 
riskreducerande åtgärder eller 
anpassningsstrategin) kan fungera som 
samordningsram, om stöd planeras på 
dessa områden.

Or. en

Ändringsförslag 351

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – avsnitt 4.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Erasmus för alla 4.6 Erasmus för alla

1. Medlemsstaterna ska sträva efter att 1. Medlemsstaterna ska sträva efter att 
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använda GSR-fonderna för att integrera de 
verktyg och metoder som tagits fram och 
fungerat väl inom Erasmus för alla.

använda de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att integrera de 
verktyg och metoder som tagits fram och 
fungerat väl inom Erasmus för alla för att 
maximera de sociala och ekonomiska 
effekterna av investeringar i människor 
och bland annat sätta fart på 
ungdomsinitiativ och medborgarinsatser.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa en 
effektiv samordning mellan GSR-fonderna
och Erasmus för alla på nationell nivå 
genom en tydlig åtskillnad mellan olika 
typer av investeringar och de målgrupper 
som får stöd. Medlemsstaterna ska sträva 
efter komplementaritet när det gäller 
finansieringen av mobilitetsåtgärder och 
samtidigt dra nytta av möjliga 
synergieffekter. 

2. Medlemsstaterna ska främja och i 
enlighet med artikel 4 säkerställa en 
effektiv samordning mellan de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna och 
Erasmus för alla på nationell nivå genom 
en tydlig åtskillnad mellan olika typer av 
investeringar och de målgrupper som får 
stöd. Medlemsstaterna ska sträva efter 
komplementaritet när det gäller 
finansieringen av mobilitetsåtgärder.

3. Samordningen ska ske genom att man 
inrättar lämpliga rutiner för samarbete 
mellan förvaltningsmyndigheter och de 
nationella programkontor som inrättas för 
Erasmus för alla.

3. Samordningen ska ske genom att man 
inrättar lämpliga rutiner för samarbete 
mellan förvaltningsmyndigheter och de 
nationella programkontor som inrättas för 
Erasmus för alla, som kan främja tydlig 
och tillgänglig kommunikation till 
medborgarna på unionsnivå och på 
nationell och regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 352

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – avsnitt 4.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.7 Programmet för social förändring och 
social innovation

4.7 Programmet för social förändring och 
social innovation

1. Medlemsstaterna ska när så är lämpligt 
sträva efter en effektiv samordning mellan 
programmet för social förändring och 
social innovation och stödet från 
GSR-fonderna inom de tematiska målen 
sysselsättning och social inkludering.

1. Medlemsstaterna ska främja och i 
enlighet med artikel 4.6 säkerställa en 
effektiv samordning mellan programmet 
för social förändring och social innovation 
och stödet från de europeiska struktur-
och investeringsfonderna inom de 
tematiska målen sysselsättning och social 
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inkludering. I detta ingår samordning av 
stöd som tillhandahålls enligt området 
Europeiskt nätverk för 
arbetsförmedlingar i Europeiska 
unionens program för social förändring 
och social innovation med åtgärder för att 
stärka arbetskraftens rörlighet till andra 
länder, som stöds av ESF, för att främja 
arbetstagarnas geografiska rörlighet och 
öka anställningsmöjligheterna samt 
samordning mellan stödet från de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna till egenföretagande, 
entreprenörskap, nyföretagande och 
sociala företag och stödet från Europeiska 
unionens program för social förändring 
och social innovation inom programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap.

2. Medlemsstaterna ska när så är lämpligt
utvidga de mest framgångsrika åtgärder 
som utvecklats inom programdelen 
Progress, främst när det gäller social 
innovation och socialpolitiska experiment 
med stöd från ESF.

2. Medlemsstaterna ska sträva efter att
utvidga de mest framgångsrika åtgärder 
som utvecklats inom programdelen 
Progress, främst när det gäller social 
innovation och socialpolitiska experiment 
med stöd från ESF.

3. För att främja arbetstagarnas 
geografiska rörlighet och öka 
sysselsättningsmöjligheterna ska 
medlemsstaterna säkerställa 
komplementariteten mellan åtgärder för 
att förbättra arbetskraftens internationella 
rörlighet som får stöd från ESF, inklusive 
gränsöverskridande partnerskap, och stöd 
från programdelen Eures.
4. Medlemsstaterna ska sträva efter 
komplementaritet och samordning mellan 
å ena sidan GSR-fondernas stöd till 
egenföretagande, entreprenörskap, 
nyföretagande och sociala företag och å 
andra sidan stödet inom programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap som syftar till att 
förbättra tillgången till mikrokrediter för 
dem som står längst bort från 
arbetsmarknaden och för mikroföretag 
samt till att stödja utvecklingen av sociala 
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företag.

Or. en

Ändringsförslag 353

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – avsnitt 4.8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.8 Fonden för ett sammanlänkat Europa 4.8 Fonden för ett sammanlänkat Europa

1.Fonden för ett sammanlänkat Europa
är unionens särskilda fond för 
genomförandet av unionens politik för 
transeuropeiska nät inom transport, 
telekommunikationer och energi. För att 
maximera det europeiska mervärdet på 
dessa områden ska medlemsstaterna och 
kommissionen säkerställa att Erufs och 
Sammanhållningsfondens insatser planeras 
i nära samarbete med stödet från fonden för 
ett sammanlänkat Europa, för att undvika 
dubbelarbete och säkerställa att olika typer 
av infrastruktur sammanlänkas på bästa sätt 
på lokal, regional och nationell nivå och 
inom unionen. Man ska se till att få största 
möjliga utbyte av de olika 
finansieringsinstrumenten för projekt med 
anknytning till EU och den inre 
marknaden, och särskilt de projekt som 
genomför de prioriterade nätverk för 
transport, energi och digital infrastruktur 
som anges i de olika TEN-ramarna.

1. För att maximera det europeiska 
mervärdet inom transport, 
telekommunikation och energi ska 
medlemsstaterna och kommissionen 
säkerställa att Erufs och 
Sammanhållningsfondens insatser planeras 
i nära samarbete med stödet från fonden för 
ett sammanlänkat Europa, för att undvika 
dubbelarbete och säkerställa att olika typer 
av infrastruktur sammanlänkas på bästa sätt 
på lokal, regional och nationell nivå och 
inom unionen. Man ska se till att få största 
möjliga utbyte av de olika 
finansieringsinstrumenten för projekt med 
anknytning till EU och den inre 
marknaden, och särskilt de projekt som 
genomför de prioriterade nätverk för 
transport, energi och digital infrastruktur 
som anges i de olika TEN-ramarna för att 
bygga ny infrastruktur och uppgradera 
befintlig infrastruktur i betydande grad.

2. På transportområdet ska planerna bygga 
på verklig och prognostiserad efterfrågan 
och fastställa felande länkar och flaskhalsar 
med beaktande av utvecklingen av 
gränsöverskridande länkar inom unionen 
och framväxande länkar mellan regioner 
inom en medlemsstat. Investeringar i 
regionala anslutningar till det omfattande 

2. På transportområdet ska 
investeringsplaneringen bygga på verklig 
och prognostiserad efterfrågan och 
fastställa felande länkar och flaskhalsar 
med beaktande av utvecklingen av 
gränsöverskridande länkar inom unionen 
och framväxande länkar mellan regioner 
inom en medlemsstat i ett 
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transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 
och stamnätet ska garantera att stads- och 
landsbygdsområden kan utnyttja de 
möjligheter som skapas av större nät. 

sammanhängande perspektiv. 
Investeringar i regionala anslutningar till 
det omfattande transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T) och stamnätet ska 
garantera att stads- och 
landsbygdsområden kan utnyttja de 
möjligheter som skapas av större nät.

3. Prioriteringen av investeringar som har 
effekter utanför en viss medlemsstat, 
särskilt längs korridorerna i TEN-T:s 
stamnät ska samordnas med 
genomförandeplanerna för planering av 
stamnätet, så att Erufs och 
Sammanhållningsfondens investeringar i 
transportinfrastruktur fullt ut 
överensstämmer med riktlinjerna för 
TEN-T.

3. Prioriteringen av investeringar som har 
effekter utanför en viss medlemsstat, 
särskilt de som ingår i korridorerna i 
TEN-T:s stamnät ska samordnas med 
genomförandeplanerna för planering av 
stamnätet, så att Erufs och 
Sammanhållningsfondens investeringar i 
transportinfrastruktur fullt ut 
överensstämmer med riktlinjerna för 
TEN-T.

4. Medlemsstaterna ska beakta
kommissionens vitbok om transport, där 
en vision om ett konkurrenskraftigt och 
resurseffektivt transportsystem beskrivs, 
och där det framhålls att det krävs en 
betydande minskning av växthusgaserna 
inom transportsektorn. För 
GSR-fonderna innebär detta en inriktning
på hållbara transportslag och hållbara 
transportlösningar i städerna, samt 
investeringar i områden som ger största 
möjliga europeiska mervärde. När 
investeringarna väl identifierats bör de 
prioriteras med utgångspunkt i hur de 
bidrar till rörlighet, hållbarhet, minskade
växthusgasutsläpp och det gemensamma 
europeiska transportområdet. 

4. Medlemsstaterna ska inrikta sig på 
hållbara transportslag och hållbara 
transportlösningar i städerna, samt 
investeringar i områden som ger största 
möjliga europeiska mervärde med 
beaktande av behovet av att förbättra 
transporttjänsternas kvalitet, 
tillgänglighet och tillförlitlighet för att 
främja kollektivtrafiken. När 
investeringarna väl identifierats bör de 
prioriteras med utgångspunkt i hur de 
bidrar till rörlighet, hållbarhet, minskade 
växthusgasutsläpp och det gemensamma 
europeiska transportområdet, i enlighet 
med kommissionens vitbok om transport, 
där en vision om ett konkurrenskraftigt 
och resurseffektivt transportsystem 
beskrivs, och där det framhålls att det 
krävs en betydande minskning av 
växthusgaserna inom transportsektorn. 
Bidraget från projekt till ett hållbart 
europeiskt godstransportnät genom 
utveckling av inre vattenvägar bör 
främjas förutsatt att deras 
miljökonsekvenser utvärderas i förväg.

5. GSR-fonderna ska bidra till de lokala 
och regionala infrastrukturerna och deras 
länkning till prioriterade nätverk för energi 
och telekommunikationer i unionen.

5. De europeiska struktur- och 
investeringsfonderna ska bidra till de 
lokala och regionala infrastrukturerna och 
deras länkning till prioriterade nätverk för 
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energi och telekommunikationer i unionen.

6. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
inrätta lämpliga mekanismer för 
samordning och tekniskt stöd för att 
säkerställa att IKT-åtgärder är 
komplementära och välplanerade, så att 
man kan utnyttja unionens olika instrument 
(GSR-fonderna, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, de transeuropeiska 
nätverken, Horisont 2020) fullt ut vid 
finansieringen av bredbandsnätverk och 
infrastrukturer för digitala tjänster. När 
man väljer det lämpligaste 
finansieringsinstrumentet ska man ta 
hänsyn till om verksamheten kan vara 
inkomstbringande och till risknivån, så att 
offentliga medel används så effektivt som 
möjligt. Om finansiering sökts från fonden 
för ett sammanlänkat Europa men inte 
beviljats för en verksamhet, ska 
medlemsstaten beakta den bedömning av 
verksamheten som gjorts.

6. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
inrätta lämpliga mekanismer för 
samordning och tekniskt stöd för att 
säkerställa att IKT-åtgärder är 
komplementära och välplanerade, så att 
man kan utnyttja unionens olika instrument 
(de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, de transeuropeiska 
nätverken, Horisont 2020) fullt ut vid 
finansieringen av bredbandsnätverk och 
infrastrukturer för digitala tjänster. När 
man väljer det lämpligaste 
finansieringsinstrumentet ska man ta 
hänsyn till om verksamheten kan vara 
inkomstbringande och till risknivån, så att 
offentliga medel används så effektivt som 
möjligt. När medlemsstaterna bedömer 
ansökningar om stöd från de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna ska de 
beakta bedömningar av insatser som 
specifikt är avsedda för deras medlemsstat 
för vilka finansiering sökts från fonden för 
ett sammanlänkat Europa men inte 
beviljats, utan att detta inverkar på 
förvaltningsmyndighetens slutliga 
urvalsbeslut.

Or. en

Ändringsförslag 354

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 4 – avsnitt 4.9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.9 Instrumentet för stöd inför 
anslutningen, det europeiska 
grannskapsinstrumentet och Europeiska 
utvecklingsfonden

4.9 Instrumentet för stöd inför 
anslutningen, det europeiska 
grannskapsinstrumentet och Europeiska 
utvecklingsfonden
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1. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
sträva efter att öka samordningen mellan 
externa instrument och GSR-fonderna för 
att kunna uppnå en mängd olika politiska 
mål på ett effektivare sätt. Samordningen 
och komplementariteten med Europeiska 
utvecklingsfonden, instrumentet för stöd 
inför anslutningen och det europeiska 
grannskapsinstrumentet är särskilt viktiga. 

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska, 
i enlighet med sina respektive 
befogenheter, sträva efter att öka 
samordningen mellan externa instrument 
och de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att kunna uppnå 
en mängd olika politiska mål på ett 
effektivare sätt. Samordningen och 
komplementariteten med Europeiska 
utvecklingsfonden, instrumentet för stöd 
inför anslutningen och det europeiska 
grannskapsinstrumentet är särskilt viktiga. 

2. För att stödja en djupare territoriell 
integration ska medlemsstaterna försöka 
utnyttja synergieffekterna mellan 
territoriell samarbetsverksamhet inom 
sammanhållningspolitiken och de 
europeiska grannskapsinstrumenten, 
särskilt när det gäller gränsöverskridande 
samarbetsverksamhet. Medlemsstaterna 
ska också när så är lämpligt säkerställa 
att befintlig verksamhet knyts an till de 
nyligen inrättade grupperingarna för 
territoriellt samarbete, med särskild 
hänsyn till samordning och utbyte av 
bästa praxis.

2. För att stödja en djupare territoriell 
integration ska medlemsstaterna försöka 
utnyttja synergieffekterna mellan 
territoriell samarbetsverksamhet inom 
sammanhållningspolitiken och de 
europeiska grannskapsinstrumenten, 
särskilt när det gäller gränsöverskridande 
samarbetsverksamhet, med beaktande av 
den potential som grupperingarna för 
territoriellt samarbete erbjuder.

Or. en

Ändringsförslag 355

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Samordning med samarbetsverksamhet utgår
1. Medlemsstaterna ska sträva efter 
komplementaritet mellan 
samarbetsverksamhet oh andra åtgärder 
som får stöd från GSR-fonderna.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
samarbetsverksamhet effektivt bidrar till 
målen för Europa2020 och att samarbetet 
genomförs så att det stöder vidare 



PE487.740v04-00 256/286 PR\937861SV.doc

SV

politiska mål. För att uppnå detta ska 
medlemsstaterna säkerställa 
komplementaritet och samordning med 
andra program och instrument som 
finansieras av unionen. 
3. För att göra sammanhållningspolitiken 
effektivare ska medlemsstaterna sträva 
efter samordning och komplementaritet 
mellan programmen inom målen 
Europeiskt territoriellt samarbete 
respektive Investering för tillväxt och 
sysselsättning, framför allt för att 
säkerställa att planeringen är 
sammanhängande och för att underlätta 
genomförandet av storskaliga 
investeringar.
4. Medlemsstaterna ska när så är lämpligt 
säkerställa att målen för de 
makroregionala strategierna och 
havsområdesstrategierna ingår i den 
övergripande strategiska planeringen i de 
sammanhållningspolitiska programmen i 
berörda regioner och medlemsstater. 
Medlemsstaterna ska också säkerställa att 
samtliga GSR-fonder stödjer 
genomförandet av makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier där 
sådana har införts. För att säkerställa ett 
effektivt genomförande ska de också 
samordnas med andra unionsfinansierade 
instrument och andra relevanta 
instrument. 
5. Medlemsstaterna ska när så är lämpligt 
utnyttja möjligheten att genomföra 
interregionala och transnationella 
åtgärder där stödmottagarna finns i minst 
en annan medlemsstat inom de operativa 
programmen under målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning, inklusive 
relevanta forsknings- och 
innovationsåtgärder som fastställts i deras 
strategier för smart specialisering.
Anm.: del 5 (ändrad) i kommissionens text flyttades till avsnitt 7.1 i del 7a (ny) i parlamentets 
ändringsförslag.

Or. en
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Ändringsförslag 356

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – avsnitt 6.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Övergripande principer och 
genomgående mål A.

6. Övergripande principer och 
genomgående mål A.

A. Övergripande principer
6.1 Partnerskap och flernivåstyre 6.1 Partnerskap och flernivåstyre
I enlighet med artikel 5 ska principen om 
partnerskap och flernivåstyre respekteras 
av medlemsstaterna för att man lättare ska 
kunna uppnå social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning och förverkliga 
unionens prioritering av smart och hållbar 
tillväxt för alla. Detta kräver en samordnad 
insats som genomförs i partnerskap, i 
enlighet med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Den ska 
också genomföras i form av ett 
funktionellt och institutionaliserat
samarbete, särskilt när det gäller att 
utforma och genomföra unionens politik. 
Medlemsstaterna måste därför fullt ut 
utnyttja de partnerskap som inrättats 
inom GSR-fonderna.

1. I enlighet med artikel 5 i förordningen
ska principen om partnerskap och 
flernivåstyre respekteras av 
medlemsstaterna för att man lättare ska 
kunna uppnå social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning och förverkliga 
unionens prioriteringar av smart och 
hållbar tillväxt för alla. Detta kräver en 
samordnad insats, i synnerhet mellan de
olika styrningsnivåerna, i enlighet med 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och i 
partnerskap, inklusive operativt och 
institutionellt samarbete, med hänsyn till
utarbetandet och genomförandet av 
partnerskapsavtalet och programmen.

1a. Medlemsstaterna ska undersöka 
behovet av att stärka partners 
institutionella kapacitet för att utveckla 
deras potential att bidra till partnerskapets 
effektivitet. 

Or. en

Ändringsförslag 357

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – avsnitt 6.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.2 Hållbar utveckling 6.2 Hållbar utveckling
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1. För att fullt ut integrera hållbar 
utveckling i GSR-fonderna och för att 
respektera principen om hållbar utveckling 
i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen, skyldigheten att integrera 
miljöskyddskrav i enlighet med artikel 11 
och principen att förorenaren betalar som 
anges i artikel 192 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, ska 
förvaltningsmyndigheterna under hela 
programcykeln vidta åtgärder för att 
undvika eller minska verksamhetens 
miljöskadliga effekter och på följande sätt 
säkerställa positiva sociala, miljömässiga 
och klimatmässiga resultat:

1. Medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheterna ska, under 
alla genomförandefaser, se till att hållbar 
utveckling integreras fullt ut i de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och att principen om 
hållbar utveckling i artikel 3.3 i fördraget 
om Europeiska unionen samt skyldigheten 
att integrera miljöskyddskrav i enlighet 
med artikel 11 och principen att 
förorenaren betalar som anges i artikel
192.5 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt respekteras.

Förvaltningsmyndigheterna ska under 
hela programcykeln vidta åtgärder för att 
undvika eller minska miljöskadliga 
effekter från verksamheten och 
säkerställa positiva sociala, miljömässiga 
och klimatmässiga resultat. De åtgärder 
som får vidtas inkluderar följande:

a) Att investera i de mest resurseffektiva 
och hållbara alternativen.

a) Att investera i de mest resurseffektiva 
och hållbara alternativen.

b) Att undvika investeringar som har 
betydande negativa effekter på miljö eller 
klimat, och att stödja åtgärder för att 
begränsa eventuella effekter som inte 
kunnat undvikas.

b) Att undvika investeringar som har 
betydande negativa effekter på miljö eller 
klimat, och att stödja åtgärder för att 
begränsa eventuella effekter som inte 
kunnat undvikas.

c) Att ha ett långsiktigt perspektiv vid 
jämförelsen av livscykelkostnader för olika 
investeringsalternativ.

c) Att ha ett långsiktigt perspektiv vid 
jämförelsen av livscykelkostnader för olika 
investeringsalternativ.

d) Att öka användningen av grön 
upphandling.

d) Att öka användningen av grön 
upphandling.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
man vid investeringar som görs med stöd 
av GSR-fonderna beaktar möjligheter att 
begränsa klimatförändringar, och att de är 
motståndskraftiga mot effekterna av 
klimatförändringar och naturkatastrofer, 
t.ex. ökad risk för översvämningar, 
värmeböljor och extrema 
väderförhållanden.

2. Medlemsstaterna ska beakta 
möjligheten att begränsa 
klimatförändringarna och 
anpassningspotentialen genom
investeringar som görs med stöd av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, i enlighet med 
artikel 8 i förordningen och säkerställa att 
de är motståndskraftiga mot effekterna av 
klimatförändringar och naturkatastrofer,
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t.ex. ökad risk för översvämningar, torka,
värmeböljor, skogsbränder och extrema 
väderförhållanden.

3. Medlemsstaterna ska spåra utgifter 
med anknytning till biologisk mångfald, 
genom att använda de insatskategorier 
eller åtgärder som kommissionen antagit.
4. Investeringarna måste också vara 
förenliga med vattenhierarkin och bör 
inriktas på efterfrågestyrning; alternativa 
försörjningslösningar bör endast övervägas 
när potentialen för vattenbesparingar och 
vatteneffektivitet har uttömts. Offentliga 
åtgärder inom avfallshanteringssektorn ska 
komplettera den privata sektorns insatser, 
framför allt producentansvar. Insatserna 
ska stödja innovativa strategier som 
främjar en kretsloppsekonomi och måste
vara förenliga med avfallshierarkin.

3. Investeringarna ska vara förenliga med
vattenförvaltningshierarkin (i linje med 
vattendirektivet) och bör inriktas på 
efterfrågestyrning. Alternativa 
försörjningslösningar ska endast övervägas 
när potentialen för vattenbesparingar och 
vatteneffektivitet har uttömts. Offentliga 
åtgärder inom avfallshanteringssektorn ska 
komplettera den privata sektorns insatser, 
framför allt i samband med
producentansvar. Investeringarna ska 
stimulera innovativa strategier som främjar
hög grad av återvinning. Investeringarna 
ska vara förenliga med avfallshierarkin
som infördes genom direktiv 2008/98/EG 
(ramdirektivet för avfall). Utgifter med 
anknytning till biologisk mångfald och 
skydd av naturresurser ska vara förenliga 
med livsmiljödirektivet (92/43/EEG).

Or. en

Ändringsförslag 358

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – avsnitt 6.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.3 Jämställdhet och icke-diskriminering 6.3 Jämställdhet och icke-diskriminering

1. I enlighet med artikel 7 ska 
medlemsstaterna eftersträva jämställdhet 
och de måste vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga diskriminering och säkra 
tillgänglighet när verksamheten inom de 
program som samfinansieras av
GSR-fonderna förbereds, genomförs, 
övervakas och utvärderas. För att uppnå 

1. I enlighet med artikel 7 i förordningen
ska medlemsstaterna och kommissionen
eftersträva jämställdhet och de ska vidta 
lämpliga åtgärder för att förebygga 
diskriminering och säkra tillgänglighet när
insatser inom de program som 
samfinansieras av de europeiska struktur-
och investeringsfonderna förbereds, 



PE487.740v04-00 260/286 PR\937861SV.doc

SV

målen i artikel 7 ska medlemsstaterna i 
detalj beskriva de åtgärder de ska 
genomföra, särskilt när det gäller urvalet av
verksamhet, fastställandet av mål för 
insatserna samt bestämmelserna för 
övervakning och rapportering.
Medlemsstaterna ska också göra 
jämställdhetsanalyser när så är lämpligt.

genomförs, övervakas och utvärderas. För 
att uppnå målen i artikel 7 i förordningen
ska medlemsstaterna beskriva de åtgärder 
de ska genomföra, särskilt när det gäller 
urvalet av verksamhet, fastställandet av 
mål för insatserna samt bestämmelserna för 
övervakning och rapportering.
Medlemsstaterna ska också göra 
jämställdhetsanalyser när så är lämpligt.
Särskilt, specifika riktade åtgärder ska 
stödjas genom ESF.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
relevanta organ med ansvar för att främja 
jämställdhet, icke-diskriminering och 
tillgänglighet deltar i partnerskapet, och 
även att det finns lämpliga strukturer i
enlighet med nationell praxis för 
rådgivning om jämställdhet, icke-
diskriminering och tillgänglighet i syfte att 
tillhandahålla nödvändiga expertkunskaper 
i samband med förberedelser, övervakning 
och utvärdering av GSR-fonderna. 
Övervakningskommittéerna ska ha en 
jämn könsfördelning och ska inkludera 
en jämställdhetsexpert eller 
jämställdhetsansvarig.

2. Medlemsstaterna ska, i enlighet med 
artiklarna 5 och 7 i denna förordning,
säkerställa att relevanta organ med ansvar 
för att främja jämställdhet, icke-
diskriminering och tillgänglighet deltar i 
partnerskapet, och även att det finns 
lämpliga strukturer i enlighet med nationell 
praxis för rådgivning om jämställdhet, 
icke-diskriminering och tillgänglighet i 
syfte att tillhandahålla nödvändiga 
expertkunskaper i samband med 
förberedelser, övervakning och utvärdering 
av de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna.

3. Förvaltningsmyndigheterna ska
regelbundet, tillsammans med 
övervakningskommittéerna, genomföra
specifika utvärderingsstudier eller 
självbedömningar, för att undersöka 
tillämpningen av principen om integrering 
av ett jämställdhetsperspektiv.

3. Förvaltningsmyndigheterna ska 
tillsammans med 
övervakningskommittéerna genomföra 
utvärderingsstudier eller självbedömningar, 
för att undersöka tillämpningen av 
principen om integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv.

4. Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt 
tillfredsställa mindre gynnade gruppers 
behov för att de bättre ska kunna integreras 
på arbetsmarknaden och fullt ut delta i 
samhället.

4. Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt 
tillfredsställa mindre gynnade gruppers 
behov för att de bättre ska kunna integreras 
på arbetsmarknaden och därmed verka för 
att de fullt ut kan delta i samhället.

Or. en
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Ändringsförslag 359

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – avsnitt 6.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B. Genomgående mål
6.4 Tillgänglighet 6.4 Tillgänglighet
1. Förvaltningsmyndigheterna ska 
säkerställa att alla produkter, varor, tjänster 
och infrastrukturer som erbjuds 
allmänheten och som samfinansieras av
GSR-fonder är tillgängliga för samtliga 
invånare, även personer med 
funktionsnedsättning. Man måste bl.a. 
säkerställa tillgängligheten till den fysiska 
miljön, transport, informations- och 
kommunikationsteknik för att inkludera 
mindre gynnade grupper, även personer 
med funktionsnedsättning.
Förvaltningsmyndigheterna ska vidta
åtgärder under programmets hela livscykel 
för att identifiera, undanröja och
förebygga hinder för tillgänglighet.

1. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska i enlighet med artikel 7 i denna 
förordning vidta lämpliga åtgärder för att 
förhindra all diskriminering grundad på 
funktionshinder.
Förvaltningsmyndigheterna ska, genom 
åtgärder under hela programcykeln,
säkerställa att alla produkter, varor, tjänster 
och infrastrukturer som erbjuds 
allmänheten och som samfinansieras av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna är tillgängliga för 
samtliga invånare, även personer med 
funktionsnedsättning enligt tillämplig 
unionslagstiftning och nationell 
lagstiftning, och därmed bidra till en 
hinderfri miljö för personer med 
funktionsnedsättning och äldre. De 
åtgärder som får vidtas inkluderar 
styrning av investeringar mot
tillgänglighet i befintliga byggnader och
etablerade tjänster. 

Or. en

Ändringsförslag 360

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – avsnitt 6.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.5 Demografiska förändringar 6.5 Demografiska förändringar
1. De utmaningar som demografiska 
förändringar innebär ska beaktas på alla 
nivåer. Medlemsstaterna ska därför

1. De utmaningar som demografiska 
förändringar innebär, särskilt de som rör 
en minskande förvärvsarbetande 
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utnyttja GSR-fonderna för att ta fram 
skräddarsydda strategier när så är 
lämpligt för att hantera de demografiska 
problemen och skapa tillväxt som är 
kopplad till ett åldrande samhälle.

befolkning, en ökande andel pensionärer 
samt avbefolkning, ska beaktas på alla 
nivåer. Medlemsstaterna ska utnyttja de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, i enlighet med 
relevanta nationella eller regionala
strategier, där sådana finns, för att hantera 
de demografiska problemen och skapa 
tillväxt som är kopplad till ett åldrande 
samhälle.

2. Medlemsstaterna ska använda
GSR-fonderna för att vidta åtgärder som 
underlättar inkluderingen av alla 
åldersgrupper. De ska särskilt bidra till att 
öka sysselsättningsmöjligheterna för äldre 
och yngre människor. Investeringar i 
hälsoinfrastruktur ska bidra till ett långt 
och hälsosamt arbetsliv för unionens alla 
invånare.

2. Medlemsstaterna ska använda de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna, i enlighet med 
relevanta nationella eller regionala 
strategier för att underlätta inkluderingen 
av alla åldersgrupper, bland annat genom 
förbättrad tillgång till utbildning och 
sociala stödstrukturer med syfte att bidra 
till att öka sysselsättningsmöjligheterna för 
äldre och yngre människor, med särskilt 
fokus på regioner med hög 
ungdomsarbetslöshet jämfört med 
genomsnittet inom unionen. Investeringar 
i hälsoinfrastruktur ska bidra till ett långt 
och hälsosamt arbetsliv för unionens alla 
invånare.

3. I de regioner som är mest påverkade av 
demografisk förändring ska 
medlemsstaterna utarbeta åtgärder för att

3. För att hantera utmaningarna i de 
regioner som är mest påverkade av 
demografisk förändring ska 
medlemsstaterna särskilt utarbeta åtgärder 
för att

a) stödja demografisk förnyelse genom 
bättre villkor för familjer och en bättre 
balans mellan arbets- och familjeliv,

a) stödja demografisk förnyelse genom 
bättre villkor för familjer och en bättre 
balans mellan arbets- och familjeliv,

b) öka sysselsättningen, produktiviteten 
och det ekonomiska utfallet genom att 
investera i utbildning, IKT och forskning,

b) öka sysselsättningen, produktiviteten 
och det ekonomiska utfallet genom att 
investera i utbildning, IKT och forskning
samt innovation,

c) satsa på lämplighet och kvalitet i 
strukturerna för utbildning och socialt stöd, 
samt och

c) satsa på lämplighet och kvalitet i 
strukturerna för utbildning och socialt stöd, 
samt när så är lämpligt, på effektiviteten 
för sociala skyddssystem,

d) säkra att hälso- och sjukvård och 
långtidsvård genomförs kostnadseffektivt,
och omfattar investeringar i e-hälsa, e-vård 

d) verka för att hälso- och sjukvård och 
långtidsvård genomförs kostnadseffektivt 
och omfattar investeringar i e-hälsa, e-vård 
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och infrastruktur. och infrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 361

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 6 – avsnitt 6.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.6 Begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar

6.6 Begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar

Begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt riskförebyggande 
åtgärder ska ingå i utformningen, 
programplaneringen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen inom 
alla fonder.

1. I enlighet med artikel 8 i denna 
förordning ska begränsning av och 
anpassning till klimatförändringar samt 
riskförebyggande åtgärder ingå i 
utformningen och genomförandet av 
partnerskapsavtal och program.

Insatser som bidrar till att uppnå målet att 
minst 20 % av unionens budget ska 
användas till att begränsa 
klimatförändringar ska synliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 362

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Sätt att ta itu med territoriella utmaningar 7. Sätt för att ta itu med territoriella utmaningar

- 7.1 Medlemsstaterna ska beakta geografiska 
och demografiska drag och vidta åtgärder för 
att ta itu med de specifika territoriella 
utmaningarna i varje region för att frigöra 
regionernas specifika utvecklingspotential och 
således också hjälpa dem att på det mest 
effektiva sättet uppnå smart och hållbar 
tillväxt för alla.
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-7.1a. Valet och kombinationen av tematiska 
mål samt urvalet av motsvarande 
investeringsprioriteringar och 
unionsprioriteringar och de specifika mål som 
fastställs ska återspegla varje medlemsstats 
och regions behov av och möjligheter till smart 
och hållbar tillväxt för alla.
-7.1b. När medlemsstaterna utarbetar sina 
partnerskapsavtal och program ska de därför 
beakta att de största samhälleliga utmaningar 
som Europeiska unionen står inför idag –
globalisering, demografiska förändringar, 
miljöförstöring, migration, 
klimatförändringar, energianvändning, 
krisens ekonomiska och sociala följder – kan 
ha olika följder i olika regioner.

7.1 Medlemsstaterna och regionerna ska göra
följande för att förbereda sina partnerskapsavtal 
och program:

7.1 I syfte att på ett integrerat territoriellt 
tillvägagångssätt ta itu med territoriella
utmaningar ska medlemsstaterna se till att
program inom de europeiska struktur- och
investeringsfonderna återspeglar mångfalden i
europeiska regioner, när det gäller 
sysselsättnings- och arbetesmarknadsvillkor, 
beroendeförhållanden mellan olika sektorer, 
pendlingsmönster, åldrande befolkning och
demografiska förändringar, kultur, landskap
och kulturarv, sårbarheter och förändringar 
från klimatpåverkan, markanvändning och 
resursbegränsningar, potential för en mer 
hållbar användning av naturresurser, 
inklusive förnybara energikällor, 
institutionella system och styrningssystem, 
uppkoppling och tillgänglighet samt 
kopplingar mellan landsbygd och städer.
Därför ska medlemsstaterna och regionerna i 
enlighet med artikel 14.1 a i denna förordning 
vidta följande åtgärder för att utarbeta sina 
partnerskapsavtal och program:

a) En analys av medlemsstatens eller regionens 
utvecklingspotential och utvecklingskapacitet, 
särskilt i förhållande till de huvudsakliga 
utmaningar som identifieras i Europa 2020, de 
nationella reformprogrammen och de relevanta
landsspecifika rekommendationerna. De 
ansvariga myndigheterna ska göra en 
ingående analys av nationella, regionala och 

a) En analys av medlemsstatens eller regionens
särdrag, utvecklingspotential och 
utvecklingskapacitet, särskilt i förhållande till 
de huvudsakliga utmaningar som identifieras i 
Europa 2020, de nationella reformprogrammen, 
i förekommande fall, de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 121.2 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt och de 
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lokala särdrag. relevanta rådsrekommendationer som antagits 
i enlighet med artikel 148.4 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

b) En bedömning av de viktigaste utmaningarna 
i regionen eller medlemsstaten, fastställande av 
flaskhalsar, felande länkar och 
innovationsluckor, inklusive bristande 
planerings- och genomförandekapacitet som 
hämmar den långsiktiga tillväxt- och 
sysselsättningspotentialen. Detta ska ligga till 
grund när man fastställer vilka områden och 
verksamheter som bör prioriteras och var 
insatserna bör koncentreras.

b) En bedömning av de viktigaste utmaningarna 
i regionen eller medlemsstaten, fastställande av 
flaskhalsar, felande länkar och 
innovationsluckor, inklusive bristande 
planerings- och genomförandekapacitet som 
hämmar den långsiktiga tillväxt- och 
sysselsättningspotentialen. Detta ska ligga till 
grund när man fastställer vilka områden och 
verksamheter som bör prioriteras och var 
insatserna bör koncentreras.

c) En bedömning av utmaningarna när det gäller 
samordning över sektors-, jurisdiktions- eller 
nationsgränser, särskilt i samband med 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

c) En bedömning av utmaningarna när det gäller 
samordning över sektors-, jurisdiktions- eller 
nationsgränser, särskilt i samband med 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

d) Fastställande av vilka åtgärder som behövs 
för att förbättra samordningen mellan olika 
territoriella nivåer och finansieringskällor i en 
integrerad strategi som förbinder Europa 2020 
med regionala och lokala aktörer.

d) Fastställande av vilka åtgärder som behövs 
för att förbättra samordningen mellan olika 
territoriella nivåer, med hänsyn till den 
territoriella omfattningen och inom vilken 
kontext politiken ska utformas samt 
medlemsstaternas institutionella och rättsliga 
ramar, och finansieringskällor i en integrerad 
strategi som förbinder Europa 2020 med 
regionala och lokala aktörer

7.2 För att beakta målet territoriell 
sammanhållning ska medlemsstaterna och 
regionerna säkerställa att den övergripande 
strategin för att främja smart och hållbar tillväxt 
för alla kännetecknas av följande:

7.2. För att beakta målet territoriell 
sammanhållning ska medlemsstaterna och 
regionerna i synnerhet säkerställa att den 
övergripande strategin för att främja smart och 
hållbar tillväxt för alla i de berörda områdena
kännetecknas av följande:

a) Den ska återspegla rollen för städer, 
landsbygdsområden, fiske- och kustområden, 
områden som står inför särskilda geografiska 
eller demografiska svårigheter.

a) Den ska återspegla rollen för städer, stads-
och landsbygdsområden, fiske- och 
kustområden, och områden som står inför 
särskilda geografiska eller demografiska hinder.

b) Den måste ta hänsyn till de specifika 
utmaningarna för de yttersta randområdena, de 
nordligaste regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och 
bergsregioner.

b) Den måste ta hänsyn till de specifika 
utmaningarna för de yttersta randområdena, de 
nordligaste regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och 
bergsregioner.

c) Den måste ta hänsyn till kopplingar mellan 
stad och landsbygd när det gäller tillgång till 
infrastruktur och tjänster av hög kvalitet till 

c) Den måste ta hänsyn till kopplingar mellan 
stad och landsbygd när det gäller tillgång till 
infrastruktur och tjänster av hög kvalitet till 
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rimlig kostnad, och problem i regioner med en 
hög koncentration av socialt marginaliserade 
grupper.

rimlig kostnad, och problem i regioner med en 
hög koncentration av socialt marginaliserade 
grupper.

Or. en

Ändringsförslag 363

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7a (ny) – avsnitt 7.1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Samarbetsverksamhet
7.1 Samordning och komplementaritet 
1. Medlemsstaterna ska sträva efter 
komplementaritet mellan 
samarbetsverksamhet oh andra åtgärder 
som får stöd från de europeiska struktur-
och investeringsfonderna.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att all 
samarbetsverksamhet effektivt bidrar till 
målen för Europa 2020 och att samarbetet 
genomförs så att det stöder vidare 
politiska mål. För att uppnå detta ska 
medlemsstaterna och kommissionen, i 
enlighet med sina respektive 
befogenheter, säkerställa 
komplementaritet och samordning med 
andra program och instrument som 
finansieras av unionen.
3. För att göra sammanhållningspolitiken 
effektivare ska medlemsstaterna sträva 
efter samordning och komplementaritet 
mellan programmen inom målen 
Europeiskt territoriellt samarbete 
respektive Investering för tillväxt och 
sysselsättning, framför allt för att 
säkerställa att planeringen är 
sammanhängande och för att underlätta 
genomförandet av storskaliga 
investeringar.
4. Medlemsstaterna ska när så är lämpligt 
säkerställa att målen för de 
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makroregionala strategierna och 
havsområdesstrategierna ingår i den 
övergripande strategiska planeringen i 
partnerskapsavtal, i enlighet med 
artikel 14.2 i denna förordning och i 
operativa program i berörda regioner och 
medlemsstater, i enlighet med relevanta 
artiklar i de fondspecifika 
bestämmelserna. Medlemsstaterna ska 
också försöka säkerställa att de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna stöder 
genomförandet av makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier där 
sådana har införts i enlighet med 
artikel 14.2 och relevanta artiklar i de 
fondspecifika bestämmelserna och i 
överensstämmelse med de behov inom 
programområdet som medlemsstaterna 
har fastställt. För att säkerställa ett 
effektivt genomförande ska de också 
samordnas med andra unionsfinansierade 
instrument och andra relevanta 
instrument.
5. Medlemsstaterna ska när så är lämpligt 
utnyttja möjligheten att genomföra 
interregionala och transnationella 
åtgärder där stödmottagarna finns i minst 
en annan medlemsstat inom de operativa 
programmen under målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning, inklusive 
relevanta forsknings- och 
innovationsåtgärder som fastställts i deras 
strategier för ”smart specialisering”.
6. Medlemsstaterna och regionerna ska 
använda program för territoriellt 
samarbete på bästa sätt för att övervinna 
hinder för samarbete över administrativa 
gränser, samtidigt som de bidrar till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla samt stärker ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning. I 
detta sammanhang ska särskild hänsyn 
tas till regionerna som omfattas av 
artikel 349 i EUF-fördraget.
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Anm.: Avsnitt 7.1 (nytt) i del 7a (ny) (till punkt 5) är ursprungligen del 5 (något ändrad) i 
kommissionens text. 

Or. en

Ändringsförslag 364

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7a (ny) – avsnitt 7.2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.2 Gränsöverskridande, transnationellt 
och mellanregionalt samarbete enligt 
Eruf
1. Medlemsstaterna och regionerna ska 
försöka använda sig av samarbete för att 
uppnå en kritisk massa, bland annat på 
området IKT och forskning och 
innovation, och även främja utvecklingen 
av smarta specialiseringsstrategier och 
partnerskap mellan 
utbildningsinstitutioner. Mellanregionalt 
samarbete ska, när så är lämpligt, 
inbegripa främjandet av samarbete 
mellan innovativa forskningsintensiva 
kluster och utbyten mellan 
forskningsinstitut med beaktande av de 
erfarenheter som gjorts av initiativen 
Kunskapsregioner och 
Forskningspotential i konvergensregioner 
och yttersta randområden inom det sjunde 
ramprogrammet för forskning.
2. Medlemsstaterna och regionerna ska 
inom de berörda områdena försöka bygga 
på gränsöverskridande och transnationellt 
samarbete i följande syften:
a) Säkerställa att områden som har 
viktiga gemensamma geografiska särdrag 
(öar, sjöar, floder, havsområden eller 
bergskedjor) stöder den gemensamma 
förvaltningen och främjandet av 
naturresurserna.
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b) Utnyttja de stordriftsfördelar som kan 
uppnås, särskilt när det gäller 
investeringar avseende gemensam 
användning av gemensamma offentliga 
tjänster.
c) Främja konsekvent planering och 
utveckling av gränsöverskridande 
nätinfrastruktur, särskilt 
gränsöverskridande länkar som saknas 
och miljövänliga och driftskompatibla 
transportslag i större geografiska 
områden.
d) Uppnå kritisk massa, särskilt när det 
gäller forskning och innovation samt IKT, 
utbildning och åtgärder för att förbättra 
små och medelstora företags 
konkurrenskraft.
e) Stärka gränsöverskridande 
arbetsmarknadstjänster för att främja 
arbetstagares rörlighet över gränserna.
f) Förbättra den gränsöverskridande 
styrningen.
3. Medlemsstaterna och regionerna ska 
försöka använda sig av mellanregionalt 
samarbete för att stärka 
sammanhållningspolitikens effektivitet 
genom att uppmuntra erfarenhetsutbyte 
mellan regioner och städer för att stärka 
utformning och genomförande av 
program inom ramen för målen 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
och Europeiskt territoriellt samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 365

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7a (ny) – avsnitt 7.3 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.3 De allmänna programmens bidrag till 
makroregionala strategier och 
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havsområdesstrategier
1. I enlighet med artikel 14.2 a ii och 
relevanta artiklar i de fondspecifika 
bestämmelserna ska medlemsstaterna 
försöka säkerställa framgångsrik 
mobilisering av EU-medel för 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier i 
överensstämmelse med de behov inom 
programområdet som medlemsstaterna 
har fastställt. Detta kan göras bland annat 
genom att insatser som härrör från dessa 
strategier prioriteras genom särskilda 
anbudsförfaranden eller genom att dessa 
insatser prioriteras i urvalsförfarandet 
genom identifiering av insatser som kan 
samfinansieras genom olika program.
2. Medlemsstaterna ska överväga att 
använda relevanta transnationella 
program som ramar för att stödja den 
politik och de medel som behövs för att 
genomföra makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.
3. Medlemsstaterna ska, i förekommande 
fall, främja användningen av europeiska 
struktur- och investeringsfonder i 
samband med makroregionala strategier, 
för att skapa europeiska 
transportkorridorer, inbegripet stöd till 
tullmyndigheternas modernisering, 
förebyggande, beredskap och insatser vid 
naturkatastrofer, vattenförvaltning i 
avrinningsområden, grön infrastruktur, 
integrerat gräns- och 
sektorsöverskridande samarbete på 
sjöfartsområdet, forskning och innovation 
samt IKT-nät och förvaltning av 
gemensamma marina resurser i 
havsområdet samt skydd av den marina 
biologiska mångfalden.

Or. en
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Ändringsförslag 366

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del 7a (ny) – avsnitt 7.4 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.4 Transnationellt samarbete inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF)
1. Medlemsstaterna ska försöka gripa sig 
an de politikområden som fastställts i 
berörda rådsrekommendationer för att 
maximera det ömsesidiga lärandet.
2. Medlemsstaterna ska, när så är 
lämpligt, välja ut teman för 
transnationella verksamheter och inrätta 
lämpliga genomförandemekanismer i 
enlighet med deras specifika behov.

Or. en

Ändringsförslag 367

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Metod för inrättande av resultatramen Metod för inrättande av resultatramen

1. Resultatramen ska bestå av delmål som 
uppsätts för varje prioritering för åren 
2016 och 2018 samt mål som uppsätts för 
2022. Delmålen och målen ska redovisas 
med den uppställning som anges i tabell 1.

1. Resultatramen ska bestå av delmål för 
varje prioritering för år 2018 samt mål för 
2022. Delmålen och målen ska redovisas 
med den uppställning som anges i tabell 1.

2. Delmål är etappmål som visar
uppfyllelsen av specifika mål inom en 
prioritering och mäter de avsedda 
framstegen mot de mål som satts upp för 
slutet av perioden. Delmålen för 2016 ska 
inbegripa ekonomiska indikatorer och 
utfallsindikatorer. Delmål för 2018 ska
inbegripa ekonomiska indikatorer, 
utfallsindikatorer och i förekommande fall 
resultatindikatorer. Delmål får också sättas 

2. Delmål är etappmål som är direkt 
kopplade till uppfyllelsen av specifika mål 
inom en prioritering, där så är tillämpligt,
och som mäter de avsedda framstegen mot 
de mål som satts upp för slutet av perioden.
Delmålen för 2018 ska omfatta indikatorer, 
utfallsindikatorer och i förekommande fall 
resultatindikatorer som är nära 
sammankopplade med de politiska 
insatser som får stöd. Resultatindikatorer 
ska inte beaktas vid tillämpningen av 
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upp för viktiga genomförandesteg. artikel 20.3 och 20.4. Delmål får också 
sättas upp för viktiga genomförandesteg.

3. Delmål ska vara 3. Delmål och mål ska vara

– relevanta och mäta väsentlig information 
om framstegen mot en prioritering,

- realistiska, uppnåeliga och relevanta
samt mäta väsentlig information om 
framstegen mot en prioritering,

- förenliga med beskaffenheten och 
karaktären hos de särskilda målen för 
prioriteringen,

– genomblickbara med objektivt 
kontrollerbara mål och offentligt 
tillgängliga, angivna källdata,

- genomblickbara med objektivt 
kontrollerbara mål, angivna källdata och 
om möjligt offentliga,

– kontrollerbara utan att leda till en orimlig 
administrativ börda,

– kontrollerbara utan att leda till en orimlig 
administrativ börda,

– samstämmiga mellan de olika operativa 
programmen, där så är lämpligt.

– samstämmiga mellan de olika operativa 
programmen, där så är lämpligt.

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

Anm.: För punkt 1 måste förenlighet med de överenskomna återtagandereglerna säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 368

Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

GENOMFÖRANDE AV 
FINANSIERINGSINSTRUMENTEN:
FINANSIERINGSAVTAL
1. När ett finansieringsinstrument 
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genomförs enligt punkt 4 a och 4 b i 
artikel 33 i denna förordning ska 
finansieringsavtalet inbegripa villkor för 
att lämna bidrag från det operativa 
programmet till finansieringsinstrumentet 
och ska inbegripa åtminstone följande 
element:
a) Investeringsstrategin eller 
investeringspolitiken, inbegripet 
genomförandearrangemangen, de 
finansiella produkter som ska erbjudas, 
slutmottagarna och planerad kombination 
med bidragsstöd (i förekommande fall).
b) En verksamhetsplan eller likvärdiga 
handlingar för finansieringsinstrumentet 
som ska genomföras, inklusive den 
förväntade hävstångseffekt som avses i 
artikel 32.2.
c) De målresultat som det berörda 
finansieringsinstrumentet förväntas 
uppnå för att bidra till de specifika målen 
och resultaten av den relevanta 
prioriteringen eller åtgärden.
d) Bestämmelser om övervakning av 
genomförandet av investeringarna och av 
investeringsflöden, inbegripet 
rapportering genom 
finansieringsinstrumenten till 
fondandelsfonden och/eller 
förvaltningsmyndigheten för att garantera 
att artikel 40 följs.
e) Revisionskrav, såsom minimikrav för 
dokumentation som ska bevaras på 
finansieringsinstrumentsnivå (och i 
förekommande fall på 
fondandelsfondsnivå) och krav i 
anslutning till separat bokföring för de 
olika stödformerna i överensstämmelse 
med artikel 32.5 och 32.6 (i tillämpliga 
fall), inbegripet bestämmelser och krav 
rörande de nationella 
revisionsmyndigheternas, kommissionens 
revisorers och Europeiska 
revisionsrättens tillgång till handlingar 
för att garantera en tydlig 



PE487.740v04-00 274/286 PR\937861SV.doc

SV

verifieringskedja i enlighet med artikel 34.
f) Krav och förfaranden för förvaltning av 
det bidrag i etapper som tillhandahålls av 
det operativa programmet i enlighet med 
artikel 35 och för prognosen för 
investeringsflöden, inbegripet kraven på 
förvaltningskonton/separat bokföring 
enligt artikel 33.8.
g) Krav och förfaranden för förvaltning 
av räntor och andra vinster som 
genereras i den mening som avses i 
artikel 37, inbegripet godtagbara likvida 
transaktioner/investeringar och de 
berörda parternas ansvar och 
skadeståndsskyldighet.
h) Bestämmelser om beräkning och 
betalning av ådragna 
förvaltningskostnader eller 
förvaltningsavgifter för 
finansieringsinstrumentet.
i) Bestämmelser om återanvändning av 
medel som kan härledas från 
GSR-fondernas stöd fram till utgången av 
berättigandeperioden i överensstämmelse 
med artikel 38.
j) Bestämmelser om användning av medel 
som kan härledas från GSR-fondernas 
stöd efter utgången av 
berättigandeperioden i överensstämmelse 
med artikel 39 och en exitstrategi för att 
få ut bidraget från GSR-fonderna ur 
finansieringsinstrumentet.
k) Villkoren för ett eventuellt 
tillbakadragande eller partiellt 
tillbakadragande av programbidragen 
från programmen till 
finansieringsinstrumenten, i tillämpliga 
fall inbegripet fondandelsfonden.
l) Bestämmelser för att säkerställa att 
organ som genomför 
finansieringsinstrumenten förvaltar 
finansieringsinstrumenten på ett 
oberoende sätt och i överensstämmelse 
relevanta yrkesstandarder, agerar 
uteslutande i de parters intresse som 
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lämnar bidrag till 
finansieringsinstrumentet.
m) Bestämmelser för avveckling av 
finansieringsinstrumentet.
När finansieringsinstrumenten 
organiseras genom en fondandelsfond ska 
dessutom finansieringsavtalet mellan 
förvaltningsmyndigheten och det organ 
som genomför fondandelsfonden också 
innehålla bestämmelser om bedömning 
och urval av organ som genomför 
finansieringsinstrument, inbegripet 
inbjudan att lämna intresseanmälan eller 
förfaranden för offentlig upphandling.
2. De strategidokument som avses i 
artikel 33.4 för finansieringsinstrument 
som genomförs enligt artikel 33.4 c ska 
inbegripa åtminstone följande element:
a) Investeringsstrategin eller 
investeringspolicyn för 
finansieringsinstrumentet, allmänna 
villkor för de planerade låneprodukterna, 
de avsedda mottagarna och de åtgärder 
som ska stödjas.
b) En verksamhetsplan eller likvärdiga 
handlingar för finansieringsinstrumentet 
som ska genomföras, inklusive den 
förväntade hävstångseffekt som avses i 
artikel 32.2.
c) Användning och återanvändning av 
medel som kan härledas från 
GSR-fondernas stöd i överensstämmelse 
med artiklarna 37, 38 och 39 i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser.
d) Övervakning och rapportering av 
genomförandet av 
finansieringsinstrumentet för att 
garantera att artikel 40 följs.

Or. en
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Ändringsförslag 369

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För kontroll av additionaliteten i enlighet 
med artikel 86.3 gäller följande regler:

För kontroll av additionaliteten i enlighet 
med artikel 86.5 gäller följande regler:

Anm.: Bilaga IV var tidigare bilaga III, men är nu bilaga IV i kommissionens nya förslag 
(COM(2013)0246.

Or. en

Ändringsförslag 370

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – avsnitt 2.1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Så snart som kommissionen och 
medlemsstaten är eniga kommer tabell 1 
ovan att inkluderas i den berörda 
medlemsstatens partnerskapsavtal som den
referensnivå för offentliga eller 
motsvarande utgifter för strukturåtgärder 
som ska upprätthållas åren 2014–2020.

c) Så snart som kommissionen och 
medlemsstaten är eniga kommer tabell 1
och tabell 2 ovan i förekommande fall att 
inkluderas i den berörda medlemsstatens 
partnerskapsavtal som den referensnivå för 
offentliga eller motsvarande utgifter för 
strukturåtgärder som ska upprätthållas 
åren 2014–2020.

Or. en

Ändringsförslag 371

Förslag till förordning
Bilaga IV – del 2 – avsnitt 2.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Efter kontrollen efter halva tiden får 
kommissionen i samråd med en 
medlemsstat se över referensnivån för 
offentliga eller motsvarande utgifter för 
strukturåtgärder i partnerskapsavtalet, om 

b) Efter kontrollen efter halva tiden får 
kommissionen i samråd med en 
medlemsstat se över referensnivån för 
offentliga eller motsvarande utgifter för 
strukturåtgärder i partnerskapsavtalet, om 
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medlemsstatens ekonomiska läge 
förändrats väsentligt sedan
partnerskapsavtalet ingicks och 
förändringen inte beaktades när 
referensnivån i partnerskapsavtalet 
fastställdes.

medlemsstatens ekonomiska läge 
förändrats väsentligt i förhållande till 
uppskattningen när partnerskapsavtalet 
ingicks.

Or. en

Ändringsförslag 372

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den förteckning över verksamheter som 
avses i artikel 105.2 ska på minst ett av 
medlemsstatens officiella språk innehålla 
följande uppgifter:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 373

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 1 – punkt 1 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Verksamhetens postnummer. - Verksamhetens postnummer eller annan 
lämplig platsangivelse.

Or. en
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Ändringsförslag 374

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 1 – punkt 1 – strecksats 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Insatskategori för verksamheten. - Insatskategori för verksamheten i 
enlighet med artikel 87.2 b vi.

Or. en

Ändringsförslag 375

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Datafältens rubriker och verksamhetens 
namn ska också anges på minst ett annat 
av Europeiska unionens officiella språk.

Datafältens rubriker ska också anges på 
minst ett annat av Europeiska unionens 
officiella språk.

Or. en

Ändringsförslag 376

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 2 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Information och kommunikation till
allmänheten

Informations- och 
kommunikationsåtgärder för allmänheten

Or. en



PR\937861SV.doc 279/286 PE487.740v04-00

SV

Ändringsförslag 377

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaten, förvaltningsmyndigheten 
och stödmottagarna ska vidta de åtgärder 
som krävs för att tillhandahålla information 
till och kommunicera med allmänheten om 
verksamhet som får stöd från ett operativt 
program i enlighet med denna förordning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 378

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 2 – avsnitt 2.1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaten och 
förvaltningsmyndigheten ska se till att 
informations- och kommunikationsåtgärder 
genomförs i enlighet med 
kommunikationsstrategin och att 
åtgärderna är inriktade på största möjliga 
medietäckning med hjälp av olika 
kommunikationskanaler och metoder på 
lämplig nivå.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 379

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 2 – avsnitt 2.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten ska vara 
ansvariga för att vidta åtminstone följande 

2. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten ska vara 
ansvariga för att vidta åtminstone följande 
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informations- och 
kommunikationsåtgärder:

informations- och 
kommunikationsåtgärder:

a) En större informationsaktivitet ska
andordnas för att uppmärksamma starten 
på det operativa programmet.

a) En större informationsaktivitet ska
anordnas för att uppmärksamma starten på 
det eller de operativa programmen, redan 
innan de relevanta 
kommunikationsstrategierna har 
godkänts.

b) Minst en större informationsaktivitet om 
året ska anordnas för att framhäva det 
operativa programmets
finansieringsmöjligheter, strategier och 
resultat, inklusive större projekt, 
gemensamma handlingsplaner och andra 
exempel på projekt i förekommande fall.

b) En större informationsaktivitet om året 
ska anordnas för att framhäva det eller de
operativa programmens
finansieringsmöjligheter, strategier och 
resultat, inklusive större projekt, 
gemensamma handlingsplaner och andra 
exempel på projekt i förekommande fall.

c) Europeiska unionens flagga ska visas
framför eller i ett allmänt tillgängligt 
utrymme hos varje förvaltningsmyndighet.

c) Europeiska unionens emblem ska visas 
hos varje förvaltningsmyndighet.

d) Den förteckning över verksamheter som 
nämns i avsnitt 1 ska offentliggöras 
elektroniskt.

d) Den förteckning över verksamheter som 
nämns i avsnitt 1 ska offentliggöras 
elektroniskt.

e) Exempel på verksamheter ordnade efter 
operativt program ska anges på den 
enhetliga webbplatsen eller på det 
operativa programmets webbplats, som kan 
nås från den enhetliga webbportalen.
Beskrivningen av exemplen bör vara 
avfattad på ett annat stort officiellt 
EU-språk än det eller de officiella språken i 
den aktuella medlemsstaten.

e) Exempel på verksamheter ordnade efter 
operativt program ska anges på den 
enhetliga webbplatsen eller på det 
operativa programmets webbplats, som kan 
nås från den enhetliga webbportalen.
Beskrivningen av exemplen bör vara 
avfattad på ett annat stort officiellt 
EU-språk än det eller de officiella språken i 
den aktuella medlemsstaten.

f) Information om det operativa 
programmets genomförande ska 
uppdateras, inklusive dess viktigaste 
resultat, på den enhetliga webbplatsen eller 
på det operativa programmets webbplats, 
som kan nås från den enhetliga 
webbportalen.

f) Information om det operativa 
programmets genomförande ska 
uppdateras, inklusive i förekommande fall
dess viktigaste resultat, på den enhetliga 
webbplatsen eller på det operativa 
programmets webbplats, som kan nås från 
den enhetliga webbportalen.

Or. en
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Ändringsförslag 380

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Förvaltningsmyndigheten ska, i enlighet 
med nationell lag och praxis, involvera 
följande organ i informations- och 
kommunikationsåtgärderna:

3. Förvaltningsmyndigheten ska i 
förekommande fall, i enlighet med 
nationell lag och praxis, involvera följande 
organ i informations- och 
kommunikationsåtgärderna:

a) De partner som avses i artikel 5. a) De partner som avses i artikel 5.
b) De europeiska informationscentren samt 
kommissionens representationskontor i 
medlemsstaterna.

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

c) Utbildnings- och forskningsinstitutioner. c) Utbildnings- och forskningsinstitutioner.

Dessa organ ska ombesörja en vid 
spridning av den information som avses i
artikel 105.1 a och b.

Dessa organ ska ombesörja en vid 
spridning av den information som avses i
artikel 105.1.

Or. en

Ändringsförslag 381

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 2 – avsnitt 2.2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en informations- eller 
kommunikationsåtgärd rör en insats eller 
flera insatser som är samfinansierade av 
mer än en fond, kan hänvisningen i led b 
ersättas av hänvisningen till de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna. 

Or. en
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Ändringsförslag 382

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 2 – avsnitt 2.2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att på sin webbplats, om en sådan finns, 
ge en kort beskrivning av verksamheten 
inklusive dess syfte och resultat, där 
Europeiska unionens ekonomiska stöd 
framhävs,

a) att på sin webbplats, om en sådan finns, 
ge en kort beskrivning av verksamheten, i 
proportion till stödnivån, inklusive dess 
syfte och resultat, där Europeiska unionens 
ekonomiska stöd framhävs,

Or. en

Ändringsförslag 383

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 2 – avsnitt 2.2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att anslå minst en affisch med 
information om projektet (minsta format: 
A3), inklusive Europeiska unionens 
ekonomiska stöd, på en plats som är tydligt 
synlig för allmänheten, exempelvis i entrén 
till en byggnad.

b) att för verksamheter som inte omfattas 
as punkterna 4 och 5 anslå minst en 
affisch med information om projektet
(minsta format: A3), inklusive Europeiska 
unionens ekonomiska stöd, på en plats som 
är tydligt synlig för allmänheten, 
exempelvis i entrén till en byggnad.

Or. en

Ändringsförslag 384

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 2 – avsnitt 2.2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För verksamhet som får stöd från 
Europeiska socialfonden, och i 
förekommande fall verksamhet som får 
stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden eller 
Sammanhållningsfonden, ska 

3. För verksamhet som får stöd från 
Europeiska socialfonden, och i 
förekommande fall verksamhet som får 
stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden eller 
Sammanhållningsfonden, ska 
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stödmottagaren se till att de som 
medverkar i verksamheten har informerats 
om denna finansiering.

stödmottagaren se till att de som 
medverkar i verksamheten har informerats 
om denna finansiering.

Alla handlingar, inklusive närvarointyg och 
andra intyg, som rör en sådan verksamhet
ska innehålla en anmärkning om att det 
operativa programmet fått stöd från fonden 
eller fonderna.

Alla handlingar som rör genomförandet av 
en verksamhet och som är avsedda för 
allmänheten eller deltagarna, inklusive 
närvarointyg och andra intyg, ska innehålla 
en anmärkning om att det operativa 
programmet fått stöd från fonden eller 
fonderna.

Or. en

Ändringsförslag 385

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 2 – avsnitt 2.2 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast tre månader efter det att en 
verksamhet har avslutats ska 
stödmottagaren sätta upp en permanent 
plakett eller skylt av betydande storlek på 
en plats som är tydligt synlig för 
allmänheten för varje verksamhet som 
uppfyller följande kriterier:

5. Senast tre månader efter det att en 
verksamhet har avslutats ska 
stödmottagaren sätta upp en permanent 
plakett eller skylt av betydande storlek på 
en plats som är tydligt synlig för 
allmänheten för varje verksamhet som 
uppfyller följande kriterier:

a) Det totala offentliga stödet till 
verksamheten överstiger 500 000 euro.

a) Det totala offentliga stödet till 
verksamheten överstiger 500 000 euro.

b) Verksamheten består i inköp av ett 
fysiskt föremål eller finansiering av 
infrastruktur eller byggverksamhet.

b) Verksamheten består i inköp av ett 
fysiskt föremål eller finansiering av 
infrastruktur eller byggverksamhet.

På plaketten eller skylten ska 
verksamhetens art, namn och syfte anges, 
och den ska utformas enligt de tekniska 
egenskaper som kommissionen antar i 
enlighet med artikel 105.4.

På plaketten eller skylten ska 
verksamhetens namn och huvudsakliga 
mål anges. Den ska utformas enligt de 
tekniska egenskaper som kommissionen 
antar i enlighet med artikel 105.4.

Or. en
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Ändringsförslag 386

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 3 – avsnitt 3.1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
potentiella stödmottagare åtminstone får
följande:

2. Förvaltningsmyndigheten ska se till att 
potentiella stödmottagare har tillgång till 
relevanta uppgifter, inklusive uppdaterade 
uppgifter i förekommande fall, och ta 
hänsyn till tillgängligheten av
elektroniska tjänster eller andra
kommunikationstjänster för vissa
potentiella stödmottagare, åtminstone
avseende följande:

-a) Information om 
finansieringsmöjligheter och utlysning av 
ansökningsomgångar.

a) Information om de villkor som utgifter 
ska uppfylla för att berättiga till stöd enligt 
ett operativt program.

a) Information om de villkor som utgifter 
ska uppfylla för att berättiga till stöd enligt 
ett operativt program.

b) En beskrivning av förfarandena för 
handläggning av ansökningar om stöd, där 
det även anges ungefär hur lång tid det tar.

b) En beskrivning av förfarandena för 
handläggning av ansökningar om stöd, där 
det även anges ungefär hur lång tid det tar.

c) Information om kriterierna för val av 
insatser som får stöd.

c) Information om kriterierna för val av 
insatser som får stöd.

d) Uppgifter om nationella, regionala eller 
lokala kontaktpunkter som kan lämna mer 
information om de operativa programmen.

d) Uppgifter om nationella, regionala eller 
lokala kontaktpunkter som kan lämna mer 
information om de operativa programmen.

e) Information om att stödmottagarna i 
sina ansökningar bör föreslå
kommunikationsverksamhet som står i 
rimlig proportion till verksamhetens 
omfattning, med syftet att informera 
allmänheten om verksamhetens mål och 
unionsstödet till verksamheten.

e) Uppgift om att de potentiella
stödmottagarna ansvarar för att informera 
allmänheten om verksamhetens mål och 
det stöd som verksamheten får från 
fonderna i enlighet med punkt 2.2 ovan. 
Förvaltningsmyndigheten kan begära att 
de potentiella stödmottagarna i sina 
ansökningar föreslår vägledande
kommunikationsverksamhet som står i 
rimlig proportion till verksamhetens 
omfattning.

Or. en
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Ändringsförslag 387

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 3 – avsnitt 3.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationsåtgärder för stödmottagare Informationsåtgärder för stödmottagare

1. Förvaltningsmyndigheterna ska 
informera stödmottagarna om att det 
faktum att de tar emot stöd innebär att de 
samtycker till att tas upp på förteckningen 
över verksamheter som offentliggörs i 
enlighet med artikel 105.2.

1. Förvaltningsmyndigheterna ska 
informera stödmottagarna om att det 
faktum att de tar emot stöd innebär att de 
samtycker till att tas upp på förteckningen 
över verksamheter som offentliggörs i 
enlighet med artikel 105.2.

2. Förvaltningsmyndigheten ska 
tillhandahålla informations- och 
komunikationsmaterial, inklusive mallar i 
elektroniskt format, för att hjälpa 
stödmottagarna att uppfylla sina 
skyldigheter enligt avsnitt 2.2.

2. Förvaltningsmyndigheten ska i 
förekommande fall tillhandahålla 
informations- och komunikationsmaterial, 
inklusive mallar i elektroniskt format, för 
att hjälpa stödmottagarna att uppfylla sina 
skyldigheter enligt avsnitt 2.2.

Or. en

Ändringsförslag 388

Förslag till förordning
Bilaga VI – del 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltningsmyndighetens 
kommunikationsstrategi ska åtminstone
omfatta följande delar:

Förvaltningsmyndighetens och, i 
förekommande fall, medlemsstatens
kommunikationsstrategi ska omfatta 
följande delar:

a) En beskrivning av de metoder som 
använts, inklusive medlemsstatens eller 
förvaltningsmyndighetens huvudsakliga 
informations- och kommunikationsåtgärder 
inriktade på potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, informationsförmedlare och 
allmänheten, med avseende på målen i
artikel 105.

a) En beskrivning av de metoder som 
använts, inklusive medlemsstatens eller 
förvaltningsmyndighetens huvudsakliga 
informations- och kommunikationsåtgärder 
inriktade på potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, informationsförmedlare och 
allmänheten, med avseende på målen i
artikel 105.

b) En beskrivning av det material som 
kommer att tillhandahållas i format som är 
tillgängliga för personer med 

b) En beskrivning av det material som 
kommer att tillhandahållas i format som är 
tillgängliga för personer med 
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funktionsnedsättningar. funktionsnedsättningar.
c) En beskrivning av hur stödmottagarna 
kommer att bistås i sin 
kommunikationsverksamhet.

c) En beskrivning av hur stödmottagarna 
kommer att bistås i sin 
kommunikationsverksamhet.

d) En preliminär budget för strategin. d) En preliminär budget för strategin.
e) En beskrivning av de administrativa 
organ, inklusive personal, som ansvarar för 
att genomföra informations- och 
kommunikationsåtgärderna.

e) En beskrivning av de administrativa 
organ, inklusive personal, som ansvarar för 
att genomföra informations- och 
kommunikationsåtgärderna.

f) Formerna för de informations- och 
kommunikationsåtgärder som avses i 
avsnitt 2, inklusive den webbplats eller 
webbportal där uppgifterna finns.

f) Formerna för de informations- och 
kommunikationsåtgärder som avses i
avsnitt 2, inklusive den webbplats eller 
webbportal där uppgifterna finns.

g) Uppgift om hur informations- och 
kommunikationsåtgärderna ska bedömas 
med avseende på genomslag och 
kännedom om politiken, de operativa 
programmen och verksamheten samt 
fondernas och Europeiska unionens roll.

g) Uppgift om hur informations- och 
kommunikationsåtgärderna ska bedömas 
med avseende på genomslag och 
kännedom om politiken, de operativa 
programmen och verksamheten samt 
fondernas och Europeiska unionens roll.

h) En beskrivning av hur de viktigaste 
resultaten av tidigare operativa program 
använts, i förekommande fall.

h) En beskrivning av hur de viktigaste 
resultaten av tidigare operativa program 
använts, i förekommande fall.

i) En årlig uppdatering med de 
informations- och kommunikationsåtgärder 
som ska genomföras.

i) En årlig uppdatering med de 
informations- och kommunikationsåtgärder 
som ska genomföras under det följande 
året.

Or. en


