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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 ändring av 
rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska 
förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med 
avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa 
medlemsstater
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0301),

– 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 
(C7-0143/2013),

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

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för transport och turism och 
fiskeriutskottet (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.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa 
bestämmelser om den ekonomiska 
förvaltningen för vissa medlemsstater som 
drabbats eller hotas av stora svårigheter 
med avseende på deras finansiella stabilitet 
och om återtaganderegler för vissa 
medlemsstater

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa 
bestämmelser om den ekonomiska 
förvaltningen för vissa medlemsstater som 
drabbats eller hotas av stora svårigheter 
med avseende på deras finansiella stabilitet 
och om återtaganderegler

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(6) Förordning (EU) nr …/… 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] begränsar anslagen per 
medlemsstat till 110 % av den nivå de hade 
i reala termer under perioden 2007–2013. 
Två medlemsstater kommer att påverkas
allvarligt av denna begränsning. Därför 
finns det ett behov av ytterligare skydd
mot risken för automatiskt återtagande av 
anslag under perioden 2007–2013.

Or. en

Motivering

Denna dubbla övre gräns kommer att påverka två medlemsstater – Slovakien och Rumänien.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) I sina slutsatser av den 7–
8 februari 2013 angav Europeiska rådet 
att alla program ska genomgå ett 
återtagandeförfarande på grundval av att 
åtaganden för belopp som inte omfattas 
av en förfinansiering eller 
betalningsansökningar inom en viss 
tidsperiod N+3 ska återtas.

Or. en

Motivering

I punkt 87 i Europeiska rådets slutsatser av den 7–8 februari 2013 anges det inte bara att de 
två medlemsstater som drabbas av den dubbla gränsen (RO och SK) bör få hjälp att hitta en 
praktisk lösning för att minska risken för automatiskt återtagande av medel från 
programplaneringsperioden 2007–2013, utan först fastställs det att inom nästa fleråriga 
budgetram för EU från 2014 och framåt ska alla medlemsstaternas program omfattas av en 
regel om återtagande inom en tidsperiod n+3.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I sina slutsatser av den 
8 februari 2013 uppmanade Europeiska 
rådet kommissionen att undersöka 
praktiska lösningar för att minska risken 
för automatiskt återtagande av medel från 
det nationella anslaget för Rumänien och 
Slovakien för 2007–2013, inklusive 
ändringen av förordning (EG) 
nr 1083/2006.

(7) Europeiska rådet uppmanade även
kommissionen att undersöka praktiska 
lösningar för att minska risken för 
automatiskt återtagande av medel från det 
nationella anslaget för Rumänien och 
Slovakien för 2007–2013, inklusive 
ändringen av förordning (EG) 
nr 1083/2006.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Europeiska rådet framhöll också att 
man måste se till att utbetalningarna inom 
alla rubriker går att hantera, i syfte att 
begränsa de utestående åtagandena, 
t.ex. genom att tillämpa regler för 
automatiskt återtagande i alla rubriker. 
Därför bör de bestämmelser som mjukar 
upp återtagandereglerna för de 
medlemsstater som påverkas av 
begränsningen i förordning (EU) nr …/… 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] vara balanserade när man 
ser till effekterna på utestående 
budgetåtaganden.

(8) Europeiska rådet framhöll också att 
man måste se till att utbetalningarna inom 
alla rubriker går att hantera, i syfte att 
begränsa de utestående åtagandena, 
t.ex. genom att tillämpa regler för 
automatiskt återtagande i alla rubriker. 
Med beaktande av punkt 87 i Europeiska 
rådets slutsatser från den 7–8 februari 
2013 och den mycket svåra krisen, bör de 
bestämmelser som mjukar upp 
återtagandereglerna för medlemsstaterna
vara balanserade.

Or. en

Motivering

Eftersom återtaganderegeln förlängdes av Europeiska rådet från 2014 och framåt föreslår 
föredraganden att regeln systematiseras och tillämpas från 2011 för alla medlemsstater. 
Detta kopplas till första delen i kommissionens förslag till tillägg, vars syfte är att 
systematisera regeln och låta alla stater som ingår i det europeiska saneringsprogrammet 
slippa begränsa den ökade medfinansieringssatsen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidsfristen för beräkning av det 
automatiska återtagandet av de årliga 
åtagandena för 2011 och 2012 bör skjutas 
upp ett år, men åtagandena för 2012 som 
fortfarande är utestående den 
31 december 2015 måste motiveras senast 
den 31 december 2015. Detta bör bidra till 
att förbättra upptagandet av medel som 
anslagits till operativa program i de 

(9) Tidsfristen för beräkning av det 
automatiska återtagandet av de årliga 
åtagandena för 2011, 2012 och 2013 bör 
skjutas upp ett år. Detta bör bidra till att 
förbättra upptagandet av medel som 
anslagits till operativa program i 
medlemsstaterna. En sådan flexibilitet 
behövs eftersom programmen genomförs 
långsammare än förväntat i vissa 
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medlemsstater vars framtida anslag inom 
sammanhållningspolitiken har begränsats 
till 110 % av den nivå de hade i reala 
termer under perioden 2007–2013. En 
sådan flexibilitet behövs eftersom 
programmen genomförs långsammare än 
förväntat särskilt i de medlemsstaterna.

medlemsstater.

Or. en

Motivering

Eftersom återtaganderegeln förlängdes av Europeiska rådet från 2014 och framåt föreslår 
föredraganden att regeln systematiseras och tillämpas från 2011 för alla medlemsstater. 
Detta kopplas till första delen i kommissionens förslag till tillägg, vars syfte är att 
systematisera regeln och låta alla stater som ingår i det europeiska saneringsprogrammet 
slippa begränsa den ökade medfinansieringssatsen till slutet av programperioden.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 62 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a). I artikel 62.1 ska led e ändras på 
följande sätt:
”e) Att senast den 31 mars 2018 för 
kommissionen lägga fram ett slutligt 
utlåtande med en bedömning av om 
ansökan om slutbetalning är giltig och 
om de underliggande transaktionerna 
för den slutliga utgiftsdeklarationen är 
lagliga och korrekta, vilket ska stödjas 
av en slutlig kontrollrapport.”

Or. en

Motivering

I enlighet med föredragandens förslag att förlänga det automatiska återtagandet med ett år 
skulle det slutgiltiga utlåtandet skickas till kommissionen senast den 31 mars 2018.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b). Artikel 67.1 ska ändras på följande 
sätt:
”1. Med början 2008 och senast den 
30 juni varje år ska 
förvaltningsmyndigheten skicka en 
årsrapport och senast den 31 mars 2018
en slutrapport om genomförandet av det 
operativa programmet till 
kommissionen.”

Or. en

Motivering

I enlighet med föredragandens förslag att förlänga det automatiska återtagandet med ett år 
skulle den slutgiltiga rapporten skickas till kommissionen senast den 31 mars 2018.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen och led a (nytt)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Artikel 77.6 ska utgå. 1) Artikel 77 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 6 ska utgå.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b (nytt)
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Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 77 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande ska läggas till som punkt 11a:
”11a. Genom undantag från punkt 10 och 
i syfte att säkerställa ett sunt avslutande 
av programmen ska unionens bidrag 
genom slutbetalningen inte avvika, på 
prioritetsnivå, mer än 10 procent från det 
maximala stödet från fonderna enligt 
finansieringsplanen för det senaste beslut 
som godkänts av kommissionen. Det 
maximala stödet på programnivå ska inte 
påverkas av en avvikelse på 
prioritetsnivå.”

Or. en

Motivering

För att undvika stora programförändringar vid slutet av programperioden och för att 
möjliggöra ett effektivt upptagande av anslagen föreslås 10 procents flexibilitet mellan 
prioriteringar (såsom var fallet under perioden 2000–2006).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 89 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Artikel 89.1a ska ändras på följande 
sätt:
”a) medlemsstaten har sänt en ansökan 
om utbetalning som innehåller följande 
handlingar senast den 31 mars 2018:”

Or. en

Motivering

I enlighet med föredragandens förslag att förlänga det automatiska återtagandet med ett år 
bör slutbetalningen göras under förutsättning att medlemsstaten har skickat en ansökan om 
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utbetalning senast den 31 maj 2018.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2b. Med avvikelse från punkt 1 första 
stycket och punkt 2, för medlemsstater 
vars anslag inom 
sammanhållningspolitiken för 
programperioden 2014–2020 har 
begränsats till 110 % av sin nivå i reala 
termer för perioden 2007–2013, ska den 
tidsfrist som avses i punkt 1 vara den 
31 december det tredje året efter det år då 
det årliga budgetåtagandet gjordes under 
perioden 2007–2012 enligt deras operativa 
program.”

”2b. Med avvikelse från punkt 1 första 
stycket och punkt 2, ska den tidsfrist som 
avses i punkt 1 vara den 31 december det 
tredje året efter det år då det årliga 
budgetåtagandet gjordes under 
perioden 2011–2013 enligt deras operativa 
program.”

Or. en

Motivering

Eftersom återtaganderegeln förlängdes av Europeiska rådet från 2014 och framåt föreslår 
föredraganden att regeln systematiseras och tillämpas från 2011 för alla medlemsstater. 
Detta kopplas till första delen i kommissionens förslag till tillägg, vars syfte är att 
systematisera regeln och låta alla stater som ingår i det europeiska saneringsprogrammet dra 
nytta av den ökade medfinansieringssatsen till slutet av programperioden. Längre perioder 
kommer att hjälpa till att förbättra upptagandet av medel i medlemsstaterna (vilket 
kommissionen anger i skäl 9) och möjliggöra val av kvalitetsprojekt. Det kommer även att 
innebära en lösning som hjälper medlemsstaterna att hantera effekterna av krisen på ett mer 
effektivt sätt. Denna ändring kommer inte att påverka de sammanlagda anslagen för perioden 
från fonderna till medlemsstaterna och budgetpåverkan av förslaget att förlänga det 
automatiska återtagandet med ett år förändrar inte den totala summan av 
åtagandebemyndigandena.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 1083/2006
Artikel 93 – punkt 3 – led 1a



PE514.735v01-00 12/15 PR\941491SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 3 ska följande stycke läggas 
till:

utgår

”Det första stycket ska inte påverka hur 
den tidsfrist som fastställs i artikel 93.2b 
tillämpas på åtagandet för 2012 för den 
medlemsstat som avses i den punkten.”

Or. en
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MOTIVERING

Inledning

Europeiska kommissionen införde en ändring av förordning nr 1083/2006 som ett svar på 
finanskrisen. Syftet är följande:

 Att förlänga perioden för ökad medfinansiering för medlemsstater som hotas av allvarliga 
svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet. De medlemsstater som 
i framtiden ingår i ett saneringsprogram och får ekonomiskt stöd skulle tillåtas att ta emot 
ökade utbetalningar till dessa länder så länge de omfattas av stödmekanismerna, utan att 
deras totala tilldelning inom ramen för sammanhållningspolitiken för perioden 2007–
2013 ändras.

 Att tillämpa Europeiska rådets politiska avtal från den 7–8 februari 2013, dvs. att 
uppfylla punkt 87 i rådets slutsats. Rådet söker i sin slutsats efter en mekanism för att låta 
två medlemsstater – Rumänien och Slovakien – få ett undantag från regeln om 
automatiskt återtagande på n+3 för åren 2011 och 2012.

Enligt kommissionen kommer de sammanlagda anslagen för perioden från fonderna till 
länderna och programmen i fråga inte att förändras och det behövs inga förändringar av 
maximbeloppen från strukturfonderna och Sammanhållningsfonden.

Beslut om detta förslag till förordning fattas inom ramen för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet1 och den slutliga överenskommelsen kommer att vara beroende av 
förhandlingar mellan Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen. Det är kopplat 
till godkännandet av den fleråriga budgetramen och förordningen om gemensamma 
bestämmelser.

Föredragandens förslag

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och håller i princip med om behovet av att 
hjälpa staterna, särskilt i tider av kris och hårda budgetåtstramningar. 

1) Förslag om ökning av medfinansieringssatsen för vissa medlemsstater

Förslaget om tillägget ökar medfinansieringssatsen med 10 procentenheter. Det skulle gälla 
för programmens prioriterade områden på de nyligen attesterade utgifter som redovisats under 
den aktuella perioden och rikta sig till de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen och 
ingår i ett saneringsprogram. Det infördes genom en ändring av förordning nr 1083/2006 från 
2011 och skulle endast tillåta ansökningar som lämnats in före utgången av år 2013. Eftersom 
vissa medlemsstater fortfarande står inför allvarliga problem vad gäller deras ekonomiska 
stabilitet föreslog kommissionen dock att tillämpningen av en höjd medfinansieringssats inte 
skulle upphöra den 31 december 2013. Ett sådant förslag välkomnas av föredraganden, 
eftersom det tar med den framtida situationen i beräkningen i enlighet med förordningen om 
gemensamma bestämmelser.

                                               
1 Art. … EUF-fördraget.
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2) Förslag om att minska risken för automatiskt återtagande av medel för Rumänien 
och Slovakien

Förslaget att minska risken för automatiskt återtagande av medel från anslagen för Rumänien 
och Slovakien 2007–2013 är förståeligt, eftersom dessa två stater kommer att drabbas av 
begränsningen av anslagen för 2014–2020 till 110 procent av anslagen för 2007–2013 som 
infördes av Europeiska rådet i februari.

Europaparlamentet och utskottet för regional utveckling har dock alltid främjat uppgörelser 
som baseras på principer och systemlösningar. Europeiska rådet har redan beslutat om 
en sådan systemlösning genom att införa regeln om återtagande inom en tidsperiod n+3 för 
den fleråriga budgetramen 2014–2020. Det innebär, bland annat, ett allmänt erkännande av 
behovet att förlänga återtaganderegeln och ge medlemsstaterna mer tid att förbereda sunda 
projekt av god kvalitet. 

Eftersom det skett en förändring av den övergripande filosofin kring 
sammanhållningspolitiken efter 2013 till resultatinriktning och resultatbaserade system 
föreslår föredraganden att man slår ihop regeln om automatiskt återtagande under den 
nuvarande programperioden med den framtida regeln. En sådan flexibilitet skulle kunna 
påskynda genomförandet av program under svåra tider och hjälpa till att förbättra upptagandet 
av medel som avsatts för operativa program vid slutet av perioden. Detta skulle göra det 
möjligt för alla medlemsstater att lämna in betalningsansökningar fram till slutet av 2014 för 
2011 års åtaganden, fram till slutet av 2015 för 2012 års åtaganden och fram till slutet av 2016 
för 2013 års åtaganden. Det skulle minska risken för automatiskt återtagande av 2011, 2012 
och 2013 års åtaganden och skapa en mekanism som ger en mjuk övergång till nästa 
programperiod. 

Andra förslag för att påskynda utbetalningarna till medlemsstaterna är att ge större flexibilitet 
inom programmen. För att undvika många programförändringar vid slutet av 
programperioden och för att möjliggöra ett effektivt upptagande av anslagen föreslår 
föredraganden 10 procents flexibilitet mellan prioriteringar (såsom var fallet under 
programperioden 2000–2006). Föredraganden stöder detta, eftersom det skulle ge ett mer 
flexibelt sätt att hantera förändringar av operativa program än de nuvarande riktlinjerna för 
avslutande gör. 

Slutlig grund

Förslaget skulle slå ihop förutsättningarna i den nuvarande programperioden och hjälpa 
länderna att använda pengar mer effektivt. Det finns ett behov i medlemsstaterna av att 
genomföra projekten och använda resurserna för deras tillväxt och konkurrenskraft. 

En lång finansiell och ekonomisk kris har skapat ekonomiska förluster och stagnation och har 
fått många negativa konsekvenser. Medlemsstaterna har varit tvungna att följa en strikt politik 
för sin budget och budgetkonsolidering, vilket medfört en minskning av antalet investeringar 
i offentlig och privat sektor. Förutsättningarna för investering och utvecklingspolitik har 
uppenbarligen varit svårare än man räknade med före krisen. Med tanke på de svåra 
effekterna av krisen finns det ett behov av att underlätta förvaltningen av unionsmedlen, att 
hjälpa till att öka investeringarna i medlemsstaterna och regionerna och att förbättra tillgången 
till finansiering för ekonomierna.
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Bidrag till en mjuk övergång mellan både nuvarande och framtida programperioder är 
ett annat mervärde av förslaget. Det skulle ge en minskning av det stora antalet obetalda 
betalningsansökningar och förebygga behovet av att agera för snabbt och fatta beslut under 
press. 

Det nuvarande systemet för återtagande är flyktigt, särskilt mot bakgrund av läget för 
förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram. Den föreslagna förändringen skulle öka 
rörligheten, kontinuiteten och förutsägbarheten för investeringar och utvecklingspolitik.


