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7.2.2019 A8-0043/413

Ändringsförslag 413
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mekanismerna för att knyta 
unionens finansieringsstrategier närmare 
till unionens ekonomiska styrning bör 
förbättras ytterligare, så att kommissionen 
kan lägga fram ett förslag till rådet om att 
helt eller delvis hålla inne åtagandena till 
ett eller flera program i den berörda 
medlemsstaten, om medlemsstaten 
underlåter att vidta effektiva åtgärder 
beträffande den ekonomiska styrningen. 
För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande och med hänsyn till 
omfattningen av de ekonomiska 
effekterna av åtgärder som ska 
genomföras, bör 
genomförandebefogenheter ges till rådet, 
som bör agera på grundval av ett förslag 
från kommissionen. För att underlätta 
fattandet av beslut som är nödvändiga för 
att säkerställa effektiva åtgärder 
beträffande den ekonomiska styrningen 
bör omröstning med omvänd kvalificerad 
majoritet användas.

utgår

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/414

Ändringsförslag 414
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska föreslå för 
rådet att helt eller delvis hålla inne 
åtagandena eller betalningarna för ett 
eller flera av en medlemsstats program i 
följande fall:

utgår

a) Rådet beslutar i enlighet med artikel 
126.8 eller 126.11 i EUF-fördraget att 
medlemsstaten inte har vidtagit effektiva 
åtgärder för att korrigera sitt alltför stora 
underskott.
b) Rådet antar två på varandra följande 
rekommendationer i samma förfarande 
vid alltför stora obalanser, i enlighet med 
artikel 8.3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1176/201140, på 
grund av att en medlemsstat har lämnat in 
en otillräcklig plan för korrigerande 
åtgärder.
c) Rådet antar två på varandra följande 
beslut i samma förfarande vid alltför stora 
obalanser i enlighet med artikel 10.4 i 
förordning (EU) nr 1176/2011 där man 
fastställer en medlemsstats bristande 
efterlevnad på grundval av att den inte 
har vidtagit rekommenderade 
korrigerande åtgärder.
d) Om kommissionen finner att en 
medlemsstat inte har vidtagit åtgärder 
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enligt vad som avses i rådets förordning 
(EG) nr 332/200241 och följaktligen 
beslutar att inte tillåta utbetalningen av 
det ekonomiska bistånd som beviljats 
medlemsstaten.
e) Rådet beslutar att en medlemsstat inte 
uppfyller det makroekonomiska 
anpassningsprogram som avses i artikel 7 
i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 472/201342 eller de 
åtgärder som krävts i ett beslut från rådet 
som antagits i enlighet med artikel 136.1 i 
EUF-fördraget.
Innehållande av åtaganden bör 
prioriteras, betalningar ska endast hållas 
om det behövs omedelbara åtgärder 
begärs och vid betydande överträdelser. 
Innehållandet av betalningar ska göras 
vid betalningsansökningar som lämnats 
in för de berörda programmen efter det 
datum då beslutet om innehållande 
fattades.
Kommissionen får, vid exceptionella 
ekonomiska omständigheter eller om 
berörd medlemsstat riktar en motiverad 
begäran till kommissionen inom tio dagar 
efter antagandet av det beslut eller den 
rekommendation som avses i förra 
stycket, rekommendera att rådet drar 
tillbaka det innehållande som avses i 
samma stycke.
_________________
40 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1176/2011 av den 16 
november 2011 om förebyggande och 
korrigering av makroekonomiska 
obalanser (EUT L 306, 23.11.2011, s. 25).
41 Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av 
den 18 februari 2002 om upprättandet av 
ett system för medelfristigt ekonomiskt 
stöd till medlemsstaters betalningsbalans 
(EGT L 53, 23.2.2002, s. 1).
42 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 472/2013 av den 21 
maj 2013 om förstärkning av den 
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ekonomiska övervakningen och 
övervakningen av de offentliga 
finanserna i medlemsstater i euroområdet 
som har, eller hotas av, allvarliga problem 
i fråga om sin finansiella stabilitet (EUT 
L 140, 27.5.2013, s. 1).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/415

Ändringsförslag 415
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Ett förslag från kommissionen om 
innehållande av åtaganden ska betraktas 
som antaget av rådet om inte rådet genom 
en genomförandeakt beslutar att förkasta 
förslaget med kvalificerad majoritet inom 
en månad från det att kommissionen lagt 
fram sitt förslag.

utgår

Innehållandet av åtaganden ska tillämpas 
på åtaganden från fonderna för den 
berörda medlemsstaten från och med den 
1 januari det år som följer på beslutet om 
innehållande.
Rådet ska genom en genomförandeakt 
anta ett beslut om ett förslag från 
kommissionen som avses i punkt 7 i 
samband med innehållande av 
betalningar.

Or. en



AM\1176415SV.docx PE631.704v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

7.2.2019 A8-0043/416

Ändringsförslag 416
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Omfattningen och nivån på det 
innehållande av åtaganden eller 
betalningar som ska göras ska vara 
proportionella, respektera principen om 
likabehandling av medlemsstater samt ta 
hänsyn till de ekonomiska och sociala 
förhållandena i den berörda 
medlemsstaten, särskilt när det gäller 
nivån av arbetslöshet, fattigdom och 
social utestängning i den berörda 
medlemsstaten i förhållande till unionens 
genomsnitt och effekterna av 
innehållandet på den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Särskild hänsyn 
ska tas till effekterna av innehållandet på 
program som är viktiga för att åtgärda 
negativa ekonomiska och sociala 
förhållanden.

utgår

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/417

Ändringsförslag 417
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Innehållandet av åtaganden ska 
begränsas till 25 % av åtagandena för 
följande kalenderår för fonderna eller 
0,25 % av nominellt BNP, beroende på 
vilket som är lägst, i följande fall:

utgår

a) Första fallet av bristande efterlevnad 
inom ett förfarande vid alltför stora 
underskott, enligt punkt 7 a.
b) Första fallet av bristande efterlevnad 
av en plan för korrigerande åtgärder 
inom ett förfarande vid alltför stora 
obalanser, enligt punkt 7 b.
c) Bristande efterlevnad i samband med 
den rekommenderade korrigerande 
åtgärden inom ett förfarande vid alltför 
stora obalanser, enligt punkt 7 c.
d) Första fallet av bristande efterlevnad 
enligt punkt 7 d och e.
Vid fortsatt bristande efterlevnad får 
innehållandet av åtaganden överskrida de 
gränser som anges i första stycket.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/418

Ändringsförslag 418
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Rådet ska häva innehållandet av 
åtaganden på förslag av kommissionen 
enligt det förfarande som anges i punkt 8, 
i följande fall:

utgår

a) Förfarandet vid alltför stora underskott 
lämnas vilande i enlighet med artikel 9 i 
rådets förordning (EC) nr 1467/9743 eller 
rådet har beslutat i enlighet med artikel 
126.12 i EUF-fördraget att upphäva 
beslutet om att ett alltför stort överskott 
föreligger.
b) Rådet har godkänt den plan för 
korrigerande åtgärder som den berörda 
medlemsstaten har lämnat in i enlighet 
med artikel 8.2 i förordning (EU) nr 
1176/2011 eller förfarandet vid alltför 
stora obalanser lämnas vilande i enlighet 
med artikel 10.5 i den förordningen eller 
rådet har avslutat förfarandet vid alltför 
stora obalanser i enlighet med artikel 11 i 
den förordningen.
c) Om kommissionen finner att en 
medlemsstat har vidtagit lämpliga 
åtgärder enligt vad som avses i rådets 
förordning (EG) nr 332/2002.
d) Kommissionen har beslutat att den 
berörda medlemsstaten har vidtagit 
lämpliga åtgärder för att genomföra det 
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makroekonomiska anpassningsprogram 
som avses i artikel 7 i förordning (EU) nr 
472/2013 eller de åtgärder som krävts i ett 
beslut från rådet som antagits i enlighet 
med artikel 136.1 i EUF-fördraget.
När rådet har hävt innehållandet av 
åtaganden ska kommissionen 
ombudgetera de innehållna åtagandena i 
enlighet med artikel [8] i rådets 
förordning (EU, Euratom) [ [...] 
(förordningen om den fleråriga 
budgetramen)].
Innehållna åtaganden får inte 
ombudgeteras för år efter 2027.
Tidsfristen för tillbakadragande av det 
belopp som ombudgeterats i enlighet med 
artikel 99 inleds det år då det innehållna 
åtagandet ombudgeterades.
Ett beslut om att häva innehållandet av 
betalningar ska fattas av rådet på förslag 
av kommissionen, om de tillämpliga 
villkoren i första stycket är uppfyllda.
_________________
43 Rådets förordning (EG) nr 1467/97 av 
den 7 juli 1997 om påskyndande och 
förtydligande av tillämpningen av 
förfarandet vid alltför stora underskott 
(EGT L 209, 2.8.1997, s. 6).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/419

Ändringsförslag 419
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska hålla 
Europaparlamentet informerat om 
genomförandet av denna artikel. I 
synnerhet ska kommissionen, om ett av 
villkoren i punkt 7 uppfylls för en 
medlemsstat, omedelbart informera 
Europaparlamentet och lämna uppgifter 
om de fonder och program som skulle 
kunna bli föremål för innehållande av 
åtaganden.

Kommissionen ska hålla 
Europaparlamentet informerat om 
genomförandet av denna artikel.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/420

Ändringsförslag 420
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 12 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna förslaget 
om innehållande av åtaganden eller 
förslaget om att häva ett sådant 
innehållande till Europaparlamentet och 
rådet.

utgår

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/421

Ändringsförslag 421
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) värdena för output- och 
resultatindikatorer för de utvalda insatserna 
och värden som uppnåtts genom insatserna.

b) värdena för output- och 
resultatindikatorer för de utvalda insatserna 
och värden som uppnåtts genom insatserna, 
uppdelade efter kön där så är tillämpligt.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/422

Ändringsförslag 422
Monika Vana
för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A8-0043/2019
Andrey Novakov
Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och 
finansiella regler för dessa fonder
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genomföra en 
halvtidsutvärdering för att granska 
ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, 
samstämmighet och EU-mervärde för varje 
fond till slutet av 2024. Kommissionen får 
använda all relevant information som redan 
finns tillgänglig i enlighet med artikel 
[128] i budgetförordningen.

1. Kommissionen ska genomföra en 
halvtidsutvärdering för att granska 
ändamålsenlighet, effektivitet, relevans, 
samstämmighet och EU-mervärde, 
inklusive jämställdhet mellan könen, för 
varje fond till slutet av 2024. 
Kommissionen får använda all relevant 
information som redan finns tillgänglig i 
enlighet med artikel [128] i 
budgetförordningen.

Or. en


