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Ändringsförslag 430
Constanze Krehl
För S&D-gruppen
Andrey Novakov
för PPE-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 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I syfte att vidareutveckla ett 
samordnat och harmoniserat genomförande 
av unionens fonder med delad förvaltning, 
närmare bestämt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), 
Sammanhållningsfonden, åtgärder som 
finansieras med delade förvaltning enligt 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF), Asyl- och migrationsfonden 
(Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) och 
Instrumentet för gränsförvaltning och 
visering, bör finansiella regler fastställas 
med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget för 
alla dessa fonder (nedan kallade fonderna), 
med tydligt angivande av 
tillämpningsområdet för de relevanta 
bestämmelserna. Dessutom bör 
gemenssamma bestämmelser fastställas 
med stöd av artikel 177 i EUF-fördraget för 
att täcka specifika regler för Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden och EHFF.

(2) I syfte att vidareutveckla ett 
samordnat och harmoniserat genomförande 
av unionens fonder med delad förvaltning, 
närmare bestämt Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), 
Sammanhållningsfonden, åtgärder som 
finansieras med delade förvaltning enligt 
Europeiska havs- och fiskerifonden 
(EHFF), Asyl- och migrationsfonden 
(Amif), Fonden för inre säkerhet (ISF) och 
Instrumentet för gränsförvaltning och 
visering, bör finansiella regler fastställas 
med stöd av artikel 322 i EUF-fördraget för 
alla dessa fonder (nedan kallade fonderna), 
med tydligt angivande av 
tillämpningsområdet för de relevanta 
bestämmelserna. Dessutom bör 
gemensamma bestämmelser fastställas 
med stöd av artikel 177 i EUF-fördraget för 
att täcka specifika regler för Eruf, ESF+, 
Sammanhållningsfonden, EHFF och till en 
viss del Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdens utveckling (Ejflu).
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Constanze Krehl
För S&D-gruppen
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för PPE-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 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Gemensamma bestämmelser för 
Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och 
EHFF.

b) Gemensamma bestämmelser för 
Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och 
EHFF, och för Ejflu i enlighet med de 
bestämmelser som anges i punkt 1a (ny) i 
denna artikel.
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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 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Avdelning I kapitel I artikel 2 led 
4 a, kapitel II artikel 5, avdelning III 
kapitel II artiklarna 22–28 och avdelning 
IV kapitel III avsnitt I artiklarna 41–43 
ska tillämpas på de stödåtgärder som 
finansieras genom Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(nedan kallad Ejflu), och avdelning I 
kapitel I artikel 2 punkt 15–25 samt 
artikel V kapitel II avsnitt II artiklarna 
52–56 ska tillämpas på de 
finansieringsinstrument som avses i 
artikel 74 i förordning (EU) nr [...] 
(förordningen om strategiska planer inom 
den gemensamma jordbrukspolitiken) och 
som får stöd från Ejflu.
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