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7.2.2019 A8-0043/437

Ändringsförslag 437
Steeve Briois
för ENF-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 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De övergripande principerna i 
artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen (nedan kallat EU-fördraget) och 
artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet 
principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, 
bör iakttas när fonderna genomförs, med 
hänsyn tagen till unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 
Medlemsstaterna bör också iaktta 
skyldigheterna enligt Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och säkerställa 
tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i 
konventionen och i enlighet med 
unionslagstiftningen om harmoniserade 
tillgänglighetskrav för varor och tjänster. 
Medlemsstaterna och kommissionen bör 
sträva efter att undanröja ojämlikhet och 
främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män och integrera ett genusperspektiv, 
samt bekämpa diskriminering på grund av 
kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning. Fonderna bör inte 
stödja åtgärder som bidrar till någon form 
av segregering. Målen för fonderna bör 
eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
bevara, skydda och förbättra miljöns 

(5) De övergripande principerna i 
artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen (nedan kallat EU-fördraget) och 
artikel 10 i EUF-fördraget, inbegripet 
principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet i artikel 5 i EU-fördraget, 
bör iakttas när fonderna genomförs, med 
hänsyn tagen till unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 
Medlemsstaterna bör också iaktta 
skyldigheterna enligt Förenta nationernas 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och säkerställa 
tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i 
konventionen och i enlighet med 
unionslagstiftningen om harmoniserade 
tillgänglighetskrav för varor och tjänster. 
Medlemsstaterna och kommissionen bör 
sträva efter att undanröja ojämlikhet och 
främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män och integrera ett genusperspektiv, 
samt bekämpa diskriminering på grund av 
kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning. Fonderna bör inte 
stödja åtgärder som bidrar till någon form 
av segregering. Att utesluta mottagande 
och integrering av illegala invandrare 
från europeisk finansiering utgör dock 
inte diskriminering. Målen för fonderna 
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kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 
191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till 
principen att förorenaren betalar. I syfte att 
skydda den inre marknadens integritet, bör 
verksamhet som gynnar företag följa 
unionens regler om statligt stöd enligt 
artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

bör eftersträvas inom ramen för hållbar 
utveckling och unionens arbete för att 
bevara, skydda och förbättra miljöns 
kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 
191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till 
principen att förorenaren betalar. I syfte att 
skydda den inre marknadens integritet, bör 
verksamhet som gynnar företag följa 
unionens regler om statligt stöd enligt 
artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Ändringsförslag 438
Steeve Briois
för ENF-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 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Sådana övergripande finansiella 
regler som Europaparlamentet och rådet 
antar med stöd av artikel 322 i EUF-
fördraget är tillämpliga på den här 
förordningen. De reglerna anges i 
budgetförordningen och reglerar särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande och reglerar även kontroller 
av de ekonomiska aktörernas ansvar. 
Regler som antas med stöd av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser också skydd av 
unionens budget i händelse av generella 
brister när det gäller rättsstatens principer 
i medlemsstaterna, eftersom iakttagandet 
av rättstatens principer är en 
förutsättning för sund ekonomisk 
förvaltning och effektiv 
unionsfinansiering.

(6) Sådana övergripande finansiella 
regler som Europaparlamentet och rådet 
antar med stöd av artikel 322 i EUF-
fördraget är tillämpliga på den här 
förordningen. De reglerna anges i 
budgetförordningen och reglerar särskilt 
förfarandet för upprättande och 
genomförande av budgeten genom bidrag, 
upphandling, priser och indirekt 
genomförande och reglerar även kontroller 
av de ekonomiska aktörernas ansvar.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Ändringsförslag 439
Steeve Briois
för ENF-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 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av 
den ekonomiska politiken ramen för att 
utpeka nationella reformprioriteringar 
och övervaka genomförandet av dem. 
Medlemsstaterna tar fram sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier bör läggas fram samtidigt 
med de årliga nationella 
reformprogrammen för att ange och 
samordna de prioriterade 
investeringsprojekt som bör få stöd med 
nationell finansiering och 
unionsfinansiering. De bör också bidra till 
att unionsfinansieringen används på ett 
enhetligt sätt och maximera det finansiella 
stödets mervärde, särskilt vad gäller stöd 
från fonderna, den europeiska 
investeringsstabiliseringsfunktionen och 
InvestEU.

(12) Medlemsstaterna tar fram sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier bör läggas fram samtidigt 
med de årliga nationella 
reformprogrammen för att ange och 
samordna de prioriterade 
investeringsprojekt som bör få stöd med 
nationell finansiering och 
unionsfinansiering. De bör också bidra till 
att unionsfinansieringen används på ett 
enhetligt sätt och maximera det finansiella 
stödets mervärde, särskilt vad gäller stöd 
från fonderna, den europeiska 
investeringsstabiliseringsfunktionen och 
InvestEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Ändringsförslag 440
Steeve Briois
för ENF-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 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Den europeiska 
planeringsterminen ger landsspecifika 
rekommendationer till medlemsstaterna 
för att åtgärda makroekonomiska 
obalanser inom Europeiska unionen. 
Integrering av dessa rekommendationer i 
den nationella politiken ska under inga 
omständigheter utgöra ett krav för att få 
ta del av europeiska medel, som också 
fullt ut finansieras av bidrag från 
medlemsstaterna.

Or. en



AM\1176409SV.docx PE631.704v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

7.2.2019 A8-0043/441

Ändringsförslag 441
Steeve Briois
för ENF-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 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Sammanhållningspolitikens mål 
är att minska skillnaderna inom och 
mellan regionerna i unionen genom de 
Europeiska struktur- och 
investeringsfonderna. Att bestraffa 
potentiella stödmottagare bara på grund 
av att de nationella myndigheterna inte 
uppfyller kommissionens förväntningar 
står helt i strid med målen för 
sammanhållningspolitiken. I detta 
sammanhang är det därför nödvändigt att 
avvisa alla former av makroekonomiska 
krav som ger kommissionen rätt att ställa 
in åtagande- och 
betalningsbemyndiganden till 
medlemsstater som inte vill genomföra de 
strukturreformer som rekommenderas i 
den europeiska planeringsterminen.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Ändringsförslag 442
Steeve Briois
för ENF-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 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Medlemsstaterna bör fastställa hur 
landsspecifika rekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 121.2 i 
EUF-fördraget och 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i EUF-
fördraget (nedan kallade landsspecifika 
rekommendationer) beaktas när 
programdokumenten utarbetas. Under 
programperioden 2021–2027 (nedan 
kallad programperioden) bör 
medlemsstaterna regelbundet för 
övervakningskommittén och 
kommissionen rapportera om läget i 
programmen till stöd för de landsspecifika 
rekommendationerna. Under en 
halvtidsöversyn bör medlemsstaterna 
bland annat överväga behovet av 
ändringar av programmen för att ta 
hänsyn till relevanta landsspecifika 
rekommendationer som antagits eller 
ändrats sedan början av 
programperioden.

utgår

Or. en


