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RÄTTELSE
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 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, Sammanhållningsfonden 
och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 

1083/2006
(EUT L 347, 20.12.2013, s. 320)

(Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2013 
inför antagandet av ovannämnda förordning

P7_TA(2013)0482)
(COM(2013)0246 – C7-0107/2013 – 2011/0276(COD))

I enlighet med artikel 231 i Europaparlamentets arbetsordning ska ovannämnda förordning 
rättas enligt följande:

1. Sidan 339, artikel 2.26

I stället för:

"26. spärrkonto: bankkonto som omfattas av ett skriftligt avtal mellan den 

förvaltande myndigheten 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 parter som den förvaltande myndigheten 

eller det förmedlande organet utsett och som inrättats särskilt för att hålla 

medel som ska betalas ut efter tiden för stödberättigande, enkom …"
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ska det stå:

"26. spärrkonto: bankkonto som omfattas av ett skriftligt avtal mellan den 

förvaltande myndigheten eller ett förmedlande organ och den enhet som 

genomför ett finansieringsinstrument eller, när det gäller en insats inom ramen 

för offentlig-privata partnerskap, ett skriftligt avtal mellan det offentliga organ 

som är stödmottagare och den privata parter som den förvaltande myndigheten 

eller det förmedlande organet utsett och som inrättats särskilt för att hålla 

medel som ska betalas ut efter tiden för stödberättigande för ett 

finansieringsinstrument, eller under stödberättigandeperioden och/eller efter 

stödberättigandeperioden för offentlig-privata partnerskap, enkom …".

2. Sidan 350, artikel 23.5

I stället för:

"…, och under inga omständigheter senare än tre månader efter det att medlemsstaten 

lagt fram synpunkterna i enlighet med punkt 3, …"

ska det stå:

"…, och under inga omständigheter senare än tre månader efter det att medlemsstaten 

lagt fram synpunkterna i enlighet med punkt 4, …".

3. Sidan 352, artikel 24.2

I stället för:

"2. … unionens stöd genom mellanliggande betalningar och utbetalningar av 

slutsaldo inte vara högre än det offentliga stödet eller det maximala 

stödbeloppet från de europeiska struktur- och investeringsfonderna för varje 

prioritering inom Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden och för varje åtgärd 

inom Ejflu och EHFF, i enlighet med kommissionens beslut om godkännande 

av programmet."
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ska det stå:

"2. … unionens stöd genom mellanliggande betalningar och utbetalningar av 

slutsaldo inte vara högre än

a) de offentliga utgifterna, eller

b) det maximala stödbeloppet från de europeiska struktur- och 

investeringsfonderna för varje prioritering inom Eruf, ESF och 

Sammanhållningsfonden och för varje åtgärd inom Ejflu och EHFF, i 

enlighet med kommissionens beslut om godkännande av programmet,

beroende på vilket som är lägst.".

4. Sidan 353, artikel 25.1

I stället för:

"… kan en del av de medel som fastställts i artikel 59 och som planerats enligt de 

fondspecifika bestämmelserna, i samförstånd med kommissionen, överföras till 

tekniskt stöd på kommissionens initiativ för genomförande av åtgärder till förmån för 

den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 58.1 tredje stycket led k …"

ska det stå:

"… kan en del av de medel som fastställts i artikel 59 och som planerats enligt de 

fondspecifika bestämmelserna, i samförstånd med kommissionen, överföras till 

tekniskt stöd på kommissionens initiativ för genomförande av åtgärder till förmån för 

den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 58.1 tredje stycket led l …"

5. Sidan 365, artikel 42.4 inledningen

I stället för:

"4. De stödberättigande utgifter som angetts i enlighet med punkterna 1 och 2 får 

inte överstiga summan av"
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ska det stå:

"4. De stödberättigande utgifter som angetts i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 

får inte överstiga summan av".

6. Sidan 365, artikel 42.4 led a

I stället för:

"a) det totala stödbelopp som de europeiska struktur- och investeringsfonderna 

betalat ut för de syften som avses i punkterna 1 och 2, och"

ska det stå:

"a) det totala stödbelopp som de europeiska struktur- och investeringsfonderna 

betalat ut för de syften som avses i punkterna 1, 2 och 3, och".

7. Sidan 365, artikel 42.5 första stycket första meningen

I stället för:

"5. De förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter … kan tas ut av det organ 

som genomför fondandelsfonden eller de organ som genomför 

finansieringsinstrumenten i enlighet med artikel 38.4 a och 38.4 b och får inte 

överstiga de tröskelvärden …"

ska det stå:

"5. När förvaltningskostnader och förvaltningsavgifter … tas ut av det organ som 

genomför fondandelsfonden eller de organ som genomför 

finansieringsinstrumenten i enlighet med artikel 38.4 a och 38.4 b får de inte 

överstiga de tröskelvärden …".
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8. Sidan 365, artikel 43.2

I stället för:

"2. … inklusive återbetalning av förvaltningskostnader eller betalning av 

förvaltningsavgifter från finansinstrument i enlighet med artikel 42.1 d och 

utgifter som utbetalats i enlighet med artikel 42.2, 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 …"

ska det stå:

"2. … inklusive återbetalning av förvaltningskostnader eller betalning av 

förvaltningsavgifter från finansieringsinstrument i enlighet med artikel 42.1 d 

och i enlighet med artikel 42.2 och 42.3, som det ursprungliga stödet från de 

europeiska struktur- och investeringsfonderna, antingen inom samma 

finansieringsinstrument eller, efter det att finansieringsinstrumentet avslutats, i 

andra finansinstrument eller stödformer …".

9. Sidan 383, artikel 92.3

I stället för:

"3. År 2016 ska kommissionen i sin tekniska justering för 2017 i enlighet med 

artikel 4 och 5 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 … I enlighet med 

artikel 5 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 ska justeringarna 

fördelas jämnt …"

ska det stå:

"3. År 2016 ska kommissionen i sin tekniska justering för 2017 i enlighet med 

artiklarna 6 och 7 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 … I enlighet med 

artikel 7 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 ska justeringarna 

fördelas jämnt …".
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10. Sidan 387, artikel 96.3 led b

I stället för:

"b) Det preliminära beloppet … som ska genomföras i enlighet med artikel 7.3 i 

Eruf-förordningen …"

ska det stå:

"b) Det preliminära beloppet … som ska genomföras i enlighet med artikel 7.4 i 

Eruf-förordningen …".

11. Sidan 402, artikel 130.2

I stället för:

"2. …

a) de stödberättigande offentliga utgifter som anges i betalningsansökan 

för prioriteringen, eller

b) det stöd från fonderna eller EHFF till den prioritering som fastställs i 

kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet."

ska det stå:

"2. …

a) de stödberättigande offentliga utgifter som anges i betalningsansökan 

för prioriteringen, eller

b) det stöd från fonderna eller EHFF till den prioritering som fastställs i 

kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet,

beroende på vilket som är lägst".

12. Sidan 407, artikel 143.2 fjärde meningen

I stället för:

"Finansiella korrigeringar ska föras in i redovisningen av den förvaltande myndigheten 

för det räkenskapsår då innehållandet beslutades."
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ska det stå:

"Finansiella korrigeringar ska föras in i redovisningen för det räkenskapsår då 

innehållandet beslutades.".

13. Sidan 427, bilaga IV, avsnitt 2 led c

I stället för:

"c) Användning och återanvändning av medel som kan härledas från de europeiska 

struktur- och investeringsfondernas stöd i överensstämmelse med artiklarna 43, 

44 och 45."

ska det stå:

"c) Återanvändning av medel som kan härledas från de europeiska struktur- och 

investeringsfondernas stöd i överensstämmelse med artiklarna 44 och 45.".


