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2011/0276 (COD) 

Förslag till 

Ändring av kommissionens förslag COM(2012) 496 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 

om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den 

gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om 

upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 

Kommissionens förslag COM(2012) 496 ska ändras på följande sätt: 

1. Följande skäl ska läggas till som skäl 57a: 

”(57a) Med tanke på den brådskande och prioriterade uppgiften att ta itu med 
ungdomsarbetslösheten i unionens mest drabbade regioner, bör ett särskilt 
sysselsättningsinitiativ för unga inrättas och finansieras genom en särskild tilldelning 
och genom riktade investeringar från ESF. Sysselsättningsinitiativet för unga bör 
inriktas på att stödja ungdomar som inte har arbete eller deltar i utbildning och som 
är bosatta i de stödberättigade regionerna. Sysselsättningsinitiativet för unga bör 
genomföras som en del av målet Investering för tillväxt och sysselsättning.” 

2. Artikel 18 ska ersättas med följande: 

”Artikel 18  
 

Resultatreserv 
Fem procent av de medel som anslagits till varje GSR-fond och medlemsstat, med undantag 
av de medel som anslagits till målet Europeiskt territoriellt samarbete, till 
sysselsättningsinitiativet för unga och till avdelning V i EHFF-förordningen, ska utgöra en 
resultatreserv som ska anslås i enlighet med artikel 20.” 

3. I artikel 44.5 ska första meningen ersättas med följande: 

”De årliga genomföranderapporter som avses i punkterna 1–4 ska anses godtagbara 
om de innehåller alla uppgifter som krävs i de punkterna och i de fondspecifika 
bestämmelserna.” 

4. Artikel 83 ska ersättas med följande:  

”Artikel 83  
 

Medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 

1. De medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som är tillgängliga 
för budgetåtaganden under perioden 2014–2020 ska uppgå till [x] euro i 2011 års priser, i 
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enlighet med den uppdelning per år som återfinns i bilaga III, varav [x] euro utgör de samlade 
medel som tilldelas Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden och [3 000 000 000] euro utgör 
en särskild tilldelning för sysselsättningsinitiativet för unga. Medlen för ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning ska indexregleras med 2 % per år inför programplanering och 
senare budgetering i unionens allmänna budget. 

2. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta ett beslut om årlig fördelning per 
medlemsstat av de samlade medlen för fonderna, i enlighet med de kriterier och den metod 
som anges i bilaga IIIa, och om årlig fördelning per medlemsstat av medlen från den särskilda 
tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga samt en förteckning över stödberättigade 
regioner, i enlighet med de kriterier och den metod som anges i bilaga IIIb, och utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 3 i den här artikeln eller artikel 84.7.  

3. Av de samlade medlen ska 0,35 % anslås till tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.” 

5. I artikel 84 ska följande punkt införas som punkt 3a: 

”3a. Medlen för sysselsättningsinitiativet för unga ska uppgå till [3 000 000 000] 
euro från den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga och minst 
[3 000 000 000] euro från riktade investeringar från ESF.” 

6. I artikel 93.2 ska ett andra stycke läggas till: 

”Det första stycket ska inte tillämpas på sysselsättningsinitiativet för unga.” 
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7. Följande bilaga ska läggas till som bilaga IIIb: 

”BILAGA IIIb 

Den metod för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga som 
avses i artikel 83 

I. Den årliga fördelningen av den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga 
ska fastställas i enlighet med följande steg: 

1. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år ska fastställas för de Nuts 2-regioner där 
ungdomsarbetslösheten är mer än 25 % under 2012 (nedan kallade stödberättigade regioner). 

2. Tilldelningen för varje stödberättigad region ska beräknas på grundval av förhållandet 
mellan antalet arbetslösa ungdomar i den stödberättigade regionen och det totala antalet 
arbetslösa ungdomar som avses i punkt 1 i alla stödberättigade regioner. 

3. Tilldelningen för varje medlemsstat utgörs av summan av tilldelningarna till var och en av 
dess stödberättigade regioner. 

II. Den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga ska inte beaktas vid 
tillämpningen av de regler om stödtak som fastställs i bilaga IIIa när det gäller tilldelningen 
av de samlade medlen.” 
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10. I bilaga V ska följande rad införas i tabellen om tematiska förhandsvillkor: 

 ”8.6 Varaktig integration på 
arbetsmarknaden för 
ungdomar i åldern 15–24 
år som inte har arbete eller 
deltar i utbildning:  

Förekomsten av en 
övergripande strategisk ram för 
att uppnå målen för 
ungdomssysselsättningspaketet 
och i synnerhet för att införa ett 
ungdomsgarantisystem i 
enlighet med rådets 
rekommendation av den [xxx] 

– Förekomsten av en övergripande strategisk ram för att uppnå målen för 
ungdomssysselsättningspaketet och i synnerhet för att införa ett ungdomsgarantisystem i 
enlighet med rådets rekommendation av den [XXX] som  

– är evidensbaserad och mäter resultaten för ungdomar i åldern 15–24 år som inte har 
arbete eller deltar i utbildning, 

– fastställer ett system för att samla in och analysera uppgifter om 
ungdomsgarantisystemet på relevanta nivåer som ger tillräckligt underlag för 
målinriktade politiska insatser och övervakar utvecklingen, med kontrafaktiska 
utvärderingar när så är möjligt, 

– anger vilken myndighet som ansvarar för inrättandet och förvaltningen av 
ungdomsgarantisystemet och som samordnar partnerskap mellan alla nivåer och 
sektorer, 

– omfattar alla parter som kan bidra till att ta itu med ungdomsarbetslösheten, 

– grundas på tidiga ingripanden och aktivering, 

– omfattar stödåtgärder för integration på arbetsmarknaden, inbegripet 
kompetenshöjande åtgärder och arbetsmarknadsrelaterade åtgärder.” 

 

 


