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KORTFATTAD MOTIVERING

Ramen för EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 fastställs i förslaget till 
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 förordning (EG) nr 1083/2006.

Enligt förslaget ska finansieringen koncentreras till prioriteringarna i Europa 2020-strategin 
för en ”smart hållbar tillväxt för alla”. I förslaget anges en rad tematiska mål i 
överensstämmelse med prioriteringarna och en integrerad planering uppmuntras. 

Mer konkret fastställer kommissionen i den gemensamma strategiska ramen vilka åtgärder 
som främst ska vidtas för att uppnå prioriteringarna och vilka målgrupperna är samt föreslår 
exempel på lämpliga åtgärder genom att upprätta en rad principer som är tillämpliga på 
samtliga fonder (partnerskap, flernivåstyre, främjande av jämställdhet, icke-diskriminering, 
hållbar utveckling osv.). 

Detta yttrande vill betona de minst uppmärksammade aspekterna i förordningen, såsom 
ungdomar, den kulturella dimensionen och idrott.

Ungdomar

I punkt 9 i bilaga IV om tematiska förhandsvillkor behandlas ungdomsrelaterade frågor, 
såsom skolavhopp, högre utbildning och livslångt lärande. Man skulle behöva gå längre än så
och prioritera behoven hos en generation som befinner sig i krisens mittpunkt genom att 
medlemsstaterna ser de organisationer som handhar ungdomsfrågor som privilegierade 
partner. 

De kulturella aspekterna

Enligt artikel 167.4 i EUF-fördraget ska unionen ”beakta de kulturella aspekterna då den 
handlar enligt andra bestämmelser i fördragen”. Tyvärr tar förslaget till förordning inte alls 
hänsyn till sammanhållningens kulturella aspekter. Kulturens bidrag till den lokala och 
regionala utvecklingen nämns inte, trots att den i sig hänger samman med utbildning, social 
inkludering och innovation och i förlängningen med Europa 2020-strategin. Kulturens 
mångfasetterade bidrag till utbildning och lärande genom utveckling av kunskaper och 
färdigheter, till den ekonomiska utvecklingen tack vare den kulturella och den kreativa 
sektorn och till social integrering tack vare förebyggande åtgärder för marginaliserade grupper 
motiverar att kulturprojekt inkluderas i de planerade bestämmelserna.

Idrott

Idrott kan på många sätt bidra till social sammanhållning och lika möjligheter i de europeiska 
samhällena, vilket Europaparlamentet framhåller i ett initiativbetänkande (2011/2087(INI)). 
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Vissa idrottsprojekt bör därför betraktas som ett sätt att stödja grupper med svårigheter och att 
bekämpa skolavhopp och diskriminering.

SLUTSATSER

Möjligheten att hos flera olika strukturfonder söka anslag till ett projekt, som införs i 
förslaget, är ett stort steg framåt och gör att de insatser som finansieras kan komma att bli 
bestående. Vid utvärdering av projekt och deras resultat bör man emellertid använda en rad 
indikatorer som inte bara begränsar sig till kvantitet. Kommissionen har till exempel 
föreslagit att det i programmet Kreativa Europa ska införas indikatorer och databaser som gör 
det möjligt att avgöra vilken inverkan som den kulturella sektorn har på den ekonomiska och 
sociala utvecklingen1.

Sammanhållningspolitiken ger resultat som nog hör till de mest påtagliga för EU-
medborgarna. Det åligger medlemsstaterna att överföra projektet till en lättförståelig och 
tillgänglig lagstiftning som ska tillgodose medborgarnas behov och synliggöra EU:s insatser.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för regional utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala, kommunala
och andra myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter, inom både privat 
och offentlig sektor, samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, partner som är 
verksamma på olika områden, t.ex. 
kultur-, utbildnings- eller 
ungdomsområdet, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 

                                               
1 Konsekvensbedömning av den 23 november 2011, punkt 6.3, som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och 
rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa och kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska sociala och ekonomiska kommittén och Regionkommittén om programmet 
Kreativa Europa
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på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta 
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 72

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(72) För att göra informationen om 
finansieringsmöjligheter och 
stödmottagande projekt lättillgängligare 
och mer genomsynlig bör det i varje 
medlemsstat finnas en enda webbplats eller 
webbportal med information om alla 
operativa program, inklusive förteckningar 
över verksamhet som fått stöd inom varje 
operativt program.

(72) För att göra informationen om 
finansieringsmöjligheter och 
stödmottagande projekt lättillgängligare 
och mer genomsynlig bör det i varje 
medlemsstat finnas en enda webbplats eller 
webbportal med information om alla 
operativa program, inklusive förteckningar 
över verksamhet som fått stöd inom varje 
operativt program, så att tillgången till 
finansiering blir mindre invecklad.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Företrädare för civilsamhället, även
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för icke-diskriminering och 
jämställdhet.

c) Företrädare för civilsamhället, även
sådana som är verksamma på miljö-, 
kultur-, utbildnings-, ungdoms- och 
idrottsområdet, icke-statliga organisationer 
och organisationer som arbetar för icke-
diskriminering och jämställdhet.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling 
och innovation.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling,
den kulturella och den kreativa sektorn
och innovation.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att skydda miljön och främja ett 
effektivt resursutnyttjande.

6. Att skydda miljön och naturarvet och 
främja ett effektivt utnyttjande av 
resurser, bland annat sådana med 
koppling till det historiska, kulturella, 
konstnärliga och arkeologiska arvet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom.

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom och sociala skillnader.

Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande.

10) Att investera i utbildning, kultur,
färdigheter, kvalifikationer och livslångt 
lärande, bland annat inom 
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yrkesutbildning, forskning och innovation 
och digital kompetens.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Att främja kulturarvet och värna om 
den kulturella mångfalden.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala socioekonomiska 
intressegrupper och där varken den 
offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna,

b) ledas av lokala aktionsgrupper som 
består av företrädare för offentliga och 
privata lokala kulturella och
socioekonomiska intressen och där varken 
den offentliga sektorn eller någon enskild 
intressegrupp får ha mer än 49 % av 
rösterna,

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) utformas med hänsyn till lokala behov 
och möjligheter samt omfatta innovativa 
drag i det lokala sammanhanget, 
nätverksarbete samt, när så är möjligt, 
samarbete.

d) utformas med hänsyn till lokala behov 
och möjligheter samt omfatta innovativa, 
sociala, kulturella och utbildningsmässiga
drag i det lokala sammanhanget, samt 
främjande av samarbetsprojekt och 
utveckling av transregionala nätverk.
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Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Främja de lokala aktörernas kapacitet att 
utveckla och genomföra insatser.

a) Främja de lokala aktörernas kapacitet att 
utveckla och genomföra insatser med 
hänsyn till de sociala och kulturella 
särdragen i en viss region för att utveckla 
ett innovativt kunnande som kan skapa 
nya typer av arbetstillfällen lokalt.

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Övervaka genomförandet av den lokala 
utvecklingsstrategin och de insatser som 
får stöd samt genomföra särskilda 
utvärderingar kopplade till den lokala 
utvecklingsstrategin.

g) Övervaka genomförandet av den lokala 
utvecklingsstrategin och de insatser som 
får stöd samt genomföra särskilda 
utvärderingar kopplade till den lokala 
utvecklingsstrategin med hänsyn till 
insatsernas kvalitet och resultaten på lång 
sikt.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
partnerna. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska vara 
röstberättigad.

1. Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
de partner som avses i artikel 5. Varje 
ledamot av övervakningskommittén ska 
vara röstberättigad.

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå för mindre utvecklade 
regioner och övergångsregioner.

a) Stödberättigad befolkning, regionalt 
välstånd, nationellt välstånd och 
arbetslöshetsnivå per åldersgrupp för 
mindre utvecklade regioner och 
övergångsregioner.

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödberätttigande befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad, 
utbildningsnivå och befolkningstäthet för 
mer utvecklade regioner.

b) Stödberättigad befolkning, regionalt 
välstånd, sysselsättningsgrad per 
åldersgrupp, utbildningsnivå och 
befolkningstäthet för mer utvecklade 
regioner.

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

d) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till det i partnerskapsavtalet angivna 
integrerade tillvägagångssättet för att möta 
särskilda behov i områden med störst 
fattigdom eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper, 
ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning och med preliminära 
finansiella anslag.

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 6 – kolumnerna 2 och 3 – punkt 6.2a (ny)
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Parlamentets ändringsförslag

Förhandsvillkor Bedömningskriterier 

(6.2a) Kulturarvssektorn: 
Framtagande av projekt som 
ska skydda, överföra, främja 
och utveckla det materiella och 
immateriella kulturarvet.

– Effektiva instrument 
ska finnas på nationell, 
regional och lokal nivå så 
att kulturen, särskilt i 
särpräglade regioner, kan 
bli en faktor för 
ekonomisk utveckling, 
framför allt via den
kulturella och den
kreativa sektorn och 
turismen.

– Åtgärder för att utnyttja 
den kulturella och 
språkliga mångfalden 
och EU:s hela levande 
arv ska tas fram för möta 
utmaningarna med 
tillgången till kultur, 
aktivt deltagande i 
samhället och social 
inkludering.

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 8 – punkt 8.1 – kolumn 3 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningskriterier Bedömningskriterier

– Utbildningsåtgärder som möjliggör 
förvärv av den övergripande kompetens
som behövs för att det ska gå lättare att få 
långvarig sysselsättning.

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 9 – punkt 9.1 – kolumn 3 – strecksats 2 – strecksats 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bedömningskriterier Bedömningskriterier
– är sektorsövergripande samt involverar 
och samordnar alla politikområden och 
berörda parter som kan bidra till lösningar.

– är sektorsövergripande samt involverar 
och samordnar alla politikområden och 
berörda parter, framför allt inom det 
kulturella, konstnärliga och idrottsliga 
området, som kan bidra till lösningar.
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