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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens nya förslag innehåller många nya inslag som har gett upphov till allvarliga 
meningsskiljaktigheter både inom rådet och i Europaparlamentet. I parlamentet har 
meningsskiljaktigheter inte enbart uppstått mellan politiska grupper, utan också mellan 
ledamöter med samma politiska tillhörighet. Det som ligger i vågskålen får inte underskattas:  
ingenting mindre än sammanhållningen i det ständigt växande samhället, lindrandet – på 
grundval av den allmänna solidariteten – av spänningar som uppstår genom de olika 
medlemsstaternas, regionernas och människornas beroende av varandra. En sådan solidaritet, 
särskilt på grundval av sysselsättning och sociala aspekter, kan endast uppnås om det skapas 
lika möjligheter för alla. Ojämlikheter som skapats av historiska, ekonomiska och sociala 
skillnader måste därför åtgärdas på ett så balanserat och hållbart sätt som möjligt, något som 
är det främsta målet i ett nytt sekel där Europa har vuxit till en ekonomisk jätte, medan det 
fortfarande saknas ett finmaskat och harmoniskt nät av solidaritet.

Trots Europas iögonfallande framgångar och landvinningar i det förflutna på integrationens 
område kämpar området nu med många olika slag av kriser. Europa står inför institutionella, 
finansiella, ekonomiska, sociala och demografiska utmaningar samtidigt, såväl inom 
energipolitiken som inom transport och logistik. Samtidigt kan dessa också betraktas som 
möjligheter, förutsatt att de baserar sig på lämpliga ändringar, det vill säga ändringar som 
grundar sig på en hållbar balans, är fortlöpande och förutsägbara. Samtliga mer radikala 
förändringar måste därför göras försiktigt och med varsamhet, särskilt när det gäller ett 
fungerande system i verkställande institutioner.

Det aktuella lagstiftningsförslaget grundar sig på ett tankesätt som går tillbaka mer än femtio 
år i tiden och som understryker fred och utveckling och grundar sig på den solidaritet som 
uppstod i början bland de ursprungliga medlemsstaterna och som inte enbart åstadkommer 
social solidaritet utan också, i allt större utsträckning, sammanhållning. Detta ledde till den 
mentalitet som under de senaste årtiondena har blivit den viktigaste och på samma gång den 
mest lockande orsaken till utvidgningarna, vad de nya medlemsstaterna gäller, till en allt
större union. Det stämmer att styrkan i den gemensamma marknaden och de gemensamma 
åtgärderna har fram tills dags dato legat i ett system som garanterar en viss grad av detaljerad 
omfördelning på grundval av solidaritet.

Alla ska kunna ha samma möjligheter att dra nytta av europeisk solidaritet, med vederbörlig 
hänsyn tagen till medlemsstaternas egenart och hur stor befolkning de har. Detta bör framför 
allt ske så att det lagstiftningsinstrument som antas inte är till otillbörligt stor skada för en 
enskild medlemsstat. Det är ingen liten uppgift. Det bör dock inte göras något undantag från 
önskan att öka disciplinen i förvaltningen av gemensamma fonder, tvärtom: de europeiska 
skattebetalarnas pengar får inte användas lättvindligt och oansvarigt.

Samtidigt får inte återhållsamheten vara ett ändamål i sig eller ställa ännu fler ogenomförbara 
administrativa krav på de medlemsstater som bär ansvar för genomförandet, medan medlen 
skärs ner. Både befogenheter och skyldigheter (ansvar) måste vara proportionerliga till det 
man är berättigad till och de förväntningar man har, likaså deras fördelning mellan 
institutionerna. Föredraganden är bestämt av den åsikten att ökade befogenheter inte får leda 
till att kommissionens ansvar minskar i motsvarande utsträckning. En minskning av de bördor 
som bärs av nationella administrativa eller regionala eller lokala verkställande organ eller av 
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medlemsstater bör alltid ändras proportionellt och så att det kan rättfärdigas, på grundval av 
lämpliga beräkningar och fakta.

Syftet med lagstiftningsinstrumentet bör vara att garantera att varje cent från de europeiska 
medborgarna som öronmärkts för solidaritet och sammanhållning når sitt avsedda mål, så att 
storskaliga utvidgningar och ett ökat skapande av en gemensam och allt mer integrerad 
marknad inte leder till att allt mindre medel går till de ändamål där de behövs.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Från utformning till genomförande 
bör strukturfonderna ta hänsyn till 
prioriteringarna och principerna i 
småföretagsakten för Europa, särskilt 
principen ”Tänk småskaligt först”.

Ändringsförslag 2

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 
på relevanta aktörers erfarenheter och 

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
organisera ett partnerskap i enlighet med 
det nationella reformprogrammet, med 
företrädare för behöriga regionala, lokala 
och andra myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer, organ med ansvar 
för jämställdhet och likabehandling, 
icke-statliga organisationer som verkar 
för social inkludering och organisationer 
som är aktiva inom kultur, utbildning och 
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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.

ungdomspolitik. Särskild hänsyn bör tas 
till grupper som skulle kunna påverkas av 
programmen och som kan ha svårt att 
påverka dem. Samarbete med partnerna 
bör ske enligt bästa praxis. Varje 
medlemsstat bör se till att lämpligt 
tekniskt stöd ges för att underlätta deras 
engagemang och deltagande under 
programplaneringens alla stadier. 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. Därför bör 
partnerna företräda de olika territoriella 
nivåerna och återspegla den 
institutionella strukturen i 
medlemsstaterna. Partnerna bör välja och 
utse de ledamöter som de vill ska 
representera dem i 
övervakningskommittén. Medlemsstaterna
bör se till att partnerna deltar i 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
partnerskapsavtalen och programmen på ett 
konsekvent sätt.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla skeden 
av genomförandet av GSR-fonderna sträva 
efter att undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet, liksom att bekämpa 
diskrimination på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning.

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning bör unionen i alla skeden 
av genomförandet av GSR-fonderna sträva 
efter att undanröja ojämlikhet och främja 
jämställdhet, med beaktande av artikel 2 i 
EU-fördraget och artiklarna 8 och 10 i 
EUF-fördraget, liksom att bekämpa 
diskrimination på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning, samt att säkerställa 
tillgänglighet för personer med 
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funktionshinder.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Europeiska unionen och de flesta 
medlemsstater är parter i 
Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, medan återstående 
medlemsstater är i färd med att ratificera 
den. Vid genomförandet av relevanta 
projekt är det viktigt att man beaktar de 
skyldigheter som följer av denna 
konvention avseende bland annat 
utbildning, sysselsättning och 
tillgänglighet i alla projekt som får stöd 
från GSR-fonderna.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att nå målen för unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla bör GSR-fonderna inrikta sitt stöd på 
ett begränsat antal gemensamma 
tematiska mål. Det exakta 
tillämpningsområdet för var och en av 
GSR-fonderna bör fastställas i de 
fondspecifika reglerna och kan begränsas 
till bara vissa av de tematiska mål som 
anges i den här förordningen.

(13) Det exakta tillämpningsområdet för 
var och en av GSR-fonderna bör fastställas 
i de fondspecifika reglerna.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Kommissionen bör genom en 
delegerad rättsakt anta en gemensam 
strategisk ram för att omsätta unionens 
mål i nyckelåtgärder för GSR-fonderna, i 
syfte att ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare 
strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna 
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen.

(14) En gemensam strategisk ram bör 
fastställas i syfte att främja en harmonisk, 
balanserad och hållbar utveckling av 
unionen och ge programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en klarare 
strategisk riktning. Den gemensamma 
strategiska ramen bör underlätta den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom GSR-fonderna 
och med andra relevanta politikområden 
och instrument inom unionen. 
Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta en delegerad akt i syfte att 
komplettera den gemensamma strategiska 
ramen med ett antal nyckelåtgärder som 
omsätter unionens mål i 
rekommendationer för GSR-fonderna.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) På grundval av kommissionens
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 
i samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering.

(16) (16) På grundval av den gemensamma 
strategiska ramen bör varje medlemsstat 
utarbeta ett partnerskapsavtal i enlighet 
med sitt nationella reformprogram i 
samarbete med sina partner, i synnerhet de 
som avses i denna förordning, och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör välja innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen och tillämpa det i ett 
nationellt sammanhang, innehålla fasta 
åtaganden för hur unionens mål ska uppnås 
genom GSR-fondernas programplanering 
och fastställa de bestämmelser som syftar 
till att garantera tillgång till fonderna, i 
synnerhet för små och medelstora företag 



PE486.190v02-00 8/125 AD\908400SV.doc

SV

och mikroföretag, och säkerställa att 
dessa har tillgång till sådana fonder och 
att GSR-fonderna tillämpas på ett effektivt 
och verkningsfullt sätt.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Kommissionen 
bör bedöma om dessa förhandsvillkor är 
uppfyllda i samband med att den bedömer 
partnerskapsavtalen och programmen. I de 
fall då ett förhandsvillkor inte uppfylls bör 
kommissionen ha befogenhet att ställa in 
utbetalningarna till programmet.

(17) Medlemsstaterna bör koncentrera sitt 
stöd så att det bidrar på ett väsentligt vis till 
att unionens mål uppnås, i enlighet med 
särskilda nationella och regionala 
utvecklingsbehov. Förhandsvillkor samt 
kriterier för hur de ska uppfyllas bör 
fastställas, så att de nödvändiga 
ramvillkoren för en effektiv användning av 
unionens stöd är på plats. Sådana 
förhandsvillkor bör vara relevanta för 
effektiviteten i GSR-fondernas bidrag till 
tillämpliga investeringsfall. 
Kommissionen bör bedöma om dessa 
förhandsvillkor är uppfyllda i samband
med att den bedömer partnerskapsavtalen 
och programmen, och därvid ta 
vederbörlig hänsyn till tidigare 
erfarenheter. I de fall då en medlemsstat, 
trots kommissionens rekommendationer, 
allvarligt misslyckas med att uppfylla 
förhandsvillkoren bör kommissionen ges
befogenhet att ställa in utbetalningarna till 
programmet. Kommissionen bör, då den 
fattar beslut om huruvida utbetalningarna 
ska ställas in, beakta de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av ett sådant 
inställande. Inställandena bör upphävas 
och medlen göras tillgängliga igen så 
snart medlemsstaten vidtar nödvändiga 
åtgärder.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Kommissionen bör 
genomföra en resultatöversyn i samarbete 
med medlemsstaterna 2017 och 2019. En 
resultatreserv bör avsättas och anslås 
under 2019 i de fall då delmålen i 
resultatramen uppnåtts. Det bör inte 
finnas någon resultatreserv för program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete, eftersom dessa program är av 
olika typ och omfattar flera olika länder. I 
de fall då man är långt ifrån målen och 
delmålen bör kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet eller, vid 
programperiodens slut, tillämpa 
finansiella korrigeringar för att inte 
unionens budget ska användas på ett 
slösaktigt eller ineffektivt sätt.

(18) En resultatram bör fastställas för varje 
program, i syfte att övervaka 
måluppfyllelsen för varje program under 
programperioden. Resultatramen bör 
innehålla ambitiösa men realistiska mål 
och delmål och ta vederbörlig hänsyn till 
de särskilda omständigheterna för och
särdragen i de insatser som 
medlemsstaten planerar. Kommissionen 
bör genomföra en resultatöversyn i 
samarbete med medlemsstaterna
två gånger under programperioden, under 
de år som medlemsstaten och 
kommissionen tillsammans kommer 
överens om. Kommissionen bör 
tillhandahålla medlemsstaterna 
nödvändigt tekniskt bistånd om de inte 
uppnår de fastställda målen. I de fall då 
man är långt ifrån målen och delmålen bör 
kommissionen kunna ställa in 
betalningarna till programmet. När 
kommissionen beslutar att ställa in 
utbetalningarna bör den ta hänsyn till 
sådana eventuella förändringar i 
ekonomiska och sociala förhållanden som 
kan påverka uppnåendet av mål eller 
delmål, och de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av inställandet.
Inställandena bör upphävas och medlen 
göras tillgängliga igen så snart 
medlemsstaten vidtar nödvändiga 
åtgärder.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för 
GSR-fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem i ett land, om det skulle behövas.
Denna process måste genomföras gradvis 
och inledas med ändringar av 
partnerskapsavtalet och av programmen 
för att stödja rådets rekommendationer 
om att åtgärda makroekonomiska 
obalanser och sociala och ekonomiska 
problem. Om en medlemsstat, trots ökad 
användning av GSR-medel, misslyckas 
med att vidta effektiva åtgärder i samband 
med processen med ekonomisk styrning, 
bör kommissionen ha rätt att helt eller 
delvis ställa in betalningar och 
åtaganden. Beslut om inställande bör 
vara proportionella och effektiva samt ta 
hänsyn till de enskilda programmens 
effekter på den ekonomiska och sociala 
situationen i den berörda medlemsstaten 
och tidigare ändringar i 
partnerskapsavtalet. När kommissionen 
fattar beslut om inställande bör den följa 
principen om likabehandling av 
medlemsstaterna och särskilt beakta hur 
inställandet påverkar den berörda 
medlemsstatens ekonomi. Upphävandena 
ska ställas in och medlen göras 
tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

(19) Genom att skapa en närmare koppling 
mellan sammanhållningspolitiken och 
unionens ekonomiska styrning kan man 
säkerställa att genomslagskraften för 
GSR-fondernas utgifter stöds av en sund 
ekonomisk politik och att GSR-fonderna 
kan styras om för att hantera ekonomiska 
problem som ett land hamnar i när det 
beaktar sitt nationella reformprogram, om 
det skulle behövas.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) För att bättre ta vara på lokal 
potential är det nödvändigt att stärka och 
underlätta inslaget av lokalt ledd 
utveckling genom att fastställa 
gemensamma regler och nära 
samordning för alla GSR-fonder. En 
viktig princip är att ge ansvaret för 
genomförandet av lokala 
utvecklingsstrategier till lokala 
aktionsgrupper som representerar 
lokalsamhällets intressen. Befintliga 
Leader-grupper bör erkännas.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Det är lämpligt att ange de typer av 
åtgärder som får vidtas på kommissionens 
och medlemsstaternas initiativ som 
tekniskt bistånd med stöd från 
GSR-fonderna.

(36) Det är lämpligt att ange de typer av 
åtgärder som får vidtas på kommissionens 
och medlemsstaternas initiativ som 
tekniskt bistånd med stöd från 
GSR-fonderna. Medlemsstaten bör 
säkerställa ett lämpligt tekniskt stöd till de 
partner som avses i denna förordning, 
inklusive tematiska 
paraplyorganisationer, icke-statliga 
organisationer, kyrkor, socioekonomiska 
partner samt nätverk och 
sammanslutningar som företräder lokala, 
stadsbundna och regionala myndigheter, 
för att underlätta deras deltagande i hela 
programplaneringen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 57
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Det är nödvändigt att fastställa 
gränserna för medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning, liksom att 
sätta upp objektiva kriterier för 
fördelningen av dem till regioner och 
medlemsstater. Eftersom utvecklingen av 
infrastrukturen för transporter, energi samt 
informations- och kommunikationsteknik 
måste påskyndas i unionen bör Fonden för 
ett sammanlänkat Europa inrättas.
Tilldelning av årliga anslag från fonderna 
och överföring från 
Sammanhållningsfonden till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och därigenom till 
medlemsstaterna bör begränsas, och ett tak 
bör fastställs med hänsyn till den berörda 
medlemsstatens förmåga att utnyttja 
medlen. I enlighet med huvudmålet att 
minska fattigdomen är det också 
nödvändigt att ändra inriktning på 
programmet för livsmedelsstöd till de mest 
utsatta människorna, för att främja social 
inkludering och en harmonisk utveckling i 
unionen. En mekanism planeras för att 
överföra medel till detta instrument och se 
till att medlen består av ESF-anslag genom 
en implicit motsvarande minskning av den 
minsta andel av strukturfonderna som ska 
anslås till ESF i varje land.

(57) Det är nödvändigt att fastställa 
gränserna för medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning, liksom att 
sätta upp objektiva kriterier för 
fördelningen av dem till regioner och 
medlemsstater. Eftersom utvecklingen av 
infrastrukturen för transporter, energi samt 
informations- och kommunikationsteknik 
måste påskyndas i unionen bör Fonden för 
ett sammanlänkat Europa inrättas.
Tilldelning av årliga anslag från fonderna 
och överföring från 
Sammanhållningsfonden till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa och därigenom till 
medlemsstaterna bör begränsas, och ett tak 
bör fastställs med hänsyn till den berörda 
medlemsstatens förmåga att utnyttja 
medlen. I enlighet med huvudmålet att 
minska fattigdomen är det också 
nödvändigt att ändra inriktning på 
programmet för livsmedelsstöd till de mest 
utsatta människorna, för att främja social 
inkludering och en harmonisk utveckling i 
unionen. En mekanism planeras för att 
överföra medel till detta instrument och se 
till att medlen består av ESF-anslag.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) För att stärka inriktningen på 
resultat och på att uppnå målen för 
Europa 2020 bör 5 % av medlen för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
avsättas som en resultatreserv för varje 
fond och regionkategori i varje 

utgår
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medlemsstat.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) Om en utvecklingsstrategi för en stad 
eller ett territorium förutsätter ett 
integrerat tillvägagångssätt eftersom det 
involverar investeringar från mer än ett 
prioriterat område inom ett eller flera 
operativa program, bör åtgärder som får 
stöd från fonderna genomföras som en 
integrerad territoriell investering inom ett 
operativt program.

(65) Om en utvecklingsstrategi för en stad 
eller ett landsbygdsområde förutsätter ett 
integrerat tillvägagångssätt eftersom det 
involverar investeringar från mer än ett 
prioriterat område inom ett eller flera 
operativa program, bör åtgärder som får 
stöd från fonderna genomföras som en 
integrerad territoriell investering inom ett 
operativt program.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 70

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(70) Det är viktigt att göra allmänheten 
uppmärksam på vad unionens fonder 
uträttat. Medborgarna har rätt att veta hur 
unionens medel används. Ansvaret för att 
lämpliga uppgifter kommuniceras till 
allmänheten bör vila på 
förvaltningsmyndigheterna och 
stödmottagarna. För att göra 
kommunikationen med den breda 
allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan 
kommunikationsåtgärder på 
kommissionens initiativ, bör de resurser 
som anslås för kommunikationsåtgärder i 
enlighet med denna förordning också bidra 
till att täcka information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i denna 
förordning.

(70) Det är viktigt att göra allmänheten 
uppmärksam på vad unionens fonder 
uträttat. Medborgarna har rätt att veta hur 
unionens medel används. Ansvaret för att 
lämpliga uppgifter kommuniceras till 
allmänheten bör vila på 
förvaltningsmyndigheterna och 
stödmottagarna, men framför allt på 
kommissionen. Med dagens teknik är det 
möjligt att på ett åskådligt sätt 
offentliggöra nationella kassaflöden för 
varje land och de resultat som uppnåtts 
med hjälp av fonderna på en central 
webbplats. För att göra kommunikationen 
med den breda allmänheten effektivare och 
stärka synergieffekterna mellan 
kommunikationsåtgärder på 
kommissionens initiativ, bör de resurser 
som anslås för kommunikationsåtgärder i 
enlighet med denna förordning också bidra 
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till att täcka information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i denna 
förordning.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 71

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(71) För att ombesörja en vid spridning av 
information om fondernas landvinningar 
och unionens betydelse för detta och för att 
informera hugade stödmottagare om 
finansieringsmöjligheterna bör närmare 
regler för informations- och 
kommunikationsåtgärderna, samt vissa 
tekniska krav i sammanhanget, anges i 
denna förordning.

(71) För att ombesörja en vid spridning av 
information om fondernas landvinningar 
och unionens betydelse för detta, särskilt 
genom organisationer som företräder de 
olika berörda parterna, och för att 
informera hugade stödmottagare om 
finansieringsmöjligheterna bör närmare 
regler för informations- och 
kommunikationsåtgärderna, samt vissa 
tekniska krav i sammanhanget, anges i 
denna förordning.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 85

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(85) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen och skapa förutsättningar för att 
säkerställa att programmen genomförs 
effektivt bör kommissionen ges möjlighet 
att ställa in betalningar inom prioriterade 
områden eller operativa program.

(85) För att skydda unionens ekonomiska 
intressen och skapa förutsättningar för att 
säkerställa att programmen genomförs 
effektivt bör kommissionen ges möjlighet 
att ställa in betalningar inom prioriterade 
områden eller operativa program.
Kommissionen bör, då den fattar beslut 
om huruvida utbetalningarna ska ställas 
in, beakta de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av inställandet för den 
berörda regionen.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 88

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende en 
uppförandekod om de mål och kriterier 
som ska stödja genomförandet av 
partnerskapet, antagandet av en 
gemensam strategisk ram, kompletterande 
regler om tilldelning av resultatreserven,
avgränsningen av de områden och den 
befolkning som omfattas av lokala 
utvecklingsstrategier, närmare regler om 
finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 

(88) För att komplettera och ändra vissa 
icke-väsentliga delar av denna förordning, 
bör befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen avseende ett komplement 
till den gemensamma strategiska ramen, 
den vägledande avgränsningen av de 
områden och den befolkning som omfattas 
av lokala utvecklingsstrategier, närmare 
regler om finansieringsinstrument 
(förhandsbedömning, kombinering av 
stödformer, stödberättigande, typer av 
verksamhet som inte kan få stöd), 
bestämmelser om vissa typer av 
finansieringsinstrument som inrättas på 
nationell, regional, transnationell eller 
gränsöverskridande nivå, bestämmelser om 
finansieringsavtal, överlåtelse och 
förvaltning av tillgångar, förfaranden för 
förvaltning och kontroll, regler för 
betalningsansökningar samt inrättande av 
ett system för kapitalisering av årliga 
delbetalningar, fastställande av 
schablonbelopp för vinstdrivande 
verksamhet, fastställande av ett 
schablonbelopp för indirekta kostnader för 
bidrag som bygger på befintliga metoder 
och motsvarande satser som används på 
unionens politikområden, 
medlemsstaternas ansvar för förfarandet 
för rapportering av oriktigheter och 
återkrav av otillbörligt utbetalda belopp, 
förfarandena för utbyte av uppgifter om 
insatser, förfaranden för en lämplig 
verifieringskedja, villkoren för nationella 
revisioner, ackrediteringskrav för 
förvaltningsmyndigheter och 
attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
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attesteringsmyndigheter, angivande av 
allmänt godkända databärare samt kriterier 
för att fastställa nivå för finansiella 
korrigeringar. Kommissionen bör också 
ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.

ges befogenheter att ändra bilaga V för att 
göra de anpassningar som kan komma att 
krävas i framtiden. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen under det förberedande 
arbetet genomför lämpliga samråd, även på 
expertnivå.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 90

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av partnerskapsavtal, beslut 
om tilldelning av resultatreserven, beslut 
om inställande av betalningar kopplade 
till medlemsstaternas ekonomiska politik,
och, vid återtagande, beslut om ändring av 
beslut om antagande av program, samt för 
fonderna beslut om fastställande av 
regioner och medlemsstater som uppfyller 
kriterierna för Investering för tillväxt och 
sysselsättning, beslut om årlig fördelning 
av åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 

(90) Kommissionen bör ha befogenhet att 
för alla GSR-fonder genom 
genomförandeakter anta beslut om 
godkännande av de överenskomna 
partnerskapsavtalen, och, vid återtagande, 
beslut om ändring av beslut om antagande 
av program, samt för fonderna beslut om 
fastställande av regioner och 
medlemsstater som uppfyller kriterierna för 
Investering för tillväxt och sysselsättning, 
beslut om årlig fördelning av 
åtagandebemyndiganden till 
medlemsstaterna, beslut om vilka belopp 
som ska överföras från 
Sammanhållningsfondens anslag för varje 
medlemsstat till Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, beslut om vilket 
belopp som ska överföras från 
strukturfondernas anslag för varje 
medlemsstat för programmet för 
livsmedelsstöd till utsatta människor, 
beslut om antagande och ändring av 
operativa program, beslut om större 
projekt, beslut om gemensamma 
handlingsplaner, beslut om inställande av 
betalningar och beslut om finansiella 
korrigeringar.
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korrigeringar.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. gemensam strategisk ram: det dokument
där unionens mål, en smart och hållbar 
tillväxt för alla, omsätts till 
nyckelåtgärder för GSR-fonderna; för 
varje tematiskt mål fastställs de 
nyckelåtgärder som ska stödjas av 
GSR-fonderna samt mekanismer för att 
säkerställa att programplaneringen i 
GSR-fonderna är sammanhängande och 
överensstämmer med medlemsstaternas 
och unionens politik på områdena ekonomi 
och sysselsättning.

2. gemensam strategisk ram: det dokument
som ger programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna en 
strategisk riktning, underlättar den 
sektorsvisa och territoriella samordningen 
av unionens insatser genom 
GSR-fonderna och med andra relevanta 
politikområden och instrument inom 
unionen samt inrättar mekanismer för att 
säkerställa att programplaneringen i 
GSR-fonderna är sammanhängande och 
överensstämmer med medlemsstaternas 
och unionens politik på områdena ekonomi 
och sysselsättning i syfte att få till stånd en 
socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 142 med avseende på att 
komplettera den gemensamma strategiska 
ramen genom att omsätta målen för 
unionens strategi för en smart och hållbar 
tillväxt för alla till nyckelåtgärder för 
GSR-fonderna genom att för varje 
tematiskt mål fastställa nyckelåtgärder 
som rekommendationer som ska beaktas 
av alla GSR-fonder i enlighet med 
investeringsprioriteringar, med hänsyn till 
regionernas olika behov, utmaningar och 
möjligheter och till den flexibilitet som 
behövs för en regional hållbar utveckling, 
samt föreslå prioriteringarna för 
samarbete inom GSR-fonderna.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser för att unionen och 
medlemsstaterna i ett flerårigt perspektiv 
ska genomföra gemensamma åtgärder för 
att uppnå unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla.

4. programplanering: processen att i flera 
steg organisera, fatta beslut och tilldela 
finansiella resurser, tillsammans med 
partner och i enlighet med principen om 
flernivåstyre som anges i artikel 5, för att 
unionen och medlemsstaterna i ett flerårigt 
perspektiv ska kunna genomföra 
gemensamma åtgärder för att uppnå 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. statligt stöd: stöd enligt artikel 107.1 i 
fördraget, som i denna förordning ska 
anses omfatta även stöd av mindre 
betydelse enligt förordning (EG) 
nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om 
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i 
fördraget på stöd av mindre betydelse, 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1535/2007 av den 20 december 2007 
om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i 
EG-fördraget på stöd av mindre betydelse 
inom sektorn för produktion av 
jordbruksprodukter samt 
kommissionens förordning (EG) 
nr 875/2007 av den 24 juli 2007 
om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i 
EG-fördraget på stöd av mindre betydelse 
inom fiskerisektorn och om ändring av 
förordning (EG) nr 1860/2004.

10. statligt stöd: stöd enligt artikel 107.1 i 
fördraget, som i denna förordning ska 
anses omfatta även stöd av mindre 
betydelse enligt förordning (EG) 
nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om 
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i 
fördraget på stöd av mindre betydelse, 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1535/2007 av den 20 december 2007 om 
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i 
EG-fördraget på stöd av mindre betydelse 
inom sektorn för produktion av 
jordbruksprodukter samt kommissionens 
förordning (EG) nr 875/2007 av den 24 juli 
2007 om tillämpningen av artiklarna 87 
och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre 
betydelse inom fiskerisektorn och om 
ändring av förordning (EG) nr 1860/2004, 
kommissionens förordning (EU) 
nr 360/2012 av den 25 april 2012 om 
tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt på stöd av mindre betydelse 
som beviljas företag som tillhandahåller 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse1, 
och stöd i form av allmännyttiga tjänster 
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som beviljas vissa företag som fått i 
uppdrag att tillhandahålla tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse i enlighet 
med innebörden i kommissionens 
beslut 2012/21/EU av 
den 20 december 2011 om tillämpningen 
av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt på statligt stöd i 
form av ersättning för allmännyttiga 
tjänster som beviljas vissa företag som fått 
i uppdrag att tillhandahålla tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse2.

__________________________

1 EUT L 114, 26.4.2012, s. 8.
2 EUT L 7, 11.1.2012, s. 3.

Motivering

Eftersom tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse är en form av statligt 
stöd bör det inkluderas i definitionen av ”statligt stöd”.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. partnerskapsavtal: ett dokument som 
utarbetats av medlemsstaten tillsammans 
med partner i enlighet med principen om 
flernivåstyre; i dokumentet anges 
medlemsstatens strategi, prioriteringar och 
arrangemang för att använda 
GSR-fonderna på ett effektivt sätt som 
bidrar till unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla; dokumentet 
godkänns av kommissionen efter 
bedömning och dialog med medlemsstaten.

18. partnerskapsavtal: ett dokument som 
utarbetats av medlemsstaten tillsammans 
med partner i enlighet med principen om 
flernivåstyre som anges i artikel 5 i denna 
förordning; i dokumentet anges 
medlemsstatens strategi, prioriteringar och 
arrangemang för att använda 
GSR-fonderna på ett effektivt sätt som 
bidrar till unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, med beaktande av 
det nationella reformprogrammet,
samtidigt som regionernas olika behov 
erkänns och nödvändig flexibilitet för 
hållbar regional utveckling garanteras;
dokumentet godkänns av kommissionen 
efter bedömning och dialog med 
medlemsstaten.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

24a. förhandsvillkor: en konkret och 
exakt på förhand definierad kritisk faktor 
som är en nödvändig förutsättning för 
och har ett verkligt samband med och en 
direkt inverkan på det effektiva 
genomförandet av det konkreta innehållet 
i den investering som ska finansieras av 
någon av GSR-fonderna.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, med hänsyn till de integrerade 
riktlinjerna, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget samt de relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

1. GSR-fonderna ska genom fleråriga 
program tillhandahålla stöd som 
kompletterar nationella, regionala och 
lokala insatser, för att bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla i enlighet med de nationella 
reformprogrammen, med hänsyn till 
artikel 9 i EUF-fördraget, de relevanta 
integrerade riktlinjerna, de relevanta 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i EUF-fördraget
samt de relevanta rådsrekommendationer 
som antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
EUF-fördraget.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att stödet från GSR-fonderna är 
förenligt med unionens politik och 
prioriteringar och att det kompletterar 
unionens övriga instrument.

2. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att stödet från GSR-fonderna är 
förenligt med unionens relevanta politik 
och prioriteringar, bland annat de 
övergripande målen, och att det 
kompletterar unionens övriga instrument.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Bestämmelserna för genomförandet och 
användningen av GSR-fonderna, särskilt de 
ekonomiska och administrativa medel som 
krävs för genomförandet av GSR-fonderna, 
när det gäller rapportering, utvärdering, 
förvaltning och kontroll, ska stå i 
proportion till det stöd som anslagits.

5. Bestämmelserna för genomförandet och 
användningen av GSR-fonderna, särskilt de 
ekonomiska och administrativa medel som 
krävs för genomförandet av GSR-fonderna, 
när det gäller rapportering, utvärdering, 
förvaltning och kontroll, ska stå i 
proportion till det stöd som anslagits och 
till stödmottagarnas storlek.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
effektivt, framför allt genom övervakning, 
rapportering och utvärdering.

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
effektivt, framför allt genom övervakning, 
rapportering och utvärdering, informera 
potentiella stödmottagare om 
möjligheterna till stöd och göra 
allmänheten medveten om 
sammanhållningspolitikens roll och 
resultat.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska utföra sina respektive uppgifter när det 
gäller GSR-fonderna på så sätt att den 
administrativa bördan för stödmottagarna 
minskas.

10. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska utföra sina respektive uppgifter när det 
gäller GSR-fonderna på så sätt att den 
administrativa bördan för stödmottagarna, 
nationella, regionala och lokala offentliga 
myndigheter och organ som fungerar på 
olika administrativa nivåer som 
förvaltningsmyndigheter minskas.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaten organisera ett 
partnerskap med följande deltagare:

1. För partnerskapsavtalet och för varje 
program ska medlemsstaterna och de 
regionala myndigheterna organisera ett 
partnerskap med följande deltagare:

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Behöriga regionala, lokala och andra 
myndigheter.

a) Andra behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c
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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 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer, bland annat icke-
vinstdrivande organisationer som arbetar 
för social inkludering och organisationer 
som är aktiva inom kultur, utbildning och 
ungdomspolitik, och organ som ansvarar 
för främjande av jämställdhet och
icke-diskriminering.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En medlemsstat ska i partnerskapet 
inkludera de institutioner, organisationer 
och grupper som skulle kunna påverka 
eller påverkas av programmens 
genomförande. Särskild hänsyn ska tas 
till grupper som skulle kunna påverkas av 
programmen och som kan ha svårt att 
påverka dem, i synnerhet sårbara och
marginaliserade grupper.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för de
programmen.

2. Enligt principen om flernivåstyre och 
enligt det partnerskapsavtal som avses i 
punkt 1 ska medlemsstaterna låta de 
partner som företräder de olika 
territoriella nivåerna och som återspeglar 
den institutionella strukturen i 
medlemsstaterna delta i alla skeden av
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i alla skeden av
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utformning, genomförande, övervakning 
och utvärdering av programmen vid 
lämplig tidpunkt och på ett konsekvent 
sätt. Partnerna ska delta i 
övervakningskommittéerna för 
programmen.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska vara bemyndigad att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att föreskriva en europeisk 
uppförandekod, som ska innehålla mål och 
kriterier för att stödja genomförandet av 
partnerskapen och underlätta spridningen 
av information, erfarenheter, resultat och 
god praxis mellan medlemsstaterna.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att efter samråd med 
näringslivets och arbetsmarknadens 
parter på europeisk nivå och europeiska 
partnerorganisationer föreskriva en 
europeisk uppförandekod, som ska 
innehålla mål och kriterier för att stödja 
genomförandet av partnerskapen och 
underlätta spridningen av information, 
erfarenheter, resultat och god praxis mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid genomförandet av GSR-fonderna 
ska de ansvariga myndigheterna 
uppmuntra till ett lämpligt deltagande 
från de partner som avses i artikel 5.1 c 
och tillgång till ekonomiska åtgärder för 
dessa partner, särskilt på områdena 
fattigdomsbekämpning, social 
inkludering, jämställdhet och lika 
möjligheter.
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Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämställdhet mellan kvinnor och män och 
icke-diskriminering

Lika möjligheter och icke-diskriminering

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och integrering av 
jämställdhetsperspektivet när programmen
förbereds och genomförs.

Medlemsstaterna och kommissionen ska
säkerställa jämställdhet mellan män och 
kvinnor och en samstämd integrering av 
jämställdhetsperspektivet i alla skeden när
GSR-fonderna förbereds, planeras,
genomförs, övervakas och utvärderas, vid 
lämplig tidpunkt och på ett konsekvent 
sätt, med hjälp av samma metoder som 
tillämpas för att bedöma 
jämställdhetsaspekter i 
budgetplaneringen.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta lämpliga åtgärder för att förhindra 
varje form av diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning i samband med 
förberedelser inför och genomförandet av 
programmen.

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta lämpliga åtgärder för att främja lika 
möjligheter, förhindra varje form av 
diskriminering på grund av kön, ras, etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning och säkerställa att segregering 
inte upprepas i samband med förberedelser 
inför och genomförandet av programmen, 
samtidigt som särskild hänsyn tas till dem 
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som är utsatta för diskriminering på flera 
grunder.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 a
Tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
garantera att tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning säkerställs i 
alla förberedelse- och 
genomförandestadier av programmen.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Att öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, inom jordbruket (för 
EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk
(för EHFF).

3. Att öka konkurrenskraften hos små och 
medelstora företag, mikroföretag och 
företag som drivs av egenföretagare samt
inom jordbruket (för EJFLU) och inom 
fiske och vattenbruk (för EHFF).

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Att skydda miljön och främja hållbar
användning av resurser.

6.Att skydda miljön och den biologiska 
mångfalden och främja en effektiv
användning av energi och resurser.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet.

(8) Att främja hållbar och kvalitativ
sysselsättning och stödja arbetskraftens 
frivilliga rörlighet.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom.

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom och diskriminering.

Ändringsförslag 46

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, 
vidareutbildning, inklusive 
yrkesutbildning, färdigheter och livslångt 
lärande.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Att investera i tillgänglighet för 
personer med nedsatt rörelseförmåga, 
däribland äldre och personer med 
funktionsnedsättning.
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Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att förbättra den institutionella 
kapacitet och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen.

(11) Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen och att främja 
kapacitetsuppbyggnaden hos berörda 
parter.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste en 
gemensam strategisk ram omsätta
unionens mål i strategin för en smart och 
hållbar tillväxt för alla i nyckelåtgärder för 
GSR-fonderna.

För att främja en harmonisk, balanserad 
och hållbar utveckling av unionen måste en 
gemensam strategisk ram, enligt bilaga I, 
tillhandahålla en strategisk riktning för 
programplaneringen i medlemsstaterna 
och regionerna och för GSR-fondernas 
bidrag till uppnåendet av unionens mål i 
strategin för en smart och hållbar tillväxt 
för alla, med hänsyn till regionernas olika 
behov, utmaningar och möjligheter och 
till den flexibilitet som behövs för en 
hållbar regional utveckling.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehåll Innehåll
I den gemensamma strategiska ramen ska 
följande fastställas:

I den gemensamma strategiska ramen ska 
följande fastställas, i samarbete med 
näringslivets och arbetsmarknadens 
parter på europeisk nivå:
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a) För varje tematiskt mål, de 
yckelåtgärder som ska få stöd från varje 
GSR-fond.
b) De viktigaste territoriella 
utmaningarna som GSR-fonderna ska 
ägna sig åt för stads-, landsbygds-, kust-
och fiskeriområden samt för regioner med 
särskilda territoriella drag som avses i 
artiklarna 174 och 349 i fördraget.
c) Övergripande principer och mål för 
genomförandet av GSR-fonderna.

c) Övergripande principer och mål för 
genomförandet av GSR-fonderna.

d) Prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet inom var och en av 
GSR-fonderna, där så är relevant med 
hänsyn till makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.
e) Samordningsmekanismer mellan 
GSR-fonderna och med unionens andra 
relevanta politikområden och instrument, 
inklusive externa samarbetsinstrument.

e) Samordningsmekanismer mellan 
GSR-fonderna och med unionens andra 
relevanta politikområden och instrument, 
inklusive externa samarbetsinstrument.

f) Mekanismer för att säkerställa att 
programplaneringen i GSR-fonderna är 
sammanhängande och överensstämmer 
med de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med
artikel 121.2 i fördraget och med relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget.

f) Mekanismer för att säkerställa att 
programplaneringen i GSR-fonderna är 
sammanhängande och överensstämmer 
med instrument inom ramen för andra 
EU-strategier och, i enlighet med det 
nationella reformprogrammet, de
relevanta landsspecifika 
rekommendationerna i artikel 121.2 i
EUF-fördraget och med relevanta 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i
EUF-fördraget.

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta en delegerad akt inom tre månader 
efter det att denna förordning antagits, i 
enlighet med artikel 142, för att 
komplettera den gemensamma strategiska 
ramen med följande:
a) För varje tematiskt mål, 
rekommendationer till de nyckelåtgärder 
som ska få stöd från varje GSR-fond.
b) De viktigaste territoriella 
utmaningarna som GSR-fonderna ska 
ägna sig åt för stads-, landsbygds-, kust-
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och fiskeriområden samt för regioner med 
sådana särskilda territoriella drag som 
avses i artiklarna 174 och 349 i EUF-
fördraget.
c) Prioriterade områden för 
samarbetsverksamhet inom var och en av 
GSR-fonderna, där så är relevant med 
hänsyn till makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier i enlighet med 
medlemsstaternas prioriteringar.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Antagande och översyn

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
en delegerad akt i enlighet med 
artikel 142 om den gemensamma 
strategiska ramen inom tre månader efter 
det att denna förordning antagits.
Vid större ändringar i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla ska 
kommissionen se över och vid behov anta 
en ny version av den gemensamma 
strategiska ramen genom en delegerad akt 
i enlighet med artikel 142.
Inom sex månader efter det att en ny 
version av den gemensamma strategiska 
ramen har antagits ska medlemsstaterna 
föreslå ändringar av sina 
partnerskapskontrakt och operativa 
program om det behövs för att de ska 
överensstämma med den nya versionen av 
ramen.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utarbeta ett 
partnerskapsavtal för perioden 
1 januari 2014–31 december 2020.

1. Varje medlemsstat ska tillsammans med 
de regionala myndigheterna utarbeta ett 
partnerskapsavtal för perioden 
1 januari 2014–31 december 2020.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska upprätta 
partnerskapsavtalet i samarbete med de 
partner som avses i artikel 5.
Partnerskapsavtalet ska utarbetas i dialog 
med kommissionen.

2. Medlemsstaterna och de regionala 
myndigheterna ska upprätta 
partnerskapsavtalet i samarbete med de 
partner som avses i artikel 5.
Partnerskapsavtalet ska utarbetas i dialog 
med kommissionen.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje medlemsstat ska överlämna sitt 
partnerskapsavtal till kommissionen inom 
tre månader efter det att den gemensamma 
strategiska ramen har antagits.

4. Varje medlemsstat ska överlämna sitt 
partnerskapsavtal till kommissionen inom 
sex månader efter det att den 
gemensamma strategiska ramen har 
antagits.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led a – led i



PE486.190v02-00 32/125 AD\908400SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En analys av skillnader och
utvecklingsbehov med hänvisning till de 
tematiska mål och nyckelåtgärder som 
fastställs i den gemensamma strategiska 
ramen samt de mål som anges i de 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
de relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i
fördraget.

i) En analys av skillnader och behov på 
området hållbar utveckling med 
hänvisning till de tematiska målen, de 
övergripande principerna i artiklarna 6, 7, 
7a och 8 i denna förordning och de 
rekommenderade åtgärder som fastställs i 
den gemensamma strategiska ramen, med 
hänsyn till de mål som anges i de
relevanta landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i EUF-fördraget och de 
relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i EUF-
fördraget, och medlemsstaternas 
nationella reformprogram.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En sammanfattande analys av 
förhandsutvärderingarna av programmen 
som motiverar urvalet av tematiska mål 
samt en vägledande fördelning av 
GSR-fondernas bidrag.

ii) En sammanfattande analys av 
programmen som motiverar urvalet av 
tematiska mål, en vägledande fördelning av 
GSR-fondernas bidrag och en 
sammanfattning av de huvudsakliga 
resultat som förväntas av varje GSR-fond.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) För varje tematiskt mål, en 
sammanfattning av de viktigaste 
resultaten som förväntas för var och en av 
GSR-fonderna.

utgår
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Bestämmelser för att säkerställa en 
integrerad användning av GSR-fonderna 
för den territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- och kustområden, områden 
som är beroende av fiske och regioner med 
särskilda territoriella drag, särskilt 
genomförandebestämmelserna för 
artiklarna 28, 29 och 99; när så är lämpligt 
ska dessa åtföljas av en förteckning över 
städer som ska delta i den plattform för 
stadsutveckling som avses i artikel 8 i 
Eruf-förordningen.

ii) Bestämmelser för att säkerställa en 
integrerad användning av GSR-fonderna 
för den territoriella utvecklingen av stads-, 
landsbygds- och kustområden, områden 
som är beroende av fiske och regioner med 
särskilda territoriella drag, särskilt 
genomförandebestämmelserna för 
artiklarna 28, 29 och 99; när så är lämpligt 
ska dessa åtföljas av en vägledande 
förteckning över städer som ska delta i den 
plattform för stadsutveckling som avses i 
artikel 8 i Eruf-förordningen.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera 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 
om lämpligt med preliminära finansiella 
anslag för de relevanta GSR-fonderna.

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
fattigdom och social utestängning, med 
särskilt beaktande av personer med 
funktionshinder och marginaliserade 
befolkningsgrupper, och med preliminära 
finansiella anslag för de relevanta 
GSR-fonderna, i syfte att bidra till 
genomförandet av de nationella 
strategierna för fattigdomsbekämpning.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ca (nytt)



PE486.190v02-00 34/125 AD\908400SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Det sätt på vilket GSR-fonderna 
kommer att bidra till sådana integrerade 
nationella strategier för att bekämpa 
fattigdom i enlighet med de nationella 
reformprogrammen som främjar 
inkludering av alla grupper som har 
drabbats eller löper risk att drabbas av 
fattigdom och social utestängning, på 
grundval av nationella sociala rapporter.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i de geografiska 
områden som är värst drabbade av 
arbetslöshet, med särskild 
uppmärksamhet riktad mot 
ungdomsarbetslösheten, genom att ange 
vilka åtgärder som är avsedda att minska 
denna inom varje strategi inom fonderna 
samt de finansiella bidrag som anslås för 
ändamålet.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En sammanfattning av bedömningen av 
hur förhandsvillkoren har uppfyllts och av 
de åtgärder som ska vidtas på nationell och 
regional nivå, samt en tidsplan för 
genomförandet i de fall då 
förhandsvillkoren inte är uppfyllda.

ii) En sammanfattning av bedömningen av 
hur relevanta förhandsvillkor har uppfyllts 
och av de åtgärder som ska vidtas på 
nationell och regional nivå, samt en 
tidsplan för genomförandet i de fall då 
förhandsvillkoren inte är uppfyllda.
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) De åtgärder som vidtagits för att 
engagera partnerna och deras roll i 
utarbetandet av partnerskapsavtalet och 
framstegsrapporten enligt definitionen i 
artikel 46 i denna förordning.

iv) De åtgärder som vidtagits för att införa 
principen om flernivåstyre och engagera
de partner som avses i artikel 5, och 
effektiviteten hos dessa åtgärder, den 
vägledande förteckningen över partnerna 
och deras roll i utarbetandet av 
partnerskapsavtalet och framstegsrapporten 
enligt definitionen i artikel 46 i denna 
förordning.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) Ett fastställande av de rättsliga och 
administrativa hindren för ett 
genomförande av partnerskapet i ett 
nationellt sammanhang och åtgärder för 
att komma till rätta med dessa hinder.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led d – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ivb) Ett fastställande av relevanta 
befintliga strukturer för partnerskap och 
flernivåstyre på nationell, regional och 
lokal nivå och sätt att ta hänsyn till dem.
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En bedömning av om det finns behov av 
att förbättra den administrativa kapaciteten 
hos myndigheterna och där så är relevant
stödmottagarna, samt åtgärder som ska 
vidtas av denna anledning.

i) En bedömning av om det finns behov av 
att förbättra den administrativa kapaciteten 
hos myndigheterna, stödmottagarna och de 
partner som avses i artikel 5.1 a, b och c, 
samt åtgärder som ska vidtas av denna 
anledning.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
godkännande av partnerskapsavtalet inom 
sex månader efter det att avtalet lämnats in 
av medlemsstaten, under förutsättning att 
eventuella synpunkter från kommissionens 
beaktats på ett tillfredsställande sätt.
Partnerskapsavtalen ska träda i kraft 
tidigast den 1 januari 2014.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
godkännande av de delar av 
partnerskapsavtalet som lyder under 
leden iii, iv, vi och vii i artikel 14 a och 
leden i–iii i artikel 14 d inom fyra
månader efter det att avtalet lämnats in av 
medlemsstaten, under förutsättning att 
eventuella synpunkter från kommissionens 
beaktats på ett tillfredsställande sätt.
Partnerskapsavtalen ska träda i kraft 
tidigast den 1 januari 2014.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna koncentrera 
sitt stöd till de insatser som tillför det 
största mervärdet i förhållande till
unionens strategi för smart och hållbar 

Medlemsstaterna ska, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna, koncentrera 
sitt stöd till de insatser som bidrar mest till 
uppnåendet av de överordnade målen i
unionens strategi för smart och hållbar 
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tillväxt för alla, och samtidigt tackla de 
utmaningar som identifieras i de 
landsspecifika rekommendationerna enligt 
artikel 121.2 i fördraget och de
rådsrekommendationer som antagits enligt 
artikel 148.4 i fördraget, samt beakta 
nationella och regionala behov.

tillväxt för alla, och samtidigt tackla de 
utmaningar som identifieras i de 
landsspecifika rekommendationerna, 
såsom de framgår av det nationella 
reformprogrammet och andra strategier,
enligt artikel 121.2 i fördraget och
relevanta rådsrekommendationer som 
antagits enligt artikel 148.4 i fördraget, 
samt beakta nationella, regionala och
lokala behov.

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förhandsvillkoren ska fastställas för 
varje GSR-fond i de fondspecifika 
bestämmelserna.

1. Förhandsvillkoren samt kriterierna för 
hur de ska uppfyllas ska fastställas för 
varje GSR-fond i de fondspecifika 
bestämmelserna.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska bedöma om de 
relevanta förhandsvillkoren är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna ska bedöma huruvida
de förhandsvillkor som är relevanta för 
effektiviteten hos GSR-fondernas bidrag 
vid tillämpliga fall av investeringar är 
uppfyllda i enlighet med den delade 
behörigheten mellan de olika 
styrelsenivåerna. Bedömningen ska 
grundas på gemensamma metoder och 
inbegripa de partner som avses i artikel 5.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. Den 
kan, när den antar ett program, besluta
om att helt eller delvis ställa in de 
mellanliggande utbetalningarna till ett 
program i väntan på att åtgärderna för att 
uppfylla förhandsvillkoren genomförts på 
ett tillfredsställande sätt. Om åtgärderna 
för att uppfylla förhandsvillkoren inte är 
genomförda när den tidsfrist som anges i 
programmet löper ut ska detta utgöra en 
grund för kommissionen för att ställa in 
betalningarna.

5. Kommissionen ska bedöma de uppgifter 
den fått om hur förhandsvillkoren uppfylls 
i samband med sin bedömning av 
partnerskapsavtalen och programmen. Om 
åtgärderna för att uppfylla 
förhandsvillkoren inte är genomförda när 
den tidsfrist som anges i programmet löper 
ut kan detta utgöra en grund för 
kommissionen för att ställa in 
betalningarna. Kommissionen ska, då den 
fattar beslut om huruvida utbetalningarna 
ska ställas in, beakta de ekonomiska och 
sociala konsekvenserna av ett sådant 
inställande. Om ett redan uppfyllt 
förhandsvillkor inte kan upprätthållas när 
programmet genomförs kan även detta 
utgöra en grund för kommissionen för att 
ställa in betalningarna. Inställandena ska 
upphävas och medlen göras tillgängliga 
igen så snart medlemsstaten vidtar 
nödvändiga åtgärder.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Då kommissionen handlar i enlighet 
med punkt 5 ska den ta vederbörlig 
hänsyn till situationen i den berörda 
medlemsstaten och till sina tidigare 
erfarenheter av hur relevanta 
förhandsvillkor har uppfyllts.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
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 
och till avdelning V i EHFF-
förordningen, ska utgöra en resultatreserv 
som ska anslås i enlighet med artikel 20.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se över resultaten av 
programmen i varje medlemsstat under 
2017 och 2019, med hänvisning till de 
resultatramar som anges i respektive 
partnerskapsavtal och program. Hur 
resultatramen ska fastställas anges i 
bilaga I.

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se över resultaten av 
programmen i varje medlemsstat, med 
hänvisning till de resultatramar som anges i 
respektive partnerskapsavtal och program.
Resultaten ska ses över två gånger under 
programperioden. Medlemsstaten och 
kommissionen ska gemensamt komma 
överens om under vilka år översynen ska 
ske. Hur resultatramen ska fastställas anges 
i bilaga I.

Motivering

För att garantera flexibilitet och för att ta hänsyn till situationen i de olika medlemsstaterna 
ska dessa och kommissionen tillsammans komma överens om hur resultaten ska ses över.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid översynen ska man undersöka hur 2. Vid översynen ska man undersöka hur 
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man uppnått delmålen i programmen när
det gäller prioriteringarna, på grundval av 
uppgifter och bedömningar i de 
lägesrapporter som medlemsstaterna 
lämnar in 2017 och 2019.

man uppnått delmålen i programmen när 
det gäller prioriteringarna, på grundval av
uppgifter och bedömningar i de 
lägesrapporter som medlemsstaterna 
lämnar in de år som översynen görs.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Översynen ska ta hänsyn till sådana 
ändringar i de ekonomiska och sociala 
förhållandena som kan påverka 
uppnåendet av delmål i programmen.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förutom ovan nämnda översyner 
krävs att kommissionen löpande 
genomför övervakning som fungerar som 
ett system för tidig varning, i syfte att 
upptäcka program som inte har bidragit 
till att målen för GSR-fonderna uppnås, 
så att man kan förhindra att betalningar 
ställs in.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om resultatöversynen 2017 visar att man 
inom en prioritering inom ett program inte 
har uppnått delmålen för 2016 ska 
kommissionen lämna rekommendationer 

1. Om resultatöversynen under det första 
översynsåret visar att man inom en 
prioritering inom ett program inte har 
uppnått delmålen för det år som föregår 
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till den berörda medlemsstaten. det första översynsåret ska kommissionen 
lämna rekommendationer till den berörda 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På grundval av översynen 2019 ska 
kommissionen anta ett beslut genom 
genomförandeakter för att för varje GSR-
fond och medlemsstat fastställa för vilka 
program och prioriteringar som delmålen 
uppnåtts. Medlemsstaten ska föreslå en 
tilldelning av resultatreserven för de 
program och prioriteringar som anges i 
det kommissionsbeslutet. Kommissionen 
ska godkänna ändringar av de berörda 
programmen i enlighet med artikel 26. Om 
en medlemsstat inte lämnar in uppgifter i 
enlighet med artikel 46.2 och 46.3 ska 
resultatreserven för de berörda 
programmen eller prioriteringarna inte 
anslås.

2. 2. På grundval av den slutliga
översynen, som ska genomföras under 
året för den andra resultatöversynen, ska
kommissionen genom genomförandeakter
anta ett beslut för att för varje GSR-fond 
och medlemsstat fastställa för vilka 
program och prioriteringar som delmålen 
uppnåtts, bland annat med beaktande av 
externa villkor och förändringar av BNP i 
unionen och den berörda medlemsstaten.
Kommissionen ska godkänna ändringar av 
de berörda programmen i enlighet med 
artikel 26.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om det vid en resultatöversyn framgår 
att man inom en prioritering har 
misslyckats med att uppnå de delmål som 
anges i resultatramen kan kommissionen 
helt eller delvis ställa in en mellanliggande 
utbetalning till en prioritering inom ett 
program i enlighet med det förfarande som 
fastställs i de fondspecifika 
bestämmelserna.

3. Om det vid en resultatöversyn enligt 
punkt 2 framgår att man inom en 
prioritering allvarligt har misslyckats med 
att uppnå de delmål som anges i 
resultatramen kan kommissionen helt eller 
delvis ställa in en mellanliggande 
utbetalning till en prioritering inom ett 
program i enlighet med det förfarande som 
fastställs i de fondspecifika 
bestämmelserna, i enlighet med 
kommissionens tidigare anmärkningar.
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Kommissionen ska, då den fattar beslut 
om huruvida utbetalningarna ska ställas 
in, beakta de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av inställandet.
Inställandet ska upphävas och medlen 
göras tillgängliga igen så snart 
medlemsstaten vidtar nödvändiga 
åtgärder.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Kapitel 4 – titel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Makroekonomiska villkor Stöd till medlemsstater med stora 
budgetsvårigheter

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, i samarbete med partnerna.

2. Programmen ska upprättas av 
medlemsstaterna eller av en myndighet de 
utser, i samarbete med partnerna i artikel 5.
Varje medlemsstat ska upprätta en 
samrådsplan och offentliggöra resultaten 
av samråden innan programmen slutförs.
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Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska lämna in 
programmen samtidigt med
partnerskapsavtalen, med undantag av 
program inom Europeiskt territoriellt 
samarbete som ska lämnas in inom 
sex månader efter godkännandet av den 
gemensamma strategiska ramen. Alla 
program ska åtföljas av den 
förhandsutvärdering som avses i artikel 48.

3. Medlemsstaterna ska lämna in 
programmen inom tre månader efter det 
att partnerskapsavtalen lämnats in, med 
undantag av program inom Europeiskt 
territoriellt samarbete som ska lämnas in 
inom nio månader efter antagandet av den 
gemensamma strategiska ramen. Alla 
program ska åtföljas av den 
förhandsutvärdering som avses i artikel 48.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Genomförandet av program som 
omfattar flera fonder (Eruf, ESF, 
Sammanhållningsfonden, EJFLU, 
EHFF) uppmuntras starkt.
Kommissionen ska därför vidta de 
åtgärder som krävs för att säkerställa att 
utarbetandet och genomförandet av 
sådana program följer principen om 
fondproportionalitet.

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje prioritering ska man ange 
indikatorer för att bedöma hur 
genomförandet av program framskrider 
mot måluppfyllelsen, och dessa ska ligga 
till grund för övervakning, bedömning och 

För varje prioritering ska man ange 
kvalitativa och kvantitativa indikatorer 
grundade på medlemsstatens tidigare 
framgångar och utmaningar i linje med 
de övergripande principerna i 
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resultatöversyn. Följande ska ingå: artiklarna 7, 7a och 8 för att bedöma hur 
genomförandet av program framskrider 
mot måluppfyllelsen, och dessa ska ligga 
till grund för övervakning, bedömning och 
resultatöversyn. Följande ska ingå:

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För varje GSR-fond ska man i de 
fondspecifika bestämmelserna fastställa 
gemensamma indikatorer och man kan 
också föreskriva om programspecifika 
indikatorer.

För varje GSR-fond ska man i de 
fondspecifika bestämmelserna fastställa 
gemensamma kvalitativa och kvantitativa
indikatorer och man kan också föreskriva 
om programspecifika indikatorer.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla program, utom de som endast 
omfattar tekniskt stöd, ska innehålla en 
beskrivning av åtgärder för att beakta 
principerna i artiklarna 7 och 8.

4. Alla program, utom de som endast 
omfattar tekniskt stöd, ska innehålla en 
beskrivning av åtgärder för att beakta 
principerna i artiklarna 7, 7a och 8, och 
motsvarande kvalitativa och kvantitativa 
indikatorer grundade på medlemsstatens 
tidigare framgångar och utmaningar.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, med beaktande av 
förhandsbedömningen, bedöma hur 
programmen överensstämmer med denna 
förordning och med de fondspecifika 

1. Kommissionen ska, med beaktande av 
förhandsbedömningen, bedöma hur 
programmen överensstämmer med denna 
förordning och med de fondspecifika 
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bestämmelserna samt om de effektivt 
bidrar till de tematiska målen och unionens 
prioriteringar för varje GSR-fond, det 
gemensamma strategiska ramverket, 
partnerskapsavtalet, de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och de 
rådsrekommendationer som antagits i 
enlighet med artikel 148.4 i fördraget. I 
bedömningen ska man särskilt beakta 
programstrategins lämplighet, motsvarande 
mål, indikatorer och fördelningen av 
budgetmedel.

bestämmelserna samt om de effektivt 
bidrar till de tematiska målen och unionens 
prioriteringar för varje GSR-fond, det 
gemensamma strategiska ramverket, 
partnerskapsavtalet, de relevanta 
landsspecifika rekommendationerna i 
enlighet med artikel 121.2 i fördraget och 
de relevanta rådsrekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
fördraget. I bedömningen ska man särskilt 
beakta programstrategins lämplighet, 
motsvarande mål, indikatorer och 
fördelningen av budgetmedel.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökningar om ändringar av program 
som lämnats in av en medlemsstat ska vara 
väl underbyggda och ska särskilt ange hur 
ändringarna förväntas påverka unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla och de särskilda målen i programmet, 
med beaktande av den gemensamma 
strategiska ramen och partnerskapsavtalet.
De ska åtföljas av det ändrade programmet 
och i förekommande fall av det ändrade 
partnerskapsavtalet.

Ansökningar om ändringar av program 
som lämnats in av en medlemsstat ska vara 
väl underbyggda och ska särskilt ange hur 
ändringarna förväntas påverka unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt och 
utveckling för alla, den hållbara 
utvecklingen och de särskilda målen i 
programmet, med beaktande av den 
gemensamma strategiska ramen och 
partnerskapsavtalet. De ska åtföljas av det 
ändrade programmet och i förekommande 
fall av det ändrade partnerskapsavtalet.

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid ändringar av program inom målet 
Europeiskt territoriellt samarbete ska det 
relevanta partnerskapsavtalet inte ändras.

Ändringar av program ska göras i 
enlighet med kraven i artikel 24, i 
synnerhet de krav som gäller de 
övergripande principerna, inbegripet 
principerna om partnerskap och 
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flernivåstyre.
Ansökningar om ändringar av program 
ska även understödjas av ändrade 
program och i förekommande fall av ett 
ändrat partnerskapsavtal.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EIB kan, på medlemsstaternas begäran, 
delta i utarbetandet av partnerskapsavtalet 
samt i förberedelserna av insatserna, 
särskilt större projekt, 
finansieringsinstrument och offentlig-
privata partnerskap.

1. EIB kan, på medlemsstaternas begäran, 
delta i utarbetandet av partnerskapsavtalet 
samt i förberedelserna av insatserna, stora 
och små projekt med stor 
innovationspotential, 
finansieringsinstrument och offentlig-
privata partnerskap.

Ändringsförslag 93

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 
och sociokulturella drag i det lokala 
sammanhanget, nätverksarbete samt, när så 
är möjligt, samarbete.

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lokala utvecklingskriterier ska väljas ut 
av en kommitté som inrättats för detta syfte 
av relevanta förvaltningsmyndigheter för 

3. Hållbara lokala utvecklingskriterier ska 
väljas ut av en kommitté som inrättats för 
detta syfte av relevanta 



AD\908400SV.doc 47/125 PE486.190v02-00

SV

programmen. förvaltningsmyndigheter för programmen. 
Partnerna i artikel 5 ska företrädas i 
denna kommitté. I synnerhet näringslivets 
och arbetsmarknadens parter ska ha en 
omfattande representation. 

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 31 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Kostnaderna för rådgivning.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Finansieringsinstrumenten får kombineras 
med bidrag, räntesubventioner och 
subventioner av garantiavgifter. I sådana 
fall måste de olika finansieringsformerna 
bokföras separat.

Finansieringsinstrumenten får kombineras 
med bidrag, räntesubventioner, 
mikrokrediter och subventioner av 
garantiavgifter. I sådana fall måste de olika 
finansieringsformerna bokföras separat.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
med detaljerade bestämmelser för 
förhandsbedömningar av 
finansieringsinstrument, kombinationer av 
stöd till slutmottagarna genom bidrag, 
räntesubventioner, subventioner av 
garantiavgifter och 
finansieringsinstrument, ytterligare 
särskilda bestämmelser om utgifters 

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 142 
med detaljerade bestämmelser för 
förhandsbedömningar av 
finansieringsinstrument, kombinationer av 
stöd till slutmottagarna genom bidrag, 
räntesubventioner, subventioner av 
garantiavgifter, mikrokrediter och 
finansieringsinstrument, ytterligare 
särskilda bestämmelser om utgifters 
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stödberättigande samt bestämmelser om 
vilken typ av verksamhet som inte ska få 
stöd genom finansieringsinstrument.

stödberättigande samt bestämmelser om 
vilken typ av verksamhet som inte ska få 
stöd genom finansieringsinstrument.

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Naturabidrag är inte stödberättigande 
utgifter när det gäller 
finansieringsinstrumenten, utom mark och 
fastigheter när det gäller investeringar för 
att stödja stadsutveckling eller
stadsförnyelse, där mark och fastigheter 
ingår i investeringen. Sådana bidrag i form 
av mark eller fastigheter ska vara 
stödberättigande om villkoren i artikel 59 
är uppfyllda.

3. Naturabidrag är inte stödberättigande 
utgifter när det gäller 
finansieringsinstrumenten, utom mark och 
fastigheter när det gäller investeringar för 
att stödja stadsutveckling och/eller 
landsbygdsutveckling och stadsförnyelse 
och/eller landsbygdsförnyelse, där mark 
och fastigheter ingår i investeringen.
Sådana bidrag i form av mark eller 
fastigheter ska vara stödberättigande om 
villkoren i artikel 59 är uppfyllda.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
under minst tio år efter det att programmet 
avslutats.

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att kapital och 
vinster och andra inkomster som kan 
härledas från GSR-fondernas stöd till 
finansieringsinstrumenten används i 
överensstämmelse med programmets syfte 
under minst sju år efter det att programmet 
avslutats. Det belopp som kvarstår efter 
denna period ska överföras till 
Europeiska unionens budget.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Förvaltningsmyndigheten ska sända en 
särskild rapport till kommissionen om 
insatserna, även finansieringsinstrumenten, 
som bilaga till den årliga 
genomföranderapporten.

1. Förvaltningsmyndigheten ska sända en 
särskild rapport till kommissionen om 
insatserna, även finansieringsinstrumenten, 
som bilaga till den årliga 
genomföranderapporten, och fästa 
uppmärksamhet vid att undvika 
överlappningar och ytterligare 
administrativa bördor.

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 
de partner som avses i artikel 5, med 
särskilt beaktande av de partner som är 
delaktiga i utformningen av de berörda 
programmen. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska vara 
röstberättigad. Medlemsstaterna ska se till 
att övervakningskommittén har jämn 
könsfördelning.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Partnerna ska välja ut och utse vilka 
ledamöter som ska företräda dem i 
övervakningskommittén.
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Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckningen över 
övervakningskommitténs ledamöter ska 
offentliggöras.

Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det organ som tillhandahåller 
ordföranden fungerar som ett sekretariat 
för att hjälpa dels partnerna att sköta sina 
uppgifter, dels ordförandeskapet att 
förbereda, genomföra och resultatsäkra 
mötena.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål. Vid granskningen ska den ta 
hänsyn till ekonomiska uppgifter och 
allmänna och programspecifika 
indikatorer, inklusive förändringar i 
resultatindikatorerna och framsteg i 
riktning mot kvantifierade målvärden och 
de delmål som anges i resultatramarna.

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst två gånger om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål samt efterlevnaden av de 
övergripande principerna i artiklarna 6, 7, 
7a och 8. Vid granskningen ska den ta 
hänsyn till ekonomiska uppgifter och 
allmänna och programspecifika 
indikatorer, inklusive förändringar i 
resultatindikatorerna och framsteg i 
riktning mot kvantifierade målvärden och 
de delmål som anges i resultatramarna.
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Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Övervakningskommittén ska i detalj 
undersöka alla frågor som påverkar 
programmets resultat.

2. Övervakningskommittén ska i detalj 
undersöka alla frågor som påverkar 
programmets resultat, inklusive 
resultatöversynen.

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Övervakningskommittén får utfärda 
rekommendationer till 
förvaltningsmyndigheten om 
genomförandet och utvärderingen av 
programmet. Den ska övervaka åtgärder 
som vidtas till följd av 
rekommendationerna.

4. Övervakningskommittén får utfärda 
rekommendationer till 
förvaltningsmyndigheten om 
genomförandet och utvärderingen av 
programmet för att minska 
stödmottagarnas administrativa börda.
Den ska övervaka åtgärder som vidtas till 
följd av rekommendationerna.

Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Övervakningskommittén ska 
godkänna de årliga 
genomföranderapporter för de program 
som avses i artikel 44 och de 
framstegsrapporter som avses i artikel 46.

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, eventuella frågor som 
påverkar programmets resultat och de 
korrigerande åtgärder som vidtas.

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
programmet och dess prioriterade områden 
i förhållande till de ekonomiska 
uppgifterna, allmänna och 
programspecifika indikatorer och 
kvantifierade målvärden, inklusive 
förändringar i resultatindikatorerna och de 
delmål som anges i resultatramarna. De 
uppgifter som lämnas ska gälla värden för 
indikatorer för fullt genomförda insatser 
och även för utvalda insatser. De ska också 
ange åtgärder för att uppfylla 
förhandsvillkoren, förenkla administrativa 
förfaranden och ta itu med eventuella 
frågor som påverkar programmets resultat 
och de korrigerande åtgärder som vidtas.

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2017 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt punkt 2 och framstegen när det gäller 
att uppnå programmets mål, inklusive 
bidraget från GSR-fonderna till 
förändringar i resultatindikatorerna, när 
bevisning finns att tillgå i utvärderingarna.
Rapporten ska också innehålla en 
bedömning av genomförandet av åtgärder 
för att beakta principerna i artiklarna 6–8
och redogöra för stödet till 
klimatförändringsmålen.

3. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in det första översynsåret ska 
innehålla en bedömning av de uppgifter 
som krävs enligt punkt 2 och framstegen 
när det gäller att uppnå programmets mål, 
inklusive bidraget från GSR-fonderna till 
förändringar i resultatindikatorerna, när 
bevisning finns att tillgå i utvärderingarna. 
Rapporten ska också innehålla en 
bedömning av genomförandet av åtgärder 
för att beakta principerna i artiklarna 6, 7, 
7a och 8 och redogöra för stödet till målen 
för klimatförändringar, 
fattigdomsminskning och minskning av 
den totala arbetslösheten och 
ungdomsarbetslösheten.
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Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2019 och den slutliga 
genomföranderapporten för GSR-fonderna 
ska, utöver de uppgifter och den 
bedömning som anges i punkterna 2 och 3, 
innehålla uppgifter om och bedömning av 
framstegen när det gäller att uppnå 
programmets mål och dess bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

4. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in det andra översynsåret och 
den slutliga genomföranderapporten för 
GSR-fonderna ska, utöver de uppgifter och 
den bedömning som anges i punkterna 2 
och 3, innehålla uppgifter om och 
bedömning av framstegen när det gäller att 
uppnå programmets mål och dess bidrag 
till unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla.

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det årliga översynsmötet kan omfatta 
mer än ett program. Åren 2017 och 2019
ska översynsmötet omfatta alla program i 
medlemsstaten och man ska också beakta 
de framstegsrapporter som varje 
medlemsstat lämnat in i enlighet med 
artikel 46 under de åren.

2. Det årliga översynsmötet kan omfatta 
mer än ett program. Under översynsåren
ska översynsmötet omfatta alla program i 
medlemsstaten och man ska också beakta 
de framstegsrapporter som varje 
medlemsstat lämnat in i enlighet med 
artikel 46 under de åren.

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaten och kommissionen får 
enas om att inte anordna ett årligt 
översynsmöte för ett program under andra 
år än 2017och 2019.

3. Medlemsstaten och kommissionen får 
enas om att inte anordna ett årligt 
översynsmöte för ett program under andra 
år än under översynsåren.
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Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
delmål som anges för varje program i 
resultatramarna och det stöd som använts 
till klimatförändringsmålen,

b) vilka framsteg som gjorts när det gäller 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, särskilt när det gäller de 
rimliga, mätbara, kvalitativa och 
kvantitativa delmål som grundas på 
medlemsstatens tidigare framgångar och 
utmaningar och som anges för varje 
program i resultatramarna och det stöd som 
använts till målen för klimatförändringar, 
fattigdomsminskning och minskning av 
den totala arbetslösheten och 
ungdomsarbetslösheten,

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet.

h) vilken roll partnerna spelar i enlighet 
med artikel 5 i genomförandet av 
partnerskapsavtalet, inbegripet en 
förteckning över deltagande partner, 
deras ansvar och de synpunkter de har 
uttryckt avseende genomförandet av 
programmet och partnerskapsprincipen, 
liksom hur man har tagit hänsyn till deras 
synpunkter.

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Åren 2018 och 2020 ska kommissionen i 
sin årliga framstegsrapport till Europeiska 

5. Åren 2018 och 2020 ska kommissionen i 
sin årliga framstegsrapport till Europeiska 
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rådets vårmöte lägga till ett avsnitt med en 
sammanfattning av den strategiska 
rapporten, särskilt när det gäller de 
framsteg som gjorts rörande unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla.

rådets vårmöte lägga till ett avsnitt med en 
sammanfattning av den strategiska 
rapporten, särskilt när det gäller de 
framsteg som gjorts rörande unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla samt målen för flaggskeppsinitiativen 
inom denna strategi.

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 
verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och i 
förhållande till deras 
bruttonationalprodukt per capita och 
arbetslöshet, där så är lämpligt.

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 
verkan ska utvärderas i enlighet med de 
respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla och i 
förhållande till klimatmålen, de 
övergripande indikatorerna,
bruttonationalprodukten per capita, 
arbetslösheten och kvalitativa 
arbetstillfällen, där så är lämpligt.
Medlemsstaterna får använda andra 
sociala och miljömässiga indikatorer 
utöver indikatorn bruttonationalprodukt
per capita för att skapa en tydligare bild 
av det allmänna välståndet i den 
utvärderade regionen eller 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
utvärderingarna, och säkerställa att 

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
kvalitativa och kvantitativa utvärderingar, 
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förfaranden finns för att framställa och 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna, inklusive uppgifter 
rörande allmänna och, där så är lämpligt, 
programspecifika indikatorer.

och säkerställa att förfaranden finns för att 
framställa och samla in de uppgifter som 
krävs för utvärderingarna, inklusive 
uppgifter rörande allmänna kvalitativa och 
kvantitativa och, där så är lämpligt, 
programspecifika indikatorer.

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hur väl programmet bidrar till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, i förhållande till de utvalda tematiska 
målen och prioriterade områdena och med 
utgångspunkt i nationella och regionala 
behov,

a) hur väl programmet bidrar till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, i förhållande till de utvalda tematiska 
målen, de övergripande principer som 
anges i artiklarna 6, 7, 7a och 8 i denna 
förordning och prioriterade områdena och 
med utgångspunkt i nationella och 
regionala behov,

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen överensstämmer med den 
gemensamma strategiska ramen, 
partnerskapsavtalet och de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och rådets 
rekommendationer som antagits enligt 
artikel 148.4 i fördraget,

d) om de utvalda tematiska målen, 
prioriteringarna och motsvarande mål i 
programmen och de övergripande 
principer som anges i artiklarna 6, 7, 7a 
och 8 i denna förordning överensstämmer 
med den gemensamma strategiska ramen, 
partnerskapsavtalet och de landsspecifika 
rekommendationerna i enlighet med 
artikel 121.2 i fördraget och rådets 
rekommendationer som antagits enligt 
artikel 148.4 i fördraget,



AD\908400SV.doc 57/125 PE486.190v02-00

SV

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) hur relevanta och tydliga de föreslagna 
programindikatorerna är,

e) hur relevanta och tydliga de föreslagna 
programindikatorerna och övergripande 
indikatorerna är,

Ändringsförslag 122

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering, och

l) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och förhindra diskriminering i 
enlighet med principerna i artikel 7, och

Ändringsförslag 123

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) hur lämpliga de planerade åtgärderna 
är för att garantera tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning, och

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 3 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja hållbar utveckling.

m) hur lämpliga de planerade åtgärderna är 
för att främja hållbar utveckling, social 
inkludering och uppfyllandet av mål för 
fattigdomsminskning.
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Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Artikel 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen eller medlemsstaterna i 
nära samarbete. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla i enlighet med de särskilda 
kraven i de fondspecifika bestämmelserna.
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Utvärderingar i efterhand ska genomföras 
av kommissionen i nära samarbete med 
medlemsstaterna. Utvärderingarna i 
efterhand ska avse GSR-fondernas verkan 
och resurseffektivitet samt deras bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla och målen för 
flaggskeppsinitiativen inom denna strategi
i enlighet med de särskilda kraven i de 
fondspecifika bestämmelserna. 
Utvärderingarna i efterhand ska vara 
slutförda senast den 31 december 2023.

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Stöd avseende tillgången till fonderna 
riktat särskilt till små och medelstora 
företag och mikroföretag.

Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Åtgärder för att sprida information, 
stödja nätverksarbete, utföra 
kommunikationsinsatser, öka 
medvetenheten och främja samarbete och 
erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer.
För att göra kommunikationen med den 

f) Åtgärder för att sprida information, 
stödja nätverksarbete, utföra 
kommunikationsinsatser, öka 
medvetenheten och främja samarbete och 
erfarenhetsutbyte, särskilt bland det civila 
samhällets organisationer, även med 
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breda allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan de 
kommunikationsåtgärder som vidtas på 
kommissionens initiativ, ska de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsåtgärder i enlighet med 
den här förordningen också bidra till att 
spridning av information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i den här 
förordningen.

tredjeländer. För att göra kommunikationen 
med den breda allmänheten effektivare och 
stärka synergieffekterna mellan de 
kommunikationsåtgärder som vidtas på 
kommissionens initiativ, ska de 
budgetmedel som anslås för 
kommunikationsåtgärder i enlighet med 
den här förordningen också bidra till att
omfatta spridning av information om 
Europeiska unionens politiska 
prioriteringar, förutsatt att dessa 
prioriteringar berör de allmänna målen i 
den här förordningen.

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) Stöd till kapacitetsuppbyggnad för 
sådana arbetsmarknadsorganisationer 
och organisationer inom det civila 
samhället som avses i artikel 5, särskilt i 
fråga om engagemang från företrädare 
för utsatta grupper, och stöd till 
paraplyorganisationer för icke-statliga 
organisationer, arbetsmarknadens parter, 
nätverk och sammanslutningar som 
företräder lokala myndigheter och 
myndigheter i städer och regioner som 
arbetar med sammanhållningspolitiken på 
EU-nivå för nätverksarbete med 
nationella och regionala partner.

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – stycke 2 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

jb) Stöd till utbyte av åsikter och 
samarbete inom befintliga och nya 
tematiska nätverk av sådana lokala 
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aktionsgrupper som avses i artikel 30 i 
denna förordning, för utformning och 
genomförande av lokala 
utvecklingsstrategier.

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och insatser för att 
öka kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter och stödmottagarna när det 
gäller förvaltning och användning av GSR-
fonderna. Dessa insatser kan gälla både 
tidigare och senare programperioder.

1. På initiativ av en medlemsstat får GSR-
fonderna stödja insatser för förberedelser, 
förvaltning, övervakning, utvärdering, 
information och kommunikation, 
nätverksarbete, beslut om klagomål samt 
kontroll och revision. GSR-fonderna får 
användas av medlemsstaterna för insatser 
för att minska den administrativa bördan 
för stödmottagarna, inklusive system för 
elektroniskt datautbyte, och
kompletterande insatser för att öka 
kapaciteten hos medlemsstaternas 
myndigheter, de partner som avses i 
artikel 5, med omfattande representation 
av arbetsmarknadens och näringslivets 
parter, i syfte att främja utbyte av åsikter 
och bästa praxis mellan sådana lokala 
aktionsgrupper som avses i artikel 30 på 
nationell nivå, och hos stödmottagarna när 
det gäller förvaltning och användning av 
GSR-fonderna. Dessa insatser kan gälla 
både tidigare och senare programperioder.

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje medlemsstat ska se till att de 
partner som avses i leden a, b och c i 
artikel 5.1 får lämpligt tekniskt stöd i de 
operativa programmen, för att underlätta 
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dessas deltagande och delaktighet i 
utarbetandet och genomförandet av 
partnerskapsavtalen och i utformningen, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av programmen.

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat ska se till att det 
inom alla operativa program finns 
tillräckligt med tillgängligt tekniskt stöd 
för att underlätta icke-statliga 
organisationers deltagande och 
delaktighet i utformningen, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av fonderna.

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Stödberättigande för utgifter ska 
fastställas utifrån nationella bestämmelser, 
utom när särskilda bestämmelser har 
fastställts i eller på grundval av den här 
förordningen eller de fondspecifika 
bestämmelserna.

1. Stödberättigande för utgifter ska 
fastställas utifrån nationella bestämmelser, 
utom vad gäller utgifter som hänför sig till 
europeiska projekt för territoriellt 
samarbete och när särskilda bestämmelser 
har fastställts i eller på grundval av den här 
förordningen eller de fondspecifika 
bestämmelserna.

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 8a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska inrätta en särskild 
stödordning för utgifter som hänför sig 
till europeiska program för regionalt 
samarbete för att därigenom förbättra det 
operativa genomförandet.

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Artikel 56 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller återbetalningspliktigt stöd, 
ska det stöd som återbetalas till det organ 
som tillhandahöll det eller till en annan 
behörig myndighet i medlemsstaten sättas 
in på ett separat konto och återanvändas 
för samma ändamål eller i enlighet med 
programmets mål.

När det gäller återbetalningspliktigt stöd, 
ska det stöd som återbetalas till det organ 
som tillhandahöll det eller till en annan 
behörig myndighet i medlemsstaten sättas 
in under ett separat kontonummer och 
återanvändas för samma ändamål eller i 
enlighet med programmets mål.

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Klumpsummor som inte överstiger 
100 000 euro i offentligt stöd.

c) Klumpsummor som inte överstiger 
200 000 euro i offentligt stöd.

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Artikel 58 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En schablonsats på upp till 20 % av 
stödberättigande direkta kostnader 
beräknas på grundval av en rättvis och 
kontrollerbar beräkningsmetod eller en 

a) En schablonsats på upp till 30 % av 
stödberättigande direkta kostnader 
beräknas på grundval av en rättvis och 
kontrollerbar beräkningsmetod eller en 
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metod som tillämpas inom bidragssystem 
som finansieras helt och hållet av 
medlemsstaten för liknande typer av 
insatser och stödmottagare.

metod som tillämpas inom bidragssystem 
som finansieras helt och hållet av 
medlemsstaten för liknande typer av 
insatser och stödmottagare.

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Artikel 58 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En schablonsats på upp till 15 % av 
stödberättigande direkta personalkostnader.

b) En schablonsats på upp till 20 % av 
stödberättigande direkta personalkostnader.

Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt.
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt och betalas av en icke-
beskattningsbar person i den mening som 
avses i artikel 13.1 första stycket i direktiv 
2006/112/EG, förutsatt att sådana 
mervärdesskattebelopp inte hänför sig till 
tillhandahållandet av infrastruktur.

c) Återbetalningsbar mervärdesskatt.
Mervärdesskatt ska emellertid vara 
stödberättigande i de fall den inte kan 
återbetalas enligt nationell lagstiftning för 
mervärdesskatt.

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska återbetala bidraget från GSR-fonderna 
om insatsen, inom fem år från 
slutbetalningen till stödmottagaren eller 

1. En insats som omfattar investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska återbetala bidraget från GSR-fonderna 
på ett proportionellt sätt om insatsen, inom 
fem år, och inom tre år när det gäller små 
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inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna 
för statligt stöd, där så är tillämpligt, blir 
föremål för

och medelstora företag, från 
slutbetalningen till stödmottagaren eller 
inom den tidsfrist som föreskrivs i reglerna 
för statligt stöd, där så är tillämpligt, blir 
föremål för

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För insatser som får ESF-stöd och 
insatser som får stöd genom andra 
GSR-fonder och som inte är investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska bidraget från fonden återbetalas endast 
om de är skyldiga att upprätthålla 
investeringarna enligt tillämpliga 
bestämmelser om statligt stöd och om de 
berörs av ett upphörande eller en 
omlokalisering av en 
produktionsverksamhet inom den tidsfrist
som föreskrivs i de bestämmelserna.

2. För insatser som får ESF-stöd och 
insatser som får stöd genom andra 
GSR-fonder och som inte är investeringar i 
infrastruktur eller produktiva investeringar 
ska bidraget från fonden återbetalas endast 
om de är skyldiga att upprätthålla 
investeringarna enligt tillämpliga 
bestämmelser om statligt stöd och om de 
berörs av ett upphörande eller en 
omlokalisering av en 
produktionsverksamhet inom tio år.

Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Artikel 66 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller resultatreserven ska 
budgetåtagandena göras när 
kommissionen har beslutat att godkänna 
ändringen av programmet.

utgår

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan i följande 
fall avbrytas av den delegerade 
utanordnaren enligt budgetförordningen för 
högst nio månader:

1. Betalningsfristen för en ansökning om 
mellanliggande utbetalning kan i följande 
fall avbrytas av den delegerade 
utanordnaren enligt budgetförordningen för 
högst sex månader:

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Investering för tillväxt och
sysselsättning i medlemsstater och 
regioner, som ska stödjas av alla fonderna.

a) Investering för tillväxt, sysselsättning 
och social inkludering i medlemsstater och 
regioner, som ska stödjas av alla fonderna.

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Strukturfonderna ska stödja målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning i 
alla regioner som motsvarar nivå 2 i den 
gemensamma nomenklatur för statistiska 
territoriella enheter (nedan kallad Nuts 2) 
som inrättats genom förordning (EG) 
nr 1059/2003.

1. Strukturfonderna ska stödja målet 
Investering för tillväxt, sysselsättning och 
social inkludering i alla regioner som 
motsvarar nivå 2 i den gemensamma 
nomenklatur för statistiska territoriella 
enheter (nedan kallad Nuts 2) som inrättats 
genom förordning (EG) nr 1059/2003.

Ändringsförslag 146

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medel för målet Investering för tillväxt och
sysselsättning ska anslås till följande tre 

Medel för målet Investering för tillväxt,
sysselsättning och social inkludering ska 
anslås till följande tre kategorier av Nuts 2-
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kategorier av Nuts 2-regioner: regioner:

Ändringsförslag 147

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 16,39 % (dvs. 53 142 922 017 euro) till 
mer utvecklade regioner.

c) 16,39 % (dvs. 53 142 922 017 euro) till 
mer utvecklade regioner, med särskild 
hänsyn till eventuella undantag i fråga 
om en nationell huvudstad med tät 
befolkning och en extrem koncentration 
av den nationella befolkningen till 
huvudstaden, på grundval av 
partnerskapsavtalet.

Ändringsförslag 148

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Stödberätttigande befolkning, 
äldreförsörjningskvot, befolkningstäthet, 
regionalt välstånd, nationellt välstånd, 
nettojusterad disponibel inkomst per 
capita och arbetslöshetsnivå för mindre 
utvecklade regioner och 
övergångsregioner.

Ändringsförslag 149

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % av 
medlen för mer utvecklade regioner i varje 
medlemsstat ska tilldelas ESF. För 

3. Minst 25 % av strukturfondernas medel 
för mindre utvecklade regioner, 40 % av 
medlen för övergångsregioner och 52 % av 
medlen för mer utvecklade regioner i varje 
medlemsstat ska tilldelas ESF. Om en 
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tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd till utsatta 
människor] betraktas som en del av de 
medel från strukturfonderna som anslås till 
ESF.

minimiandel för en regionkategori i 
enlighet med partnerskapsavtalet är lägre 
än miniminivån måste en sådan 
minskning kompenseras med en ökning i 
andra regionkategorier. Beloppet på 
nationell nivå för alla regionkategorier 
ska således inte bli lägre än det belopp på 
nationell nivå som erhålls med 
tillämpning av miniminivåerna. För 
tillämpningen av denna bestämmelse ska 
stödet till en medlemsstat genom 
[programmet för livsmedelsstöd för de 
mest utsatta människorna] betraktas som en 
del av de medel från strukturfonderna som 
anslås till ESF.

Ändringsförslag 150
Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Av de medel som avsatts för målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
ska 5 % utgöra en resultatreserv som ska 
anslås i enlighet med artikel 20.

utgår

Ändringsförslag 151

Förslag till förordning
Artikel 84 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Av Eruf-medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning ska 0,2 %
anslås till innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ på området hållbar 
stadsutveckling.

7. Av Eruf-medlen för målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning ska 1 %
anslås till innovativa åtgärder på 
kommissionens initiativ på området hållbar 
stads- och landsbygdsutveckling.

Ändringsförslag 152

Förslag till förordning
Artikel 85 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
2 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

2. I motiverade fall som rör genomförandet 
av ett eller flera tematiska mål kan 
kommissionen, som ett undantag från 
punkt 1, godta ett förslag från en 
medlemsstat när den först lämnar in 
partnerskapsavtalet om att överföra högst 
6 % av det sammanlagda anslaget för en 
regionkategori till andra regionkategorier.

Motivering

Utgående från de bestämmelser som gäller under den nuvarande lagstiftningen finns det 
ingen orsak att lägga ytterligare bördor på medlemsstaterna. Dessutom bör man ta hänsyn 
till att sammanhållningspolitiken är mycket komplex och respektera subsidiaritetsprincipen i 
enlighet med fördraget.

Ändringsförslag 153

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
beakta det allmänna makroekonomiska 
läget och särskilda eller exceptionella 
omständigheter, t.ex. privatiseringar eller
en ovanligt hög nivå på de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
i en medlemsstat under perioden 2007–
2013. De ska också beakta förändringar i 
de nationella anslagen från 
strukturfonderna i förhållande till åren 
2007–2013.

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
beakta det allmänna makroekonomiska 
läget och särskilda eller exceptionella 
omständigheter som kan innebära en 
ovanligt stor variation beträffande de 
offentliga eller motsvarande utgifterna för 
strukturåtgärder i en medlemsstat under 
perioden 2007–2013. De ska också beakta 
förändringar i de nationella anslagen från 
strukturfonderna i förhållande till åren 
2007–2013.

Ändringsförslag 154

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontrollen av om nivån på de offentliga Kontrollen av om nivån på de offentliga 
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eller motsvarande utgifterna för 
strukturåtgärder inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning ligger kvar på en 
oförändrad nivå ska göras när 
partnerskapsavtalet lämnas in
(förhandskontroll), år 2018 (kontroll efter 
halva tiden) och 2022 (efterhandskontroll).

eller motsvarande utgifterna för 
strukturåtgärder inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning ligger kvar på en 
oförändrad nivå ska göras när 
partnerskapsavtalet lämnas in
(förhandskontroll), efter halva tiden och 
slutligen genom en efterhandskontroll.

Ändringsförslag 155

Förslag till förordning
Artikel 86 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om kommissionen vid 
efterhandskontrollen fastställer att en 
medlemsstat inte har upprätthållit den 
referensnivå för de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning som anges i 
partnerskapsavtalet i enlighet med 
bilaga III, kan kommissionen genomföra 
en finansiell korrigering. När 
kommissionen beslutar om den ska 
genomföra en finansiell korrigering eller 
inte ska den beakta om den ekonomiska 
situationen i medlemsstaten har förändrats 
väsentligt sedan kontrollen efter halva 
tiden och om ändringen beaktades då.
Närmare bestämmelser om satserna för 
finansiell korrigering återfinns under 
punkt 3 i bilaga III.

6. Om kommissionen vid 
efterhandskontrollen fastställer att en 
medlemsstat inte har upprätthållit den 
referensnivå för de offentliga eller 
motsvarande utgifterna för strukturåtgärder 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning som anges i 
partnerskapsavtalet i enlighet med 
bilaga III, kan kommissionen genomföra 
en finansiell korrigering. Kommissionen 
ska fatta beslut om huruvida en finansiell 
korrigering ska genomföras enbart om den 
anser att medlemsstaten inte har vidtagit 
de åtgärder som krävs för att följa de 
rekommendationer som kommissionen
har utfärdat i detta syfte, och den ska 
beakta om den ekonomiska situationen i 
medlemsstaten har förändrats väsentligt 
sedan kontrollen efter halva tiden och om 
ändringen beaktades då. Närmare 
bestämmelser om satserna för finansiell 
korrigering återfinns under punkt 3 i 
bilaga III.

Ändringsförslag 156

Förslag till förordning
Artikel 87 – titel
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innehållet i och antagandet av de 
operativa programmen inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning

Innehåll i samt antagande och ändring av 
de operativa programmen inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning

Ändringsförslag 157

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 52
motsvara ett tematiskt mål och omfatta en 
eller flera investeringsprioriteringar inom 
det tematiska målet i fråga, i enlighet med 
de fondspecifika bestämmelserna. När det 
gäller ESF kan man för ett prioriterat 
område i väl motiverade fall kombinera 
investeringsprioriteringar från de olika 
tematiska mål som anges i artikel 9.8, 9.9, 
9.10 och 9.11 för att andra prioriterade 
områden lättare ska kunna få bidrag från 
investeringsprioriteringarna.

1. Ett operativt program ska omfatta 
prioriterade områden. Ett prioriterat 
område ska beröra en fond för en 
regionkategori och ska motsvara ett 
tematiskt mål och omfatta en eller flera 
investeringsprioriteringar inom det 
tematiska målet i fråga, i enlighet med de 
fondspecifika bestämmelserna. I väl 
motiverade fall kan ett prioriterat område 
beröra fler än en regionkategori och fler 
än en fond. När det gäller ESF kan man 
för ett prioriterat område i väl motiverade 
fall kombinera en eller fler 
kompletterande investeringsprioriteringar 
från de olika tematiska mål som anges i
artikel 9.8, 9.9, 9.10 och 9.11 för att andra 
prioriterade områden lättare ska kunna få 
bidrag från investeringsprioriteringarna.

Ändringsförslag 158

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över städer där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 

iii) en vägledande förteckning över städer, 
funktionella stadsområden och 
förortsregioner för förnyelse där 
integrerade åtgärder för en hållbar 
stadsutveckling kommer att genomföras, en 
vägledande årlig fördelning av Eruf-stödet 
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artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av 
ESF-stödet till integrerade åtgärder,

till dessa åtgärder, inklusive medel som 
delegeras till städer för förvaltning enligt 
artikel 7.2 i förordning (EU) nr […] [Eruf] 
och en vägledande årlig fördelning av 
ESF-stödet till integrerade åtgärder,

Ändringsförslag 159

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led c – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) förteckningen över de mikroregioner 
på landsbygden som har högst 
koncentration av fattigdom och den 
preliminära årliga fördelningen av stöd 
från ESF, Eruf och EJFLU till 
integrerade åtgärder,

Ändringsförslag 160

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) angivande av de områden där lokalt 
ledd utveckling ska genomföras,

iv) ett vägledande angivande av de 
områden där lokalt ledd utveckling ska 
genomföras,

Ändringsförslag 161

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) om tillämpligt, en beskrivning av hur 
de planerade insatserna bidrar till 
makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier.

vi) en beskrivning av hur de planerade 
insatserna bidrar till makroregionala 
strategier och havs- och 
bergsområdesstrategier.
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Ändringsförslag 162

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 få 
bukt med de regionala demografiska 
utmaningarna och möta särskilda behov i 
områden med störst fattigdom och 
arbetslöshet eller hos målgrupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering eller 
social utestängning, med särskilt beaktande 
av personer med funktionsnedsättning, 
marginaliserade befolkningsgrupper och 
med preliminära finansiella anslag.

Ändringsförslag 163

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led e – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) för varje förhandsvillkor, inrättat i 
enlighet med bilaga IV, som inte är 
uppfyllt den dag då partnerskapsavtalet och 
det operativa programmet lämnas in, en 
beskrivning av de åtgärder som behövs för 
att uppfylla förhandsvillkoret och en 
tidsplan för åtgärderna,

ii) för varje relevant förhandsvillkor, 
inrättat i enlighet med bilaga IV, som inte 
är uppfyllt den dag då partnerskapsavtalet 
och det operativa programmet lämnas in, 
en beskrivning av de åtgärder som behövs 
för att uppfylla förhandsvillkoret och en 
tidsplan för åtgärderna,

Ändringsförslag 164

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led f – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en bedömning av den administrativa 
bördan för stödmottagarna och de 
åtgärder som planeras för att minska den, 
med angivna mål,

ii) de åtgärder som planeras för att minska 
den administrativa bördan för 
stödmottagarna, med angivna mål,
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Ändringsförslag 165

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led f – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) en förteckning över större projekt för 
vilka man planerar att inleda det 
huvudsakliga arbetet före den 
1 januari 2018.

iii) en vägledande förteckning över större 
projekt för vilka uppskattat startdatum för 
det viktigaste arbetet ligger före den 1 
januari 2018.

Ändringsförslag 166

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led h – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) uppgifter om ackrediteringsorgan, 
förvaltningsmyndighet, eventuell 
attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet,

i) uppgifter om förvaltningsmyndighet, 
eventuell attesteringsmyndighet och 
revisionsmyndighet,

Ändringsförslag 167

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 
riskerar att drabbas av sådan 
diskriminering, särskilt kraven på att 

ii) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning och undvika att segregering 
upprepas i samband med förberedelsen, 
utarbetandet och genomförandet av det 
operativa programmet, särskilt när det 
gäller tillgång till finansiering, med hänsyn 
till behoven hos olika målgrupper som 
riskerar att drabbas av sådan 
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säkerställa tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning.

diskriminering.

Ändringsförslag 168
Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) En beskrivning av de särskilda 
åtgärder som har vidtagits för att 
garantera tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning i samband med 
förberedelsen, utarbetandet och 
genomförandet av det operativa 
programmet.

Ändringsförslag 169

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till att främja jämställdhet mellan 
män och kvinnor, och när så är lämpligt,
bestämmelser för att säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras både 
på program- och insatsnivå.

iii) En beskrivning av hur programmet 
bidrar till att främja jämställdhet mellan 
män och kvinnor, och bestämmelser för att 
säkerställa att jämställdhetsperspektivet 
integreras både på program- och insatsnivå, 
samt en beskrivning av de särskilda 
åtgärder som har vidtagits för att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor.

Ändringsförslag 170

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 3 – stycke 1 – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) En beskrivning av de särskilda 
åtgärder som har vidtagits för att nå 
unionens mål att minska fattigdomen 
genom att främja social inkludering av 
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missgynnade befolkningsgrupper.

Ändringsförslag 171

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska lämna in ett yttrande 
från de nationella jämställdhetsorganen
om de åtgärder som anges i punkterna ii 
och iii tillsammans med förslaget till 
operativt program inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning.

Medlemsstaterna ska lämna in ett yttrande 
från de nationella jämställdhetsorgan och 
partner som avses i leden a, b och c i 
artikel 5 1 om de åtgärder som anges i
leden i, ii och iii i denna punkt
tillsammans med förslaget till operativt 
program inom målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning.

Ändringsförslag 172

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 87 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
godkännande av det operativa programmet.

5. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
godkännande av de delar av det operativa 
programmet som lyder under leden a ii, 
b i–ii, d, e i–ii, g i–ii och h i–ii i punkt 2.

Ändringsförslag 173

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fonderna får tillsammans stödja 
operativa program inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning.

1. Fonderna får tillsammans stödja 
operativa program inom målet Investering 
för tillväxt, sysselsättning och social 
inkludering.
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Ändringsförslag 174

Förslag till förordning
Artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 5 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

2. Eruf och ESF kan komplettera varandra 
och inom en gräns på 10 %
unionsfinansiering för varje prioriterat 
område inom ett operativt program kan de 
finansiera en del av en insats där 
kostnaderna berättigar till stöd från den 
andra fonden, enligt den fondens regler för 
stödberättigande, under förutsättning att de 
är nödvändiga för att insatsen ska kunna 
genomföras på ett tillfredsställande sätt och 
att de är direkt kopplade till den.

Ändringsförslag 175

Förslag till förordning
Artikel 89 – stycke 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operativa program som är inriktade på 
utsatta grupper som unga, kvinnor, 
migranter, de långtidsarbetslösa, 
missgynnade äldre, personer med 
funktionsnedsättning och etniska 
minoriteter ska vara stödberättigade för 
att fungera på hela territoriet oberoende 
av de geografiska begränsningarna av 
referenserna.

Ändringsförslag 176

Förslag till förordning
Artikel 91 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) En miljökonsekvensbeskrivning där 
hänsyn tas till behovet av begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar samt 

f) En miljökonsekvensbeskrivning där 
hänsyn tas till behovet av begränsning av 
och anpassning till klimatförändringar samt 
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motståndskraft mot katastrofer. motståndskraft mot katastrofer, och en 
bedömning av de sociala konsekvenserna 
med beaktande av vinsterna i fråga om 
sammanhållning och utveckling.

Ändringsförslag 177

Förslag till förordning
Artikel 95 – punkt 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En analys av hur den gemensamma 
handlingsplanen bidrar till att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor och 
förebygga diskriminering.

6. En analys av hur den gemensamma 
handlingsplanen bidrar till att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor och 
förebygga diskriminering i enlighet med 
artikel 7.

Ändringsförslag 178

Förslag till förordning
Artikel 95 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. En analys av konsekvenserna av den 
gemensamma handlingsplanen för 
funktionshindrade personers 
tillgänglighet.

Ändringsförslag 179

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Granska framstegen när det gäller att 
uppnå delmål och mål när det gäller utfall 
och resultat av den gemensamma 
handlingsplanen.

a) Granska framstegen när det gäller att 
uppnå delmål och mål när det gäller utfall 
och resultat av den gemensamma 
handlingsplanen, och vidarebefordra 
resultaten till övervakningskommittén.
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Ändringsförslag 180

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bedöma och godkänna förslag om 
ändring av den gemensamma 
handlingsplanen, för att ta hänsyn till 
eventuella problem som påverkar 
resultaten.

b) Bedöma och godkänna förslag om 
ändring av den gemensamma 
handlingsplanen, för att ta hänsyn till 
eventuella problem som påverkar 
resultaten, och vidarebefordra resultaten 
till övervakningskommittén.

Ändringsförslag 181

Förslag till förordning
Artikel 99 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en strategi för stadsutveckling eller 
en annan territoriell strategi eller pakt 
enligt definitionen i artikel 12.1 i 
förordning … [ESF] kräver ett integrerat 
tillvägagångssätt med investeringar inom 
mer än ett prioriterat område inom ett eller 
flera operativa program ska åtgärden 
genomföras i form av en integrerad 
territoriell investering.

1. När en strategi för stads- eller 
landsbygdsutveckling eller pakt enligt 
definitionen i artikel 12.1 i förordning … 
[ESF] kräver ett integrerat 
tillvägagångssätt med investeringar inom 
mer än ett prioriterat område inom ett eller 
flera operativa program ska åtgärden 
genomföras i form av en integrerad 
territoriell investering.

Ändringsförslag 182

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) åtgärder för att garantera 
tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning,
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Ändringsförslag 183

Förslag till förordning
Artikel 100 – punkt 1 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) åtgärder för att bekämpa fattigdom 
och för att främja social inkludering av 
missgynnade befolkningsgrupper,

Ändringsförslag 184

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast den 30 april 2016 och senast den 
30 april under de efterföljande åren fram 
till och med 2022 ska medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 44.1 lämna in en 
årsrapport till kommissionen Den rapport 
som lämnas in 2016 ska omfatta 
budgetåren 2014–2015 samt perioden från 
startdatumet för utgifternas 
stödberättigande och till och med den 
31 december 2013.

1. Senast den 30 juni 2016 och senast den 
30 juni under de efterföljande åren fram till 
och med 2022 ska medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 44.1 lämna in en 
årsrapport till kommissionen. Den rapport 
som lämnas in 2016 ska omfatta 
budgetåren 2014–2015 samt perioden från 
startdatumet för utgifternas 
stödberättigande och till och med den 
31 december 2013.

Ändringsförslag 185

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De årliga genomföranderapporterna som 
lämnas in 2017 och 2019 ska innehålla en 
bedömning av de uppgifter som krävs 
enligt artikel 44.3 och 44.4, uppgifterna i 
punkt 2 samt uppgifter om följande:

3. De årliga genomföranderapporterna som 
lämnas in under översynsåren ska 
innehålla en bedömning av de uppgifter 
som krävs enligt artikel 44.3 och 44.4 och
uppgifterna i punkt 2 och kan, beroende 
på innehållet i och målen med de 
operativa programmen, lägga till 
information om följande:
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Ändringsförslag 186

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Framsteg när det gäller genomförandet 
av det integrerade tillvägagångssättet för 
territoriell utveckling, inklusive hållbar 
stadsutveckling och lokalt ledd utveckling 
inom det operativa programmet.

a) Framsteg när det gäller genomförandet 
av det integrerade tillvägagångssättet för 
territoriell utveckling, inklusive hållbar 
stads- och landsbygdsutveckling och lokalt 
ledd utveckling inom det operativa 
programmet.

Ändringsförslag 187

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De särskilda åtgärder som vidtagits för 
att såväl främja jämställdhet mellan män 
och kvinnor som förhindra diskriminering, 
inklusive tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning och de bestämmelser 
som införts för att säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras i det 
operativa programmet och insatserna.

e) De särskilda åtgärder som vidtagits för 
att såväl främja jämställdhet mellan män 
och kvinnor som förhindra diskriminering, 
inklusive tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning och de bestämmelser 
som införts för att säkerställa att 
jämställdhetsperspektivet integreras i det 
operativa programmet och insatserna, samt 
de särskilda åtgärder som har vidtagits för 
att bekämpa fattigdom och främja social 
inkludering av utsatta 
befolkningsgrupper.

Ändringsförslag 188

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 3 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) De särskilda åtgärder som har 
vidtagits för att garantera tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning.
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Ändringsförslag 189

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder för att tackla de särskilda 
behoven i områden med störst fattigdom 
eller hos målgrupper som är särskilt utsatta 
för diskriminering eller utestängning, med 
särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper, och om lämpligt, de 
ekonomiska medel som använts.

i) Framsteg när det gäller genomförandet 
av åtgärder för att tackla de regionala 
demografiska utmaningarna och de 
särskilda behoven i områden med störst 
fattigdom och arbetslöshet eller hos 
målgrupper som är särskilt utsatta för 
diskriminering eller social utestängning, 
med särskilt beaktande av personer med 
funktionsnedsättning och marginaliserade 
befolkningsgrupper, och om lämpligt, de 
ekonomiska medel som använts.

Ändringsförslag 190

Förslag till förordning
Artikel 102 – punkt 29 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I övervakningssyfte ska 
förvaltningsmyndigheten senast den 
31 januari, den 30 april, den 31 juli och 
den 31 oktober för vart och ett av de 
operativa programmen, och efter prioriterat 
område, på elektronisk väg överlämna 
följande uppgifter till kommissionen:

1. I övervakningssyfte ska 
förvaltningsmyndigheten senast den 
31 januari och den 31 juli för vart och ett 
av de operativa programmen, och efter 
prioriterat område, på elektronisk väg 
överlämna följande uppgifter till 
kommissionen:

Ändringsförslag 191

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Informera allmänheten om tidsramar 
för programplanering och förväntade 
tidsramar för alla berörda offentliga 
samrådsförfaranden i samtliga skeden av 
utformningen av partnerskapsavtalet och 
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programmen.

Ändringsförslag 192

Förslag till förordning
Artikel 105 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. EU-institutionerna och 
rådgivningsorganen ska organisera 
verksamhet som ökar medvetenheten, i 
syfte att förklara hur 
sammanhållningspolitiken fungerar.

Ändringsförslag 193

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommunikationsstrategin ska vara 
tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 194

Förslag till förordning
Artikel 108

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fonderna får ge tekniskt stöd på upp till 
0,35 % av deras årliga tilldelning.

Fonderna får ge tekniskt stöd på upp till 
0,25 % av deras årliga tilldelning.

Ändringsförslag 195

Förslag till förordning
Artikel 109 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det tekniska stödet ska utgöra ett 2. Det tekniska stödet ska utgöra en del av 
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prioriterat område som finansieras via en
enda fond, inom ett operativt program eller 
ett särskilt operativt program.

eller ett helt prioriterat område inom ett 
operativt program, eller ett särskilt 
operativt program.

Ändringsförslag 196

Förslag till förordning
Artikel 110 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) 75 % för de mindre utvecklade regioner 
i medlemsstaterna som inte avses i leden b 
eller c och för alla regioner vars BNP per 
capita för perioden 2007–2013 var lägre än 
75 % av genomsnittet i EU-25 för 
referensperioden men vars BNP per capita 
ligger över 75 % av genomsnittlig BNP i 
EU-27,

d) 85 % för de mindre utvecklade regioner 
i medlemsstaterna som inte avses i leden b 
eller c och för alla regioner vars BNP per 
capita för perioden 2007–2013 var lägre än 
75 % av genomsnittet i EU-25 för 
referensperioden men vars BNP per capita 
ligger över 75 % av genomsnittlig BNP i 
EU-27,

Motivering

I syfte att garantera effektiv användning och bättre utnyttjande av EU-medlen bör regioner 
vars BNP per capita för perioden 2007–2013 var lägre än 75 % av genomsnittlig BNP i 
EU-25 och som nu är stödberättigade inom kategorin övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner ha högre samfinansieringskvot.

Ändringsförslag 197

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Det prioriterade områdets betydelse för 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, med beaktande av de 
särskilda klyftor som måste överbryggas.

1. Det prioriterade områdets betydelse för 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, med beaktande av de 
särskilda klyftorna och målen för 
flaggskeppsinitiativen inom denna 
strategi.

Ändringsförslag 198

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – led 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärder för att minska fattigdom och 
för att främja social inkludering av 
utsatta befolkningsgrupper, särskilt 
genom integrerade tillvägagångssätt för 
aktiv inkludering.

Ändringsförslag 199

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1 – led 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b) Det prioriterade områdets betydelse 
för att minska den totala arbetslösheten 
och ungdomsarbetslösheten, särskilt i de 
medlemsstater där nivåerna är betydligt 
högre än det europeiska genomsnittet.

Ändringsförslag 200

Förslag till förordning
Artikel 113 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten får anförtro 
förvaltningen av en del av ett operativt 
program till ett förmedlande organ genom 
ett skriftligt avtal mellan det förmedlande 
organet och medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten (nedan kallat ett 
samlat bidrag). Det förmedlande organet 
ska lämna garantier för sin solvens och sin 
kompetens inom det berörda området samt 
inom administrativ och ekonomisk 
förvaltning.

7. Medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten får anförtro 
förvaltningen av en del av ett operativt 
program till ett förmedlande organ genom 
ett skriftligt avtal mellan det förmedlande 
organet och medlemsstaten eller 
förvaltningsmyndigheten (nedan kallat ett 
samlat bidrag). I syfte att underlätta 
tillgången till strukturfonderna för små 
icke-statliga organisationer ska 
medlemsstaterna främja användning av 
små och skräddarsydda samlade bidrag.
Det förmedlande organet ska lämna 
garantier för sin solvens och sin kompetens 
inom det berörda området samt inom 
administrativ och ekonomisk förvaltning.
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Ändringsförslag 201

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 2014: 2 % av fondernas stöd till det 
operativa programmet för hela 
programperioden.

a) 2014: 3 % av fondernas stöd till det 
operativa programmet för hela 
programperioden.

Motivering

Syftet med den nuvarande lagstiftningen (artikel 82 i förordning (EG) nr 1083/2006) bör 
bevaras i leden a, b och c, i syfte att garantera bättre stabilitet och hållbarhet samt bidra till 
att åtgärda följderna av den ekonomiska krisen i Europa.

Ändringsförslag 202

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 2015: 1 % av fondernas stöd till det 
operativa programment för hela 
programperioden.

b) 2015: 2 % av fondernas stöd till det 
operativa programment för hela 
programperioden.

Ändringsförslag 203

Förslag till förordning
Artikel 124 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 2016: 1 % av fondernas stöd till det 
operativa programment för hela 
programperioden.

c) 2016: 2 % av fondernas stöd till det 
operativa programment för hela 
programperioden.

Ändringsförslag 204

Förslag till förordning
Artikel 127 – punkt 1 – stycke 1



PE486.190v02-00 86/125 AD\908400SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska frigöra den del av ett 
belopp som beräknats i enlighet med andra 
stycket för ett operativt program som inte 
har använts för utbetalning av inledande 
och årlig förfinansiering, mellanliggande 
betalningar och årssaldo senast den 
31 december det andra året efter det år då 
budgetåtagandet för programmet gjordes, 
eller för vilken en betalningsansökan i 
enlighet med artikel 121 inte har lämnats in 
i enlighet med artikel 126.

Kommissionen ska frigöra den del av ett 
belopp som beräknats i enlighet med andra 
stycket för en medlemsstat som inte har 
använts för utbetalning av inledande och 
årlig förfinansiering, mellanliggande 
betalningar och årssaldo senast den 
31 december det tredje året efter det år då 
budgetåtagandet för programmet gjordes, 
eller för vilken en betalningsansökan i 
enlighet med artikel 121 inte har lämnats in 
i enlighet med artikel 126.

Ändringsförslag 205

Förslag till förordning
Artikel 134 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Det framgår av en resultatöversyn att 
man inom ett prioriterat område inte har 
lyckats uppnå de delmål som anges i 
resultatramen.

f) Det framgår av en resultatöversyn att 
man inom ett prioriterat område allvarligt 
har misslyckats med att uppnå de delmål 
som anges i resultatramen.

Ändringsförslag 206

Förslag till förordning
Artikel 134 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Medlemsstaten underlåter att svara 
eller svarar på ett icke tillfredsställande 
sätt i enlighet med artikel 20.3.

utgår

Ändringsförslag 207

Förslag till förordning
Artikel 134 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska till förmån för 
rättssäkerheten ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 142 med 
avseende på att sammanställa de begrepp 
och situationer som kan anses allvarliga 
enligt vad som avses i punkt 1 i denna 
artikel.

Ändringsförslag 208

Förslag till förordning
Artikel 136 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 för att fastställa kriterier för att 
avgöra nivån för de finansiella 
korrigeringarna.

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 142 med avseende på att fastställa
de fall som betraktas som allvarliga 
brister enligt vad som avses i denna 
artikel samt kriterier för att avgöra nivån 
för de finansiella korrigeringarna.

Ändringsförslag 209

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en överenskommelse nås får 
medlemsstaten återanvända berörda EU-
medel i enlighet med artikel 135.3.

Ändringsförslag 210

Förslag till förordning
Artikel 137 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. För att göra en finansiell korrigering ska 5. För att göra en finansiell korrigering om 
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kommissionen genom genomförandeakter 
fatta beslut inom sex månader efter 
överläggningarna eller efter att ha mottagit 
kompletterande uppgifter, om 
medlemsstaten går med på att lämna in 
sådana kompletterande uppgifter efter 
överläggningarna. Kommissionen ska 
beakta alla uppgifter och synpunkter som 
framkommit under förfarandet. Om det inte 
hålls några överläggningar ska 
sexmånadersperioden börja löpa två 
månader efter dateringen av 
kommissionens inbjudan till 
överläggningar.

ingen överenskommelse nås ska 
kommissionen genom genomförandeakter 
fatta beslut inom sex månader efter 
överläggningarna eller efter att ha mottagit 
kompletterande uppgifter, om 
medlemsstaten går med på att lämna in 
sådana kompletterande uppgifter efter 
överläggningarna. Kommissionen ska 
beakta alla uppgifter och synpunkter som 
framkommit under förfarandet. Om det inte 
hålls några överläggningar ska 
sexmånadersperioden börja löpa två 
månader efter dateringen av 
kommissionens inbjudan till 
överläggningar.

Ändringsförslag 211

Förslag till förordning
Artikel 140 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 100 000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

1. Insatser för vilka de stödberättigande 
utgifterna inte överstiger 200 000 euro ska 
inte omfattas av mer än en revision, av 
antingen revisionsmyndigheten eller 
kommissionen, för avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Övriga insatser ska inte 
omfattas av mer än en revision per 
räkenskapsår, av revisionsmyndigheten och 
av kommissionen, före avslutandet av alla 
utgifter som berörs i enlighet med 
artikel 131. Dessa bestämmelser ska inte 
påverka tillämpningen av punkt 4.

Ändringsförslag 212

Förslag till förordning
Bilaga -I (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA -I
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Gemensam strategisk ram
Syftet med denna ram är att i enlighet 
med artikel 10 tillhandahålla en strategisk 
riktning för programplaneringen i 
medlemsstaterna och regionerna och för 
GSR-fondernas bidrag till uppnåendet av 
unionens mål i strategin för en smart, 
hållbar tillväxt för alla. För att uppnå 
detta mål fastställer denna ram de 
viktigaste övergripande principerna och 
identifierar de tvärgående utmaningarna, 
anger synergieffekterna och 
samordningsmekanismerna mellan 
GSR-fonderna och mellan instrument 
inom ramen för andra EU-strategier och 
instrument inom ramen för 
GSR-fonderna, samt fastställer 
prioriteringar för territoriellt samarbete.
Utöver ramen i denna bilaga bör 
kommissionen stödja medlemsstaterna 
och regionerna genom att särskilt anta en 
icke uttömmande förteckning över 
rekommenderade åtgärder för 
GSR-fonderna i form av en delegerad akt 
i enlighet med artikel 142. Denna icke-
uttömmande förteckning, som är en del av 
GSR, bör ge medlemsstaterna och 
regionerna riktlinjer för hur de kan 
omsätta de tematiska mål som föreskrivs i 
artikel 9 till programplanering, med 
beaktande av regioners olika behov, 
utmaningar och möjligheter och den 
flexibilitet som är nödvändig för en 
regional hållbar utveckling.
1. Övergripande principer och tvärgående 
utmaningar
1.1 Partnerskap och flernivåstyre
1.1.1 Principen om flernivåstyre kräver 
samordnade insatser som genomförs i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen och 
proportionalitetsprincipen och i 
partnerskap. Flernivåstyret ska också 
konkretiseras i form av ett operativt och 
institutionaliserat samarbete vars mål 
särskilt är att utforma och genomföra 
EU-politiken. Uttrycklig hänvisning till 
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principen om flernivåstyre i denna 
förordning innebär en förstärkning av 
denna princip och ger ett mervärde för 
själva sammanhållningspolitiken.
1.1.2 Principen om flernivåstyre ska 
respekteras för att göra det lättare att 
uppnå dels social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning, dels 
unionens prioriteringar för en smart och 
hållbar tillväxt för alla.
1.1.3 För att garantera ett effektivt 
flernivåstyre ska medlemsstaterna och 
regionerna
a) organisera ett partnerskap i enlighet 
med artikel 5,
b) fastställa samordningsmekanismer 
mellan de olika styrningsnivåerna i 
enlighet med respektive system för 
författningsenliga befogenheter,
c) regelbundet rapportera om 
genomförandet av partnerskap.
1.1.4 I alla stadier av genomförandet av 
GSR-fonderna ska partnerskap 
organiseras så att de direkt inkluderar 
regionala och lokala myndigheter i 
förberedelsen av partnerskapsavtal och av 
program samt vid förberedelse, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av dessa program. 
Arbetsmarknadens och näringslivets 
parter, andra myndigheter samt organ 
som företräder det civila samhället, 
inbegripet partner på miljöområdet, icke-
statliga organisationer samt organ som 
ansvarar för att främja jämställdhet och 
icke-diskriminering, ska också inkluderas 
i syfte att garantera partnerskap i alla 
skeden av genomförandet av politiken.
1.1.5 Samarbete med partnerna ska följa 
bästa praxis. Medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheterna ska använda 
en del av sitt tekniska stöd för 
innevarande och efterföljande 
programperiod för att säkerställa att 
partnerna, särskilt små lokala 
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myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt icke-
statliga organisationer har den kapacitet 
som krävs för att delta i förberedelsen, 
genomförandet, övervakningen och
utvärderingen av partnerskapsavtalet och 
programmen.
1.2 Hållbar utveckling
1.2.1 Principen om hållbar utveckling, 
som fastställs i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen (EU-fördraget), rör 
ett framstegsbegrepp enligt vilket sociala, 
ekonomiska och miljömässiga beaktanden 
ska integreras när man beaktar 
välbefinnande och en bättre livskvalitet 
för nu levande och framtida generationer.
1.2.2 Överväganden om hållbar 
utveckling liksom principen att 
förorenaren betalar bör därför göras till 
en integrerad del av varje plan, från 
utformningen via genomförandet och 
övervakningen till utvärderingen. Att inte 
tillämpa principen om att förorenaren 
betalar kan endast tillåtas i undantagsfall 
och förutsatt att tydliga mildrande 
åtgärder vidtagits.
1.2.3 För att möta de komplexa 
utmaningar de ställs inför bör 
medlemsstaterna och regionerna utnyttja 
EU:s alla tillgängliga politiska 
instrument. I syfte att ta itu med 
klimatförändringar bör resurserna 
särskilt inriktas på förebyggande och 
mildrande åtgärder. Varje ny investering 
som finansieras med stöd från GSR-
fonderna bör till sin natur vara sådan att 
den är motståndskraftig mot 
klimatförändringarna och 
naturkatastrofer.
1.2.4 Eruf och Sammanhållningsfonden 
bör fortsätta att göra betydande 
investeringar i medlemsstaternas och 
regionernas infrastruktur, i syfte att 
uppfylla kraven i ramdirektivet för vatten 
och andra relevanta direktiv. Eftersom 
tekniska lösningar, som syftar till att bidra 
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till hållbara åtgärder, redan finns och nya 
lösningar håller på att utvecklas, bör man 
genom Eruf fortsätta att stödja forskning 
inom detta område. Sådant stöd bör 
utgöra ett komplement till de åtgärder 
som omfattas av Horisont 2020.
Finansiering av åtgärder för biologisk 
mångfald kan göras tillgänglig via 
EJFLU och EHFF. EJFLU kan också 
utnyttjas för stöd till markförvaltare i 
sådana fall där obligatoriska miljökrav 
leder till områdesspecifika nackdelar.
1.2.5 Att eftersträva en hållbar utveckling 
bör inte vara en rent teknisk åtgärd. För 
att garantera att detta mål integreras i 
GSR-fondernas verksamhet på plats bör 
förvaltningsmyndigheterna genomgående 
under programmets hela livscykel ta 
vederbörlig hänsyn till detta mål, och de 
bör inta en mer aktiv hållning för att 
minska insatsernas skadliga effekter på 
miljön genom att bl.a.
a) styra investeringar mot de mest 
resurseffektiva alternativen,
b) noggrant väga behovet av investeringar 
när investeringarna har en betydande 
negativ påverkan på miljön,
c) inta ett långsiktigt perspektiv när man 
jämför livscykelkostnader för alternativa 
investeringsmetoder, 
d) främja miljöanpassad offentlig 
upphandling,
e) styra investeringarna mot tillträde för 
alla användare för att bidra till en 
hinderfri miljö för personer med 
funktionsnedsättning.
1.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män 
och icke-diskriminering 
1.3.1 Medlemsstaterna och regionerna 
bör under alla etapper av genomförandet 
av GSR-fonderna vidta lämpliga åtgärder 
för att undanröja bristande jämställdhet 
mellan kvinnor och män, främja 
jämställdhet samt förhindra all
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diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning.
1.3.2 Medlemsstaterna och regionerna 
bör sträva efter att uppfylla 
jämställdhetsmålet och vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra varje form av 
diskriminering under förberedelsen, 
genomförandet, övervakningen, 
utvärderingen av insatserna i de program 
som medfinansieras av GSR-fonderna 
och tydligt fastställa åtgärder för att 
beakta denna princip i programmen.
1.3.3 Ett större kvinnligt deltagande på 
arbetsmarknaden, både som arbetsgivare 
och arbetstagare, skulle ge ny kraft åt 
EU:s ekonomi. Att frigöra potentialen för 
en sådan ökning i verksamheten genom 
att öka sysselsättningen bland kvinnor är 
avgörande för att Europa 2020-
sysselsättningsmålen ska kunna uppnås. 
Hindren för kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden bör därför till fullo tas 
itu med genom att man bland annat 
uppmuntrar till ett ökat kvinnligt 
deltagande inom området FoU och 
inkluderar kvinnliga arbetstagare i 
vidareutbildning och yrkesutbildning för 
”gröna jobb”. Medlemsstater och regioner 
bör se till att också Eruf, 
Sammanhållningsfonden, EHFF och 
EJFLU, utöver ESF, finansierar 
verksamhet som främjar kvinnors 
ekonomiska oberoende, bidrar till 
uppnåendet av en lämplig balans mellan 
arbete och familjeliv och främjar kvinnors 
möjligheter som företagare.
1.3.4 Genom övervakning och utvärdering 
av programmen kommer man att kunna 
mäta i vilken utsträckning de förväntade 
bidragen ur GSR-fonderna bidrar till 
jämställdhet mellan kvinnor och män.
1.3.5. Jämställdhetsorgan bör avge ett 
yttrande om programmen för ESF, Eruf 
och Sammanhållningsfonden i syfte att 
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säkerställa att alla nödvändiga åtgärder 
har vidtagits. Dessutom rekommenderas 
starkt att man involverar 
jämställdhetsorgan eller andra 
organisationer som är engagerade i att 
bekämpa diskriminering, för att 
tillhandahålla den nödvändiga 
kompetensen i förberedelserna, 
övervakningen och utvärderingen av 
fonderna.
1.4 Tillgänglighet
1.4.1 Alla produkter och tjänster som 
erbjuds allmänheten och som 
medfinansieras av GSR-fonderna bör 
vara tillgängliga. Att genom lämpliga 
åtgärder från medlemsstaternas sida 
garantera och främja ett hinderfritt 
tillträde till byggnader, transporter och 
informations- och kommunikationsteknik 
är särskilt viktigt för att inkludera 
missgynnade grupper, inbegripet personer 
med funktionsnedsättning, i enlighet med 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, 
vilken trädde i kraft den 3 maj 2008, och 
med strategier för att genomföra denna 
FN-konvention. 
1.4.2 Det är mycket viktigt att på ett 
tillbörligt sätt beakta behoven hos 
missgynnade grupper för att göra det 
möjligt för dem att bättre integreras på 
arbetsmarknaden och fullt ut delta i 
samhället.
1.4.3 Medlemsstaterna och regionerna 
bör fortsätta att främja social 
sammanhållning som varande jämställd 
med ekonomisk och territoriell 
sammanhållning i samtliga europeiska 
regioner, om man ska kunna uppnå 
målen i Europa 2020-strategin. I detta 
syfte ska en minimiandel för ESF för 
varje regionkategori fastställas i enlighet 
med artikel 84.3.
1.5 Demografi
1.5.1 Att anpassa sig till demografiska 
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förändringar är en av de största 
utmaningarna för medlemsstaterna och 
regionerna under de närmaste 
årtiondena. Kombinationen av färre 
förvärvsarbetande och en större andel 
pensionärer kommer att utsätta 
medlemsstaternas välfärdssystem för 
ytterligare påfrestningar, vilket i sin tur 
har negativa följder för EU:s ekonomiska 
konkurrenskraft.
1.5.2 Demografiska förändringar innebär 
nya utmaningar. Den demografiska 
utvecklingen bör särskilt undersökas och 
tas itu med på regional och lokal nivå så 
fort utvecklingstrenderna blivit 
uppenbara. Medlemsstaterna och 
regionerna bör förlita sig på att 
GSR-fonderna utvecklar skräddarsydda 
strategier som syftar till att ta itu med 
demografiska problem och skapar 
möjligheter att utveckla den så kallade 
silverekonomin.
1.5.3 Fler arbetsmöjligheter för äldre 
personer kommer på flera olika sätt att 
gagna befolkningen, inbegripet unga 
personer med funktionsnedsättning, 
samhällen och offentliga budgetar. 
Medlemsstater och regioner bör utnyttja 
GSR-fonderna för att vidta åtgärder som 
underlättar inkluderandet av alla 
åldersgrupper. Att på bästa möjliga sätt 
utnyttja alla de mänskliga resurser som 
står till buds, däribland genom insatser 
för att lösa problemet med 
ungdomsarbetslöshet, återspeglar en av de
omedelbara uppgifterna för 
GSR-fonderna när det gäller att bidra till 
att ge hela EU:s befolkning de bästa 
möjligheterna. Detta kommer att uppnås 
genom förbättrad tillgång till 
basutbildning som uppfyller vissa 
grundläggande kvalitetskrav samt genom 
främjande av sociala stödstrukturer. 
Investeringar i hälsovårdsrelaterad 
infrastruktur skulle också tjäna syftet att 
erbjuda alla EU-medborgare ett långt och 
friskt arbetsliv. 
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1.5.4 Vid utarbetandet av sina program 
bör medlemsstaterna och regionerna 
beakta de långsiktiga utmaningar som 
demografiska förändringar innebär. I de 
regioner som är mest påverkade av 
demografiska förändringar bör de 
identifiera åtgärder för att
a) stödja demografisk förnyelse genom 
bättre villkor för familjer och en 
förbättrad balans mellan arbetsliv, 
privatliv och familjeliv, 
b) vidta sysselsättningsfrämjande åtgärder 
och förbättra produktiviteten och de 
ekonomiska resultaten genom investering 
i utbildning och forskning,
c) fokusera på adekvat och kvalitativ 
utbildning och sociala stödstrukturer, 
samt
d) garantera hälsovård, sociala tjänster 
och långtidsvård, inbegripet investeringar 
i infrastruktur.
1.6 Sysselsättning
1.6.1 Medlemsstaterna och regionerna 
bör garantera att en hög 
sysselsättningsnivå främjas i enlighet med 
artikel 9 i EUF-fördraget. 
Medlemsstaterna och regionerna bör se 
till att främjandet av en hög 
sysselsättningsnivå integreras i 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
åtgärder inom ramen för alla 
GSR-fonder, och att anställbarhet 
integreras som en bindande princip i 
Eruf:s, ESF:s och 
Sammanhållningsfondens program.
1.6.2 Nationella, regionala, lokala och 
andra berörda myndigheter bör 
identifiera de projekt som kommer att ha 
den största inverkan på skapandet av nya 
arbetstillfällen för att garantera den 
sociala sammanhållningen. Fonderna bör 
särskilt uppmärksamma regioner och 
företag som berörs av omstrukturerings-
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och omlokaliseringsprocesser.
1.6.3 Skapande av kvalitativa 
arbetstillfällen för unga människor i de 
regioner som har hög 
ungdomsarbetslöshet i jämförelse med 
EU-genomsnittet bör prioriteras.
1.7 Fattigdomsminskning och social 
inkludering
1.7.1 Projekt som kombinerar 
sysselsättningsmål och 
sysselsättningsstrategier med integrerade 
tillvägagångssätt för aktiv inkludering bör 
prioriteras, till exempel projekt för att öka 
solidariteten mellan generationerna på 
regional och lokal nivå eller som särskilt 
bidrar till jämställdhet och aktiv 
inkludering av utsatta grupper, inbegripet 
arbetande fattiga.
1.8 En integrerad strategi 
1.8.1 En integrerad områdesbaserad 
strategi är grundläggande för att man på 
ett effektivt sätt ska kunna möta de 
utmaningar som medlemsstaterna och 
regionerna står inför. Dessa utmaningar 
hänför sig till effekterna av 
globaliseringen, utmaningar på miljö- och 
energiområdet, åldersrelaterade problem 
och demografiska förändringar, den 
tekniska omvandlingen och 
innovationskrav samt inkomstskillnader 
och social segregering. Dessa frågors 
komplexa natur och sambanden mellan 
dem innebär att lösningarna bör vara 
integrerade, sektorsövergripande och 
mångfacetterade för att vara 
framgångsrika. 
1.8.2 Här gör GSR-fonderna det möjligt 
att kombinera effekterna av olika 
EU-fonder och skapa integrerade paket 
som är skräddarsydda för att bemöta 
särskilda behov på lokal och regional nivå 
så att Europa 2020-målen kan uppnås.
1.8.3 I de mest missgynnade områdena 
kan social utslagning åtgärdas 
framgångsrikt endast inom ramen för 
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omfattande program som omfattar flera 
fonder och som är inriktade på att 
utveckla mänskliga resurser och social 
infrastruktur i parallell. Därför är det 
synnerligen viktigt att garantera 
synergieffekterna mellan ESF och Eruf.
1.8.4 När medlemsstaterna och 
regionerna utformar sina strategier och 
program med avsikt att hitta de bäst 
lämpade insatserna för att stödja 
Europa 2020-strategin bör de ta särskild 
hänsyn till de dominerande territoriella, 
strukturella och institutionella särdragen, 
såsom regionens förbindelser, en 
hinderfri miljö, sysselsättningsmönster 
och arbetskraftens rörlighet, kopplingar 
mellan landsbygd och städer, lokala 
ömsesidiga beroenden mellan olika 
sektorer, kulturarv, åldrande och 
demografiska ändringar etc.
1.8.5 Medlemsstaterna och regionerna 
bör fastställa de största samhälleliga 
utmaningar de står inför. Som svar på 
dessa utmaningar bör de också diskutera 
de särskilda aspekter av medborgarnas 
välmående som de vill påverka och stärka 
genom denna politik samt hur åtgärderna 
ska utformas och genomföras i anslutning 
till berörd medlemsstat eller region.
1.8.6 För att utveckla lämpliga politiska 
åtgärder som är skräddarsydda för att 
passa specifika regionala behov bör 
medlemsstaterna och regionerna 
ytterligare utveckla ett integrerat 
territoriellt tillvägagångssätt för 
utformning och genomförande av 
politiska åtgärder. Metoden med 
integrerad territoriell investering bör vara 
det främsta verktyget för att uppnå 
balanserad hållbar utveckling, med 
potential att främja sysselsättning, social 
inkludering och välstånd, med hänsyn till 
relevanta kringaspekter men med fokus 
på
a) en utvärdering av regionens 
möjligheter och kapacitet att utvecklas 
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enligt Europa 2020-strategin,
b) en bedömning av 
utvecklingsutmaningarna för 
Europa 2020-strategin och de flaskhalsar 
som regionen står inför samt dess 
möjlighet att lösa dem,
c) övervägande av i vilken territoriell 
omfattning och inom vilken kontext 
politiken ska utformas och genomföras, i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen,
d) kombinationen av en eller flera 
kompletterande investeringsprioriteringar 
från olika tematiska mål inom ett 
prioriterat område eller inom ett program,
e) utformningen av nödvändiga ordningar 
för flernivåstyre för att garantera ett 
effektivt genomförande av politiken,
f) valet av lämpliga resultat- och 
utfallsindikatorer som ska användas för 
övervakning och utvärdering av politiken.
2. Synergieffekter och samordning av 
GSR-fonderna med instrument inom 
ramen för andra unionsstrategier
2.1 Inledning
2.1.1 För att uppnå optimala resultat för 
hållbar tillväxt och utveckling på plats är 
det viktigt att samordna alla de EU-
politikområden och relaterade instrument 
som bidrar till uppnåendet av ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning 
och en bättre balanserad territoriell 
utveckling inom unionen. Detta bör också 
återspeglas i bättre samordning mellan 
unionens budget och medlemsstaternas 
nationella och subnationella budgetar när 
det gäller finansieringen av gemensamma 
politiska prioriteringar och förbättrat 
vertikalt samarbete mellan unionen och 
nationella och regionala enheter.
2.1.2 Synergieffekter och samordning 
betyder inte att det finns en lösning som 
är giltig för alla. I detta sammanhang är 
det nödvändigt att göra en närmare 
analys av hur EU:s politik påverkar 
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regionerna och sammanhållningen, i syfte 
att främja effektiva synergieffekter och 
identifiera och främja det lämpligaste 
sättet att på europeisk nivå stödja lokala 
och regionala investeringar.
2.1.3 Medlemsstaterna och regionerna
bör på nivåerna för programplanering 
och genomförande garantera 
samstämmighet mellan de insatser som 
stöds av GSR-fonderna och målen för 
andra av unionens politikområden. I detta 
syfte bör de eftersträva att
a) identifiera och utnyttja de aspekter där 
olika EU-instrument på nationell och 
regional nivå kompletterar varandra, både 
under programplaneringsfasen och vid 
genomförandet, 
b) optimera befintliga strukturer och, om 
så är nödvändigt, inrätta nya strukturer 
som underlättar den strategiska 
identifieringen av prioriteringarna 
avseende de olika instrumenten och 
strukturerna för samordning på nationell 
nivå, undvika dubbelarbete och identifiera 
områden där det behövs ytterligare stöd
c) till fullo utnyttja möjligheten att 
kombinera stöd från olika instrument för 
att stödja enskilda insatser, och idka nära 
samarbeta med dem som är ansvariga för 
genomförandet av andra nationella 
instrument i syfte att erbjuda 
stödmottagarna enhetliga och effektiva 
finansieringsmöjligheter.
2.2. Horisont 2020
2.2.1 Det är synnerligen viktigt att stärka 
synergierna och komplementariteten 
mellan sammanhållningspolitiken och 
Horisont 2020, och samtidigt fastställa en 
tydlig uppdelning av insatsområden 
mellan dem.
2.2.2 Medlemsstaterna och regionerna 
bör särskilt utveckla en nationell eller 
regional forsknings- och 
innovationsstrategi för smart 
specialisering i enlighet med det 
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nationella reformprogrammet. Dessa 
strategier bör utvecklas i nära samarbete 
med nationella och regionala 
förvaltningsmyndigheter och de 
myndigheter som direkt berörs av 
Horisont 2020, men också andra berörda 
parter som universitet, institutioner för 
högre utbildning, lokal industri och 
arbetsmarknadens parter ska involveras. 
När det gäller tillgänglighet och hinderfri 
miljö och hinderfria tjänster bör de 
berörda parter som företräder 
funktionshindrade delta i genomförandet 
av innovationsstrategier som avspeglar 
behoven hos äldre människor genom att 
främja konceptet ”Design för alla”. Dessa 
innovationsstrategier bör beakta åtgärder 
i såväl föregående som efterföljande led 
riktade mot och från Horisont 2020.
2.2.3 Åtgärder i föregående led, vilka 
syftar till att förbereda regionala 
forsknings- och innovationsaktörer för att 
delta i Horisont 2020-projekt 
(”spetsforskningsstegar”) kommer att 
utarbetas genom kapacitetsuppbyggnad. 
Kommunikation och samarbete mellan 
nationella kontaktpunkter inom Horisont 
2020 och förvaltningsmyndigheterna för 
GSR-fonderna måste stärkas, särskilt när 
det gäller utvalda Horisont 2020-projekt 
som inte erhållit finansiering till följd av 
brist på resurser.
2.2.4 Åtgärder i efterföljande led bör 
tillhandahålla de medel som krävs för att 
utnyttja forsknings- och 
innovationsresultat, som härrör från 
Horisont 2020, och sprida dessa på 
marknaden; dessa åtgärder får omfatta 
pilot- och demonstrationsanläggningar, 
konceptutveckling och finansiering i tidigt 
skede, företagskuvöser, tillämpad 
forskning, särskild industri- och 
tekniköverföringsförmåga och stöd till 
kluster.
2.2.5 Nationella och regionala 
myndigheter bör erbjudas gemensamt stöd 
för att utveckla och genomföra 
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innovationsstrategier som kan inkludera 
stöd för att finna möjligheter för 
gemensam finansiering av forsknings-
och innovationsinfrastrukturer av 
europeiskt intresse, främjande av 
internationellt samarbete, metodikstöd via 
sakkunnigbedömningar, utbyte av god 
praxis samt transregional utbildning.
2.2.6 Medlemsstaterna och regionerna 
bör beakta följande ytterligare åtgärder 
som syftar till att frigöra deras potential 
för spetsforskning och innovation, på ett 
sätt som kompletterar och skapar 
synergier med Horisont 2020:
a) Länka nya spetsforskningsenheter och 
innovativa regioner i mindre utvecklade 
medlemsstater till ledande motparter i 
andra delar av Europa.
b) Skapa kontakter med innovativa kluster 
och uppmärksamma spetsforskning i 
mindre utvecklade regioner.
c) Inrätta ”ERA Chairs” 
(forskningsledare) för att locka till sig 
framstående akademiker.
d) Stödja tillgång till internationella 
nätverk för forskare och innovatörer.
2.3 Life
2.3.1 Synergier med instrument inom 
ramen för EU-politiken (både 
finansierings- och icke-
finansieringsinstrument) som syftar till en 
begränsning av klimatförändringarna, 
miljöskydd och resurseffektivitet bör 
utnyttjas där det är möjligt.
2.3.2 Eftersom programmen kommer att 
bidra till målen för en hållbar tillväxt 
genom starkare tematisk inriktning och 
en stärkning av principen om hållbar 
utveckling är de synergier som nämns i 
2.3.1 en inneboende del av den rättsliga 
ramen för GSR-fonderna.
2.3.3 Synergier med Life-programmet, 
särskilt med integrerade projekt inom 
områdena natur (såsom ekosystemtjänster 
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och biologisk mångfald), vatten, avfall, 
luft och begränsning av och anpassning 
till klimatförändringar, bör eftersträvas. 
Samordning med Life-programmet bör 
garanteras genom stöd till projekt som 
kompletterande varandra och främjande 
av lösningar, metoder och 
tillvägagångssätt som godkänts inom 
ramen för Life-programmet.
2.3.4 Användningen av 
miljökonsekvensbeskrivningar, 
hållbarhetsbedömningar, strategiska 
miljöbedömningar och andra relevanta 
instrument, särskilt sådana som avser 
kvaliteten hos och utvidgningen av en 
hinderfri miljö och hinderfria tjänster, 
bör främjas så att en förlust av den 
biologiska mångfalden och effekterna av 
klimatförändringarna beaktas i territoriell 
planering (inklusive makroregionala 
strategier) och i regionalt och lokalt 
beslutsfattande.
2.3.5 Medlemsstaterna och regionerna 
bör främja grön infrastruktur, 
miljöinnovation och antagande av 
innovativ teknik i syfte att skapa en 
grönare ekonomi.
2.3.6 Kapacitetsuppbyggnad är en 
förutsättning för att genomföra dessa 
åtgärder, och kapacitetsuppbyggnaden 
bör stärka potentialen och utveckla 
färdigheterna hos både lokala och 
regionala myndigheter och partner.
2.3.7 Eftersom utmaningarna på 
miljöområdet sträcker sig över 
administrativa gränser är 
gränsöverskridande, interregionalt och 
transnationellt samarbete mellan 
europeiska, nationella, regionala och 
lokala myndigheter av yttersta vikt när det 
gäller att skydda biologisk mångfald och 
naturresurser över regionsgränserna. 
Bättre utnyttjande av potentialen för 
territoriellt samarbete och utbyte av 
information, erfarenheter och god praxis 
skulle avsevärt bidra till att uppnå miljö-
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och klimatrelaterade mål.
2.3.8 Dessutom bör finansieringen från 
GSR-fonderna samordnas med stöd från 
NER 300-programmet, som utnyttjar 
intäkter från utauktioneringen av 
utsläppsrätter inom ramen för 
EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.
2.4 Programmet för social förändring och 
social innovation
2.4.1 Synergieffekterna mellan 
GSR-fonderna och Europeiska unionens 
program för social förändring och social 
innovation bör ökas så att de i högre grad 
kan bidra till genomförandet av 
Europa 2020-strategin, dess övergripande 
mål, flaggskeppsinitiativ, integrerade 
riktlinjer och initiativet Bättre möjligheter 
för unga genom att erbjuda finansiellt 
stöd för att främja en omfattande 
kvalitativ och hållbar sysselsättning, 
trygga ett tillräckligt och anständigt 
socialt skydd, bekämpa social utslagning 
och fattigdom, förbättra 
arbetsförhållanden och förbättra ungas 
sysselsättnings- och utbildningssituation.
2.4.2. Medlemsstaterna bör särskilt 
utnyttja situationen och genomföra 
åtgärder inom ramen för fonderna, 
särskilt ESF, som bör överensstämma 
med och komplettera åtgärder som 
genomförs enligt programmet för social 
förändring och social innovation och 
åtgärder inom områden som social dialog, 
rättvisa och grundläggande rättigheter, 
lika möjligheter, utbildning, 
yrkesutbildning, barnens rättigheter och 
välbefinnande, ungdomspolitik, 
migrationspolitik, forskning och 
innovation, företagsamhet, hälsa, 
arbetsförhållanden, utvidgning och yttre 
förbindelser samt allmän ekonomisk 
politik.
2.4.3 I gränsområden spelar Eures 
gränsöverskridande partnerskap en viktig 
roll i utvecklingen av en verklig europeisk 
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arbetsmarknad. Därför bör 
Eures gränsöverskridande partnerskap 
fortsätta att understödjas av unionen 
genom horisontala åtgärder som skulle 
kunna kompletteras av nationella resurser 
eller av ESF.
2.4.4 Medlemsstaterna bör samordna 
motsvarande åtgärder inom 
GSR-fonderna, i synnerhet inom ramen 
för ESF och Eruf, med åtgärder inom 
programmet för social förändring och 
social innovation avseende 
mikrofinansiering och socialt 
företagande, vilka syftar till att öka 
tillgången till mikrofinansiering för 
utsatta personer som vill starta eller 
utveckla sitt eget mikroföretag eller egen 
företagsverksamhet, men som befinner sig 
i en ogynnsam ställning i fråga om 
tillträde till den traditionella 
kreditmarknaden, och för mikroföretag 
som anställer sådana personer som 
befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden, samt med åtgärder som 
syftar till att stödja utvecklingen av 
sociala företag.
2.4.5 På Europaparlamentets initiativ 
stöder programdelen Ungdomsinitiativ 
inom programmet för social förändring 
och social innovation åtgärder för 
personer under 25 år, bl.a. åtgärder för 
att förhindra att elever lämnar skolan i 
förtid, särskilt genom återintegration i 
fortbildning, åtgärder för att utveckla 
kompetens som är relevant för 
arbetsmarknaden för att skapa närmare 
kontakter mellan arbetsmarknaden och 
utbildningsvärlden, åtgärder för att 
underlätta tillträdet till arbetsmarknaden 
genom ett första jobb och utbildning på 
arbetsplatsen samt åtgärder för att 
förbättra kvaliteten på praktik- och 
lärlingsplatser. För att stärka dessa 
åtgärder bör programmet för social 
förändring och social innovation, 
medlemsstaterna och regionerna upprätta 
motsvarande åtgärder i programmen 
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inom GSR-fonderna.
2.5 Erasmus för alla
2.5.1 Synergieffekterna mellan 
GSR-fonderna och Erasmus för alla-
programmet bör tryggas för att maximera 
effektiviteten av de utvecklade verktygen 
och den sociala och ekonomiska effekten 
av investering i människor. Denna 
synkroniserade investering kommer att på 
ett betydande sätt gynna både individer 
och hela samhället genom att bidra till 
tillväxt och välstånd, och erbjuda bättre 
interkulturell förståelse, tillgång till ett 
brett urval av både formella och 
informella insatser inom 
allmänutbildning och yrkesinriktad 
utbildning, särskilt avseende språk, 
inklusive inlärning av teckenspråk, och ge 
impulser åt ungdomsinitiativ och 
medborgaraktiviteter som är riktade till 
alla generationer. Erasmus för alla-
programmet stöder i huvudsak 
transnationella projekt medan 
sammanhållningspolitiken har en 
tydligare regional och nationell 
dimension. Medlemsstaterna och 
regionerna uppmanas att testa verktyg 
och metoder som skapats via det 
transnationella samarbetet inom Erasmus 
för alla för att sedan integrera dem i sitt 
territorium med hjälp av GSR-fonderna.
2.5.2 Kommissionen och medlemsstaterna 
bör säkerställa en effektiv samordning 
mellan sammanhållningspolitiken och 
Erasmus för alla-programmet genom att 
göra en tydlig åtskillnad mellan de typer 
av investeringar och målgrupper som 
stöds, med särskild hänsyn till utsatta
grupper. Erasmus för alla-programmet 
ska fokusera sitt stöd på transnationella 
projekt, inklusive hinderfri rörlighet för 
studerande, ungdomar och personal, 
oberoende av funktionshinder, på 
strategiska partnerskap mellan 
organisationer, berörda parter och
institutioner i Europa och på åtgärder 
som stöder utveckling och genomförande 
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av politik. Sammanhållningspolitikens 
huvudsakliga investeringsmål bör vara 
utbildning, arbetsmarknadsutbildning och 
rörlighet för personer med 
funktionsnedsättning och 
vuxenstuderande.
2.5.3 Dessutom kommer förbättrade 
resultat att uppnås genom att man 
främjar komplementaritet mellan 
finansiering av rörlighet och finansiering 
av verksamhet som integrerar bästa praxis 
och innovativa projekt på EU-nivå inom 
ramen för Erasmus för alla. De nationella 
byråer som inrättats inom ramen för detta 
program kan bidra till att uppnå denna 
samordning.
2.6 Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
transeuropeiska nät, energi- och 
telekommunikationsnät
2.6.1 För att maximera det europeiska 
mervärdet bör Eruf och 
sammanhållningsfonden, de 
transeuropeiska näten och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa planeras i nära 
samarbete, så att man kan säkerställa att 
det finns optimala länkar för olika typer 
av infrastrukturer (inom transport, energi 
och telekommunikation) på lokal, 
regional och nationell nivå samt inom 
unionen. Den maximala tillgången till 
fonderna bör försäkras för projekt med en 
europeisk och inremarknadsdimension, i 
synnerhet inom transport, energi och 
digitala nätverk.
2.6.2 Precis som nationell infrastruktur 
bör planeras konsekvent, både genom att 
ta i beaktande utvecklingen av unionens 
gränsöverskridande länkar och genom att 
utveckla länkar över regionsgränserna 
inom medlemsstaten, bör planerna 
baseras på verklig och föreslagen 
transportefterfrågan och identifiera 
felande länkar och flaskhalsar.
Investeringar i regional anslutning till det 
övergripande nätet och till kärnan i de 
centrala delarna av det transeuropeiska 
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nätet för transporter (TEN-T) bör 
garantera att stads- och 
landsbygdsområden drar nytta av de 
möjligheter som skapas av stora nätverk.
2.6.3 Prioriteringen av investeringar vars 
inverkan sträcker sig utöver en viss 
medlemsstat bör koordineras inom 
TEN-T-planeringen så att de 
investeringar i transportinfrastruktur som 
görs av Eruf och 
Sammanhållningsfonden helt 
överensstämmer med TEN-T-riktlinjerna, 
som definierar unionens 
transportprioriteringar, inklusive
tillgänglighet för äldre personer, personer 
med nedsatt rörlighet och passagerare 
med funktionsnedsättning, åtgärder för 
att bemöta den utmaning som 
klimatförändringarna utgör, den framtida 
utvecklingen av ett integrerat TEN-T-
nätverk samt konceptet multimodala 
korridorer.
2.6.4 Kommissionens vitbok om transport 
innehåller en vision om ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, och framhäver att det 
krävs en avsevärd minskning av utsläpp 
av växthusgaser inom transportsektorn.
För GSR-fonderna innebär detta en 
fokusering på hållbara transporter och 
investering i områden som erbjuder det 
största europeiska mervärdet, till exempel 
transeuropeiska nät. När investeringarna 
identifierats bör de prioriteras efter sitt 
bidrag till tillgänglighet och hinderfri 
rörlighet, hållbarhet, minskade utsläpp av 
växthusgaser samt till det gemensamma 
europeiska transportområdet.
2.6.5 Medlemsstaterna och regionerna 
bör inrikta investeringarna på 
anläggande av ny infrastruktur och 
ökande av kapaciteten hos befintlig 
infrastruktur genom betydande 
uppgradering.
2.6.6 När det gäller sjötransporter bör 
hamnarna utvecklas till effektiva in- och 
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utfartspunkter genom full integrering 
med landinfrastruktur. Projekt som berör 
tillgång till hamnar och 
inlandsförbindelser ska prioriteras.
Utvecklingen av inre vattenvägar bör 
stärka deras bidrag till ett hållbart 
europeiskt nät för godstransporter.
2.6.7 Man bör särskilt eftersträva att 
Erufs och Sammanhållningsfondens 
gemensamt förvaltade investeringar i 
infrastruktur och 
infrastrukturinvesteringar och 
investeringar från Fonden för ett 
sammanlänkat Europa, som är en direkt 
förvaltad fond med ett konkurrenskraftigt 
projekturval, kompletterar varandra. 
Fonden för ett sammanlänkat Europa 
kommer att finansiera projekt på 
stamnätet (de strategiskt viktigaste 
delarna av det övergripande nätet) som 
har det högsta europeiska mervärdet och 
förefaller vara de mest komplexa när det 
gäller TEN-T i fråga om genomförandet: 
bristande gränsöverskridande 
förbindelser, centrala flaskhalsar och 
multimodala transportsätt. 
Sammanhållningsfonden kommer att 
rikta in sig på projekt med ett högt 
europeiskt mervärde som syftar till att 
avlägsna flaskhalsar i transportnät genom 
att stödja TEN-T-infrastruktur för både 
stamnätet och det övergripande nätet. 
2.6.8 GSR-fonderna kommer även att 
bidra till de lokala och regionala 
infrastrukturerna och deras koppling till 
de prioriterade unionsnätverken inom 
områdena energi och telekommunikation.
2.6.9 Fonden för ett sammanlänkat 
Europa är ett komplement till 
Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna, eftersom den bidrar till 
att uppnå de regionala och lokala 
utvecklingsmålen i fråga om 
infrastruktur, i syfte att skapa maximalt 
mervärde för en fungerande och 
integrerad inre marknad och för social, 
ekonomisk och territoriell 
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sammanhållning.
2.7 Instrumentet för stöd inför 
anslutningen, det europeiska grannskaps-
och partnerskapsinstrumentet och 
Europeiska utvecklingsfonden
2.7.1 Ökad synergi mellan externa 
instrument och 
sammanhållningspolitiken bör 
eftersträvas i syfte att effektivisera 
uppnåendet av flera av unionens politiska 
mål. I synnerhet bör synergierna och 
komplementariteten förstärkas när det 
gäller Europeiska utvecklingsfonden, 
instrumentet för stöd inför anslutningen 
och det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet.
2.7.2 Eftersom synergierna mellan 
åtgärder för territoriellt samarbete inom
ramen för sammanhållningspolitiken och 
de europeiska grannskapsinstrumenten 
möjliggör djupare territoriell integration, 
bör dessa utnyttjas. Potentialen för att 
skapa kompletterande länkar mellan 
dessa instrument är som störst när det 
gäller gränsöverskridande samarbete. 
Medlemsstaterna och regionerna bör 
därmed säkerställa att befintlig 
verksamhet kopplas till nyinrättade 
europeiska grupperingar för territoriellt 
samarbete, och att särskild hänsyn tas till 
kapacitetsuppbyggnaden i icke-statliga 
organisationer, främst 
paraplyorganisationer, så att de kan få 
tillträde till fonderna och samordna och 
utbyta bästa metoder.
3. En mekanism för samordning av GSR-
fonderna
3.1 Medlemsstaterna och regionerna bör 
se till att de insatser som finansieras 
genom GSR-fonderna skapar synergier 
och att rationalisering leder till minskade 
administrativa kostnader och bördor på 
plats.
3.2 Ministerier och 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
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genomförande av GSR-fonderna bör 
samarbeta nära vid förberedelserna, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen. De bör bland annat
a) identifiera insatsområden där 
GSR-fonderna kan kombineras på ett 
kompletterande sätt för att uppnå ett eller 
flera av de tematiska mål som fastställs i 
denna förordning,
b) uppmuntra förvaltningsmyndigheter 
som ansvarar för en av GSR-fonderna att 
involvera andra förvaltningsmyndigheter 
och berörda myndigheter i utvecklingen 
av stödsystem för att garantera synergier 
och undvika överlappning samt för att 
främja stöd från olika fonder,
c) inrätta gemensamma 
övervakningskommittéer för program som 
genomför GSR-fonderna och för 
utveckling av andra gemensamma 
förvaltnings- och kontrollinsatser för att 
underlätta samordningen mellan 
myndigheter som är ansvariga för 
genomförandet av GSR-fonderna,
d) använda gemensamma e-
förvaltningslösningar som riktar sig till 
sökande och stödmottagare och inrätta 
gemensamma kontaktpunkter för 
rådgivning avseende stöd som kan beviljas 
genom var och en av GSR-fonder,
e) garantera små och medelstora företag 
tillträde till dessa fonder.
3.3 Ett europeiskt övervakningssystem bör 
inrättas för att övervaka genomförandet 
av GSR-fonderna och de framsteg som 
gjorts för att uppnå Europa 2020-målen, 
för att på så sätt garantera att de partner 
som avses i artikel 5 deltar.
4. Prioriteringar för den territoriella 
samordningen (gränsöverskridande, 
transnationell och interregional)
4.1 Regional utveckling, skapande av 
sysselsättning och sammanhållning kan i 
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stor utsträckning uppnås genom
samarbete över administrativa gränser 
och försök att överbrygga naturliga 
gränser. Den mest effektiva 
samarbetsformen är ofta samarbete som 
grundar sig på samma behov inom ett 
gemensamt territorium.
4.2 Gränsöverskridande samarbete utgår 
från insikten i att många utmaningar 
överskrider de administrativa gränserna.
En effektiv svarsmekanism kräver 
gemensamma och enhetliga åtgärder och 
utbyte av information på lämplig 
territoriell nivå.
4.3 Gränsregionernas inbyggda 
möjligheter kan dessutom utnyttjas genom 
lokalt inriktade stödåtgärder.
4.4 De två befintliga makroregionala 
strategierna har banat vägen för 
samordning av de berörda parterna i 
gemensamma åtgärder på lämplig 
territoriell nivå. Strategierna har ökat 
förståelsen för behovet att samarbeta för 
att åtgärda problem som inte kan lösas av 
en enda medlemsstat, som till exempel 
reningen av Östersjön eller Donau.
Makroregionala strategier och andra 
former av territoriellt samarbete kan 
stödjas både från Eruf och ESF och 
följaktligen bör de specifika villkoren för 
stöd till makroregionala strategier i 
lämpliga fall anges i programmen.
4.5 Övervinnandet av hinder måste ingå i 
programplaneringen för GSR-fonderna –
målen för de befintliga makroregionala 
strategierna bör speglas i behovsanalysen 
och målformuleringen för de relevanta 
operativa programmen från och med 
planeringsskedet. Dessa strategier 
kommer inte att ha tjänat sitt syfte om inte 
de makroregionala strategiernas mål 
utgör en del av den strategiska 
planeringen för 
sammanhållningspolitikens program i de 
berörda regionerna och medlemsstaterna.
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4.6 Samtidigt bör medlemsstaterna och 
regionerna se till att programmen för 
territoriellt samarbete på ett effektivt sätt 
bidrar till Europa 2020-strategin.
Medlemsstaterna och regionerna kan 
sålunda främja samarbete samt testa, 
arbeta för och introducera nya lösningar 
och se till att samarbetet organiseras som 
ett stöd för bredare politiska mål. Vid 
behov bör det territoriella samarbetet 
användas för att sammanföra politiker 
över gränserna för att samarbeta och lösa 
gemensamma problem.
4.7 Medlemsstaterna och regionerna bör i 
första hand betrakta program för 
territoriellt samarbete som användbara 
verktyg som kan användas för att 
undanröja hinder för samarbete, vilket i 
sin tur skulle stödja nationella och 
regionala politiska mål vilkas inverkan 
sträcker sig utanför programområdet.

Ändringsförslag 213

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resultatramen ska bestå av delmål för 
varje prioritering för åren 2016 och 2018
samt mål för 2022. Delmålen och målen 
ska redovisas med den uppställning som 
anges i tabell 1.

1. Resultatramen ska bestå av delmål för 
varje prioritering för två särskilda år 
under programperioden som föregår de år 
för översyn som medlemsstaten och
kommissionen gemensamt kommit 
överens om samt mål för 2022. Delmålen 
och målen ska redovisas med den 
uppställning som anges i tabell 1.

Ändringsförslag 214

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Delmål är etappmål för uppfyllelsen av 2. Delmål är etappmål för uppfyllelsen av 
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specifika mål inom en prioritering och 
mäter de avsedda framstegen mot de mål 
som satts upp för slutet av perioden.
Delmålen för 2016 ska omfatta 
ekonomiska indikatorer och 
utfallsindikatorer. Delmål för 2018 ska 
omfatta indikatorer, utfallsindikatorer och i 
förekommande fall resultatindikatorer.
Delmål får också sättas upp för viktiga 
genomförandesteg.

specifika mål inom en prioritering och 
mäter de avsedda framstegen mot de mål 
som satts upp för slutet av perioden.
Delmålen för det år som föregår det första 
översynsåret ska omfatta ekonomiska 
indikatorer och utfallsindikatorer.
Delmålen för det år som föregår det andra 
översynsåret ska omfatta ekonomiska 
indikatorer och utfallsindikatorer. Delmål 
får också sättas upp för viktiga 
genomförandesteg.

Ändringsförslag 215

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 3 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ambitiösa men realistiska vad gäller de 
särskilda förhållandena i medlemsstaten, 
särdragen i interventionerna och de 
resurser som öronmärkts för den berörda 
prioriteringen,

Ändringsförslag 216

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Delmålen och målen får ändras på 
begäran av medlemsstaten i enlighet med 
förfarandet i artikel 26.

Ändringsförslag 217

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – punkt 8.1 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillhandahålla individanpassade tjänster – tillhandahålla individanpassade tjänster 
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samt aktiva och förebyggande 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett tidigt 
skede, öppna för alla arbetssökande,

samt aktiva och förebyggande 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett tidigt 
skede, öppna för alla arbetssökande, bland 
annat personer från marginaliserade 
befolkningsgrupper,

Ändringsförslag 218

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – punkt 8.1 – kolumn 3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Arbetsmarknadstjänsterna har byggt upp 
nätverk med arbetsgivare och 
undervisning.

– Arbetsmarknadstjänsterna har byggt upp 
nätverk med arbetsgivare och 
undervisning, även sektorsövergripande.

Ändringsförslag 219

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – punkt 8.2 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– åtgärder för information och ökad 
medvetenhet på sekundärutbildningsnivå,

Ändringsförslag 220

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – punkt 8.2 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– rådgivning till och utformning av nya 
företag,

Ändringsförslag 221

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – punkt 8.3 – kolumn 3 – strecksats 1 –
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understrecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tillhandahålla individanpassade tjänster 
samt aktiva och förebyggande 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett tidigt 
skede, öppna för alla arbetssökande,

– tillhandahålla individanpassade tjänster 
samt aktiva och förebyggande 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett tidigt 
skede, öppna för alla arbetssökande, bland 
annat personer från marginaliserade 
befolkningsgrupper,

Ändringsförslag 222

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 8 – punkt 8.4 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– medlemsstaten har infört åtgärder för att 
främja aktivt åldrande och för att minska 
andelen arbetstagare som går i förtida 
person.

– medlemsstaten har infört åtgärder för att 
främja aktivt åldrande.

Ändringsförslag 223

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.1 – kolumn 3 – strecksats 2 –
understrecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är särskilt inriktad på de specifika 
behoven hos grupper som löper risk att 
lämna skolan i förtid, även genom 
förebyggande av denna företeelse, med 
tillgång till olika kvalitativa 
förskoleprogram, hembaserade och 
samhällsbaserade initiativ för lärande och 
gratis barnomsorg,

Ändringsförslag 224

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.1 – kolumn 3 – strecksats 2 –
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understrecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 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, bland annat inom det 
kulturella, konstnärliga och idrottsliga 
området, som kan bidra till lösningar.

Ändringsförslag 225

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.2 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 1 – understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– ökad rekrytering till högre utbildning 
bland låginkomsttagare och andra 
underrepresenterade grupper,

– ökad rekrytering till högre utbildning 
bland låginkomsttagare och andra 
underrepresenterade grupper, med särskild 
inriktning på de mest utsatta grupperna,

Ändringsförslag 226

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 9 – punkt 9.3a (ny)

Kommissionens förslag

Tematiska 
mål

Förhandsvillkor Bedömningskriterier
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Ändringsförslag

Tematiska 
mål

Förhandsvillkor Bedömningskriterier

9.3a Yrkesutbildning och 
fortbildning: Att det 
finns nationella eller 
regionala strategier för 
modern yrkesutbildning 
och fortbildning.

– Yrkesutbildning och fortbildning 
erkänns som drivkrafter för hållbar 
utveckling och tillväxt för alla.
– Det finns åtgärder för att förbättra 
kvaliteten och effektiviteten inom 
inledande och fortsatt yrkesutbildning.
– Det finns åtgärder för att främja 
yrkesutbildning och fortbildning.

Ändringsförslag 227

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.1 – kolumn 3 – strecksats 
1 – understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– överensstämmer med det nationella 
målet för fattigdom och social utslagning 
(enligt det nationella reformprogrammet), 
som omfattar utökade 
sysselsättningsmöjligheter för missgynnade 
grupper,

– fastställer konkreta förslag och 
offentliga politiska åtgärder som syftar till 
att bidra till uppnåendet av det nationella 
målet för fattigdom och social utslagning 
(enligt det nationella reformprogrammet 
och de nationella sociala rapporterna), 
som omfattar utökade kvalitativa 
sysselsättningsmöjligheter för missgynnade 
grupper,

Ändringsförslag 228

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.1 – kolumn 3 – strecksats 
1 – understrecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– visar att arbetsmarknadens parter och 
berörda parter är involverade i
utformningen av insatserna för aktiv 
inkludering,

– visar att arbetsmarknadens parter och 
berörda parter är involverade i alla skeden 
(programplanering, genomförande och 
utvärdering) av de nationella strategierna 
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för att motverka fattigdom och alla 
strategier för aktiv inkludering,

Ändringsförslag 229

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.1 – kolumn 3 – strecksats 
1 – understrecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– innehåller en omfattande strategi för att 
bekämpa fattigdom bland barn och främja 
barns välbefinnande,

Ändringsförslag 230

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.1 – kolumn 3 – strecksats 
2 – understrecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– innehåller realistiska nationella mål för 
integration av romer för att överbrygga 
klyftan till majoritetsbefolkningen, som ett 
minimum inriktade på EU:s fyra mål för 
integrering av romer i fråga om tillgång till 
utbildning, sysselsättning, vård och 
bostäder,

– innehåller realistiska nationella mål för 
integration av romer för att överbrygga 
klyftan till majoritetsbefolkningen, som ett 
minimum inriktade på EU:s fyra mål för 
integrering av romer i fråga om tillgång till 
utbildning, sysselsättning, vård och 
bostäder, vilka återspeglas i offentliga 
politiska åtgärder,

Ändringsförslag 231

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.1 – kolumn 3 – strecksats 
2 – understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– överensstämmer med det nationella 
reformprogrammet,

– överensstämmer med det nationella 
reformprogrammet och de nationella 
sociala rapporterna,
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Ändringsförslag 232

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.2 – kolumn 3 – strecksats 
1 – understrecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– har ett system för övervakning och 
översyn.

– har ett system för övervakning och 
översyn med lämpliga budgetresurser.

Ändringsförslag 233

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 10 – punkt 10.2 – kolumn 3 – strecksats 
1 – understrecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– garanterar att det lokala och civila 
samhällets liksom regionala och lokala 
myndigheters perspektiv inbegrips i 
planering, genomförande, övervakning 
och utvärdering av politik och program,

Ändringsförslag 234

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos den 
offentliga förvaltningen och att främja
kapacitetsuppbyggnaden hos berörda 
parter.

(artikel 9.11) (artikel 9.11)
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Ändringsförslag 235

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det finns en strategi som ska 
effektivisera medlemsstaternas förvaltning 
och som håller på att genomföras. Strategin 
omfattar

– Det finns en strategi som ska 
effektivisera medlemsstaternas regionala 
och lokala förvaltning och som håller på 
att genomföras. Strategin omfattar

Ändringsförslag 236

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– sysselsättning för personer från 
marginaliserade befolkningsgrupper inom 
den offentliga sektorn,

Ändringsförslag 237

Förslag till förordning
Bilaga IV – Tematiska förhandsvillkor – punkt 11 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– strategier för att göra 
partnerskapsprincipen verkningsfull, 
bland annat ett finansiellt koncept för 
tillräcklig kapacitetsuppbyggnad hos de 
partner som avses i leden a, b och c i 
artikel 5.1.

Ändringsförslag 238

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 1 – kolumn 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att det finns en mekanism för 
verkningsfullt genomförande och 
tillämpning av direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
och direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 
2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung.

Att det finns en mekanism för 
verkningsfullt genomförande och 
tillämpning av direktiv 2000/78/EG av den 
27 november 2000 om inrättande av en 
allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
och direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 
2000 om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung, samt andra 
internationella åtaganden för att 
motverka diskriminering, till exempel 
FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning 
(artikel 5).

Ändringsförslag 239

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 1 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en strategi för utbildning och 
informationsspridning för personal som 
berörs av fondernas genomförande,

– ett inrättande av en enhet för lika 
möjligheter med tillräcklig kapacitet och 
befogenhet att garantera lika möjligheter, 
och en strategi för utbildning och 
informationsspridning för personal som 
berörs av fondernas genomförande,

Ändringsförslag 240

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 1 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– system för att samla in separata 
uppgifter om romer, personer med 
funktionsnedsättning, kvinnor, ungdomar 
och äldre, i syfte att använda dessa till 
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övervakning och utvärdering,

Ändringsförslag 241

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 2 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att det finns en strategi för främjande av 
jämställdhet och en mekanism för 
verkningsfullt genomförande av den.

Att det finns en strategi för främjande av 
jämställdhet och en mekanism för 
verkningsfullt genomförande av den 
genom särskilda jämställdhetsåtgärder.

Ändringsförslag 242

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 3 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– genomförande av åtgärder i enlighet med 
artikel 9 i FN-konventionen för att 
förebygga, kartlägga och undanröja hinder 
för tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning,

– genomförande av åtgärder i enlighet med 
artikel 9 i FN-konventionen för att 
förebygga, kartlägga och undanröja hinder 
för tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning inom alla domäner, 
inbegripet infrastruktur, tjänster och 
varor,

Ändringsförslag 243

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 3 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– institutionella former för genomförande 
och övervakning av FN-konventionen i 
enlighet med artikel 33 i konventionen,

– institutionella former för genomförande 
och övervakning av FN-konventionen i 
enlighet med artikel 33 i konventionen och 
delaktighet av organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning i utarbetandet och 
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genomförandet av dessa former,

Ändringsförslag 244

Förslag till förordning
Bilaga IV – Allmänna förhandsvillkor – punkt 3 – kolumn 3 – strecksats 1 –
understrecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– delaktighet av organisationer som 
företräder personer med 
funktionsnedsättning i utarbetandet och 
genomförandet av dessa former,
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