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Ändringsförslag 534
Nadja Hirsch
för ALDE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga -I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA -I
En gemensam strategisk ram

Denna ram ska i enlighet med artikel 10 
tjäna som ett verktyg för att samordna, 
integrera och balansera olika 
politikområdens mål i särskilda regionala 
sammanhang och, i synnerhet, som ett 
verktyg för att samordna och balansera 
investeringsprioriteringar med de 
tematiska mål som fastställs i artikel 9.
Förutom ramen som anges i denna bilaga 
bör kommissionen stödja medlemsstaterna 
och regionerna genom att anta en icke 
uttömmande meny av rekommenderade 
åtgärder för GSR-fonderna i form av en 
delegerad rättsakt i enlighet med 
artikel 142. Denna icke-uttömmande 
meny, som är en del av GSR, bör ge 
medlemsstaterna och regionerna riktlinjer 
för hur de ska omvandla de tematiska 
målen som fastställts i artikel 9 i denna 
förordning till programplanering, med 
tanke på de olika behoven, utmaningarna 
och möjligheterna för regionerna och den 
nödvändiga flexibiliteten för regional 
hållbar utveckling.
1. 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 bör också 
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konkretiseras i form av ett funktionellt 
och institutionaliserat samarbete vars mål 
särskilt är att utforma och genomföra 
Europeiska unionens politik. Uttrycklig 
hänvisning till principen om flernivåstyre 
i denna förordning innebär en 
förstärkning av denna princip och ett 
mervärde för sammanhållningspolitiken i 
sig.
1.1.2 Principen om flernivåstyre bör 
respekteras för att göra det lättare att 
uppnå social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning samt unionens 
prioriteringar för en smart och hållbar 
tillväxt för alla.
1.1.3 För att garantera ett effektivt 
flernivåstyre bör medlemsstaterna och 
regionerna
a) genomföra partnerskap i enlighet med 
den europeiska uppförandekod som avses 
i 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 skeden av genomförandet av 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen ska partnerskapet 
organiseras så att regionala och lokala 
myndigheter direkt involveras i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
program, och även i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av dessa program. 
Arbetsmarknadens och näringslivets 
parter, andra offentliga myndigheter och 
organ som företräder det civila samhället, 
inbegripet partner på miljöområdet, icke-
statliga organisationer samt organ som 
ansvarar för att främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män och icke-
diskriminering, ska också inkluderas i 
syfte att garantera partnerskap i alla 
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skeden av genomförandet av politiken.
1.1.5 Samarbete med partnerna ska följa 
bästa praxis. Varje medlemsstat ska 
garantera en lämplig nivå av tekniskt stöd 
för att underlätta partnernas engagemang 
och deltagande i alla skeden av 
programplaneringsprocessen.
1.2 Hållbar utveckling
1.2.1 Principen om hållbar utveckling, 
som fastställs i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen (FEU), hänför sig 
till ett framstegsbegrepp enligt vilket 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
överväganden bör integreras när man tar 
ställning till välmående och bättre
livskvalitet för nuvarande och framtida 
generationer.
1.2.2 Överväganden om hållbar 
utveckling och principen om att 
förorenaren betalar bör därför vara en 
integrerad del av varje plan, från 
utformning till leverans och från 
övervakning till utvärdering. Att inte 
tillämpa principen om att förorenaren 
betalar ska endast vara tillåtet i 
undantagsfall och förutsatt att tydliga 
dämpande 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. Särskilt för att tackla 
klimatförändringar bör resurserna 
inriktas på preventiva och dämpande 
åtgärder. Varje ny investering som 
finansieras med stöd från de fonder som 
omfattas av grundförordningen bör till sin
natur vara sådan att den är 
motståndskraftig mot klimatförändringar 
och naturkatastrofer.
1.2.4 Eruf och Sammanhållningsfonden 
bör fortsätta att göra betydande 
investeringar i medlemsstaternas och 
regionernas infrastruktur, i syfte att 
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uppfylla kraven i ramdirektivet för vatten1

och andra relevanta direktiv. Eftersom 
tekniska lösningar, som syftar till att bidra 
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 hållbar utveckling 
bör inte vara en rent teknisk åtgärd. För 
att garantera att detta mål integreras i 
verksamheten på ort och ställe för de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen 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 avväga behovet av 
investeringar när investeringarna har en 
betydande negativ påverkan på miljön,
c) ha ett långsiktigt perspektiv när man 
jämför livscykelkostnader för alternativa 
investeringsmetoder,
d) använda miljöanpassad offentlig 
upphandling.
1.3 Främjande av jämställdhet mellan 
kvinnor och män och icke-diskriminering
1.3.1 Medlemsstaterna och regionerna 
bör, under alla etapper av genomförandet 
av de fonder som omfattas av 
grundförordningen, vidta nödvändiga 

                                               
1 Hänvisning till EUT… Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000.
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åtgärder för att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt förhindra all diskriminering på 
grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder, sexuell läggning 
eller könsidentitet.
1.3.2 Medlemsstaterna och regionerna 
bör eftersträva att uppnå jämställdhet 
mellan kvinnor och män, och de bör vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
diskriminering under utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av verksamheten inom 
ramen för de program som 
medfinansieras ur de fonder som omfattas 
av grundförordningen, och tydligt ange de 
åtgärder som gör det möjligt att beakta 
denna princip i programmen.
1.3.3 En ökning av antalet kvinnor 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. 
Hinder för kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden bör därför med kraft 
åtgärdas. Medlemsstaterna och 
regionerna 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 de fonder som omfattas av 
grundförordningen påverkar 
jämställdheten mellan kvinnor och män.
1.4 Tillgänglighet
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1.4.1 Alla produkter och tjänster som 
erbjuds allmänheten och som 
medfinansieras av de fonder som omfattas 
av grundförordningen bör vara 
tillgängliga. Särskilt viktig är 
tillgängligheten till byggnader, 
transporter samt informations- och 
kommunikationsteknik för att inkludera 
missgynnade grupper, inbegripet personer 
med begränsad rörlighet och personer 
med funktionsnedsättning, särskilt genom 
att beakta FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som trädde i kraft 
den 3 maj 2008 och EU:s politik för att 
genomföra FN-konventionen.
1.4.2 Det är nödvändigt att på lämpligt 
sätt ta itu med behoven hos dem som 
befinner sig allra längst från 
arbetsmarknaden, personer med 
funktionsnedsättning, migranter, 
flyktingar, asylsökande, hemlösa och 
andra grupper som riskerar att drabbas av 
fattigdom, barn, ungdomar, äldre, etniska 
minoriteter samt andra missgynnade 
grupper för att de ska kunna integreras 
bättre på arbetsmarknaden och till fullo 
delta i samhället.
1.4.3 Medlemsstaterna och regionerna 
bör fortsätta att främja social 
sammanhållning, på samma villkor som 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning främjas, i alla EU:s 
regioner, om målen för EU 2020-strategin 
ska kunna uppnås. En minimiandel för 
ESF för varje regionkategori fastställs i 
enlighet med artikel 84.3 i förordning 
(EU) nr (...grundförordningen), vilket 
resulterar i en total minimiandel för ESF
på 25 procent av den budget som avsatts 
för sammanhållningspolitiken (exklusive 
Fonden för ett sammanlänkat Europa).
1.5 Demografi
1.5.1 Att anpassa sig till demografiska 
förändringar är en av de största 
utmaningarna för medlemsstaterna och 
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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 de fonder 
som omfattas av grundförordningen för 
att utveckla skräddarsydda strategier som 
syftar till att tackla demografiska problem 
och skapa möjligheter att utveckla den så 
kallade silverekonomin.
1.5.3 Fler arbetsmöjligheter för äldre 
personer kommer på flera olika sätt att 
gagna befolkningen, samhällen och 
offentliga budgetar. Medlemsstaterna och 
regionerna bör utnyttja de fonder som 
omfattas av grundförordningen 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 de fonder som omfattas av 
grundförordningen när det gäller att 
bidra till en maximering av möjligheterna 
för hela EU:s befolkning. 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.
1.5.4 Vid utarbetandet av sina program 
bör medlemsstaterna och regionerna 
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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 och 
familjeliv,
b) vidta sysselsättningsfrämjande 
åtgärder, förbättra produktiviteten och de 
ekonomiska resultaten genom investering 
i utbildning och forskning,
c) fokusera på adekvat och kvalitativ 
utbildning och sociala stödstrukturer, och
d) garantera att hälsovård och 
långtidsvård, inbegripet investeringar i 
infrastruktur, kan tillhandahållas på ett 
kostnadseffektivt sätt.
1.6 Integrerat tillvägagångssätt
1.6.1 En integrerad områdesbaserad 
strategi är grundläggande för att på ett 
effektivt sätt 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.
1.6.2 Här gör de fonder som omfattas av 
grundförordningen det möjligt att 
kombinera olika EU-fonders befogenheter 
och skapa integrerade paket som är 
skräddarsydda för att passa särskilda 
behov på lokal och regional nivå för att 
uppnå Europa 2020-målen.
1.6.3 När medlemsstaterna och 
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regionerna utvecklar 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, 
sysselsättningsmönster och arbetskraftens 
rörlighet, kopplingar mellan landsbygd 
och städer, lokala ömsesidiga beroenden 
mellan olika sektorer, kulturarv, åldrande 
och demografiska ändringar etc.
1.6.4 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.
1.6.5 För att utveckla lämpliga politiska 
åtgärder som är skräddarsydda för att 
passa specifika regionala behov bör 
medlemsstaterna och regionerna 
vidareutveckla 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 följande 
centrala grundläggande delar:
a) En utvärdering av regionens 
möjligheter och kapacitet att utvecklas 
enligt Europa 2020.
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 
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politiken ska utformas och genomföras så 
att den respekterar 
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 
bestämmelser 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. 2. Synergier och samordning av de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen med instrument från 
andra EU-politikområden
2.1 Inledning
2.1.1 För att uppnå optimala resultat för 
hållbar tillväxt och utveckling på ort och 
ställe 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 EU. Detta bör 
också återspegla sig i bättre samordning 
mellan unionens budget och 
medlemsstaternas nationella och 
regionala budgetar när det gäller 
finansieringen av gemensamma politiska 
prioriteringar och förbättrat vertikalt 
samarbete mellan EU och nationella samt 
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 
regionerna och sammanhållningen, i syfte 
att främja effektiva synergieffekter samt 
identifiera och främja det lämpligaste 
sättet att på europeisk nivå stödja lokala 
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och regionala investeringar.
2.1.3 Medlemsstaterna och regionerna 
bör programplanerings- och 
genomförandestadierna garantera 
samstämdhet mellan de insatser som stöds 
av de fonder som omfattas av 
grundförordningen och målen för andra 
EU-politikområden. I detta syfte bör de 
sträva efter 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, 
och
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 
nationella reformprogrammet. Dessa 
strategier bör utvecklas i nära samarbete 
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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 bör involveras. 
Dessa innovationsstrategier bör beakta 
åtgärder i föregående led och 
efterföljande led riktade mot och från 
Horisont 2020.
2.2.3 Åtgärder i föregående led, vilka 
syftar till att förbereda regionala 
forsknings- och innovationsaktörer att 
delta i Horisont 2020-projekt 
(”spetsforskningsstegar”) kommer att 
utarbetas genom kapacitetsuppbyggnad. 
Kommunikation och samarbete mellan 
nationella kontaktpunkter inom Horisont 
2020 och förvaltningsmyndigheterna för 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen bör 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 strategier 
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 
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praxis samt transregional träning.
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-programmet
2.3.1 Synergier med EU-styrmedel (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 
stärkt hållbar utveckling, är de synergier 
som nämns i 2.3.1 en inneboende del av 
den rättsliga ramen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen.
2.3.3 Synergier med Life-programmet,
särskilt med integrerade projekt inom 
områdena natur (såsom ekosystemtjänster 
och biologisk mångfald), vatten, avfall, 
luft, begränsning av klimatförändringar 
och anpassning till klimatförändringar, 
bör eftersträvas. Samordning med Life-
programmet bör garanteras genom stöd 
till projekt som kompletterar varandra och 
främjande av lösningar, metoder och 
tillvägagångssätt som godkänts inom 
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ramen för Life-programmet.
2.3.4 Användningen av 
miljökonsekvensbeskrivningar, 
hållbarhetsbedömningar, strategiska 
miljöbedömningar och andra relevanta 
instrument bör främjas så att 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 i regionerna. Bättre 
utnyttjande av potentialen för territoriellt 
samarbete och utbyte av information, 
erfarenheter och god praxis skulle 
avsevärt bidra till att uppnå miljö- och 
klimatrelaterade mål.
2.3.8 Dessutom bör finansieringen från de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen samordnas med stöd 
från NER 300-programmet, som utnyttjar 
intäkter från utauktioneringen av 
utsläppsrätter inom ramen för EU:s 
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system för handel med utsläppsrätter1.
2.4 Erasmus för alla
2.4.1 Synergierna mellan de fonder som 
omfattas av grundförordningen och 
programmet Erasmus för alla bör ökas 
för att maximera effekten av att investera 
i människor. Denna investering kommer 
att på ett betydande sätt gynna både 
enskilda individer och samhället som 
helhet genom att bidra till tillväxt och 
välstånd. Programmet Erasmus för alla 
stöder endast transnationella projekt, 
medan sammanhållningspolitiken har en 
mer uttalad regional dimension. 
Medlemsstaterna och regionerna 
uppmanas att testa verktyg och metoder 
som har sin grund i det transnationella 
samarbetet inom programmet Erasmus 
för alla och sedan genomföra dem på sitt 
territorium genom de fonder som omfattas 
av grundförordningen.
2.4.2 Kommissionen och medlemsstaterna 
bör säkerställa en effektiv samordning 
mellan sammanhållningspolitiken och 
Erasmus för alla genom att göra en tydlig 
åtskillnad mellan de typer av 
investeringar och målgrupper som stöds, 
med särskild hänsyn till utsatta grupper. 
Erasmus för alla bör fokusera sitt stöd på 
transnationell rörlighet i samband med 
studier för studerande, ungdomar och 
personalen, på strategiska partnerskap 
mellan europeiska organisationer och 
institutioner och på åtgärder som stöder 
utveckling och genomförande av politik. 
Sammanhållningspolitikens huvudsakliga 
investeringsmål bör vara utbildning, 
arbetsmarknadsutbildning och 
vuxenstuderandes rörlighet.
2.4.3 Dessutom kommer förbättrade 
resultat att uppnås genom att man tillser 

                                               
1 EUT L 290, 6.11.2010, s. 39–48: Kommissionens beslut av den 3 november 2010 om kriterier och åtgärder 
för finansiering av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk 
lagring av CO2 samt demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi inom ramen för det 
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen s o m  infördes genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (2010/670/EU), EUT L 275, 25.10.2003, s. 32–46.
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att finansiering av rörlighet och 
finansiering av verksamhet som 
integrerar bästa praxis och innovativa 
projekt på EU-nivå inom ramen för 
Erasmus för alla kompletterar varandra. 
De nationella byråer, som inrättats inom 
ramen för detta program, kan bidra till att 
uppnå denna samordning.
2.5 Programmet för social förändring och 
social innovation
2.5.1 Synergieffekterna mellan fonderna 
som omfattas av den gemensamma 
strategiska ramen och Europeiska 
unionens program för social förändring 
och social innovation bör ökas för att 
bidra till genomförandet av Europa 2020-
strategin, dess övergripande mål, 
flaggskeppsinitiativ, integrerade riktlinjer 
och initiativet Bättre möjligheter för unga 
genom att erbjuda finansiellt stöd till 
Europeiska unionens mål att främja en 
utbredd högkvalitativ sysselsättning, 
trygga ett tillräckligt och anständigt 
socialt skydd, bekämpa social utslagning 
och fattigdom, förbättra 
arbetsförhållanden och förbättra ungas 
sysselsättnings- och utbildningssituation.
2.5.2. Medlemsstaterna bör utnyttja 
situationen och genomföra åtgärder enligt 
Europeiska socialfonden (ESF) som 
överensstämmer med åtgärder som 
genomförs enligt programmet för social 
förändring och social innovation 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.
2.5.3. I gränsområden spelar Eures 
gränsöverskridande partnerskap en viktig 
roll i utvecklingen av en verklig europeisk 
arbetsmarknad. Därför bör 
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Eures gränsöverskridande partnerskap 
fortsätta att understödjas av unionen 
genom horisontala åtgärder som skulle 
kunna kompletteras av nationella resurser 
eller av ESF.
2.5.4. Åtgärder som vidtas inom 
programmet för social förändring och 
social innovation bör nära samordnas 
med de åtgärder som vidtas inom ramen 
för sammanhållningspolitiken så att de 
verkligen kompletterar varandra. 
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 som syftar till att öka 
tillgången till mikrofinansiering för 
personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och utsatta 
personer som har svårt att få tillträde till 
den traditionella kreditmarknaden och 
som vill starta eller utveckla ett eget 
mikroföretag, inklusive egenföretagande, 
utan att bli utsatta för någon 
diskriminering på grund av ålder, samt 
för mikroföretag, särskilt inom den 
sociala ekonomin, och mikroföretag som 
anställer personer som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden.
2.5.5. 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 
utbildning, åtgärder för att utveckla 
kompetens som är relevant för 
arbetsmarknaden för att skapa närmare 
kontakter mellan utbildningsvärlden och 
arbetsmarknaden och åtgärder för att 
stödja den första arbetslivserfarenheten 
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och utbildning på arbetsplatsen för att ge 
ungdomar möjlighet att förvärva både 
relevant kompetens och 
arbetslivserfarenhet samt få tillgång till 
kvalitativa praktik- och lärlingsplatser 
och stödja deras tillträde till 
arbetsmarknaden. För att stärka dessa 
åtgärder bör medlemsstaterna och 
regionerna upprätta motsvarande 
åtgärder i program inom GSR-fonderna.
2.6 Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
transeuropeiska nät, energi- och 
telekommunikationsnät
2.6.1 För att maximera det europeiska 
mervärdet, och säkerställa att optimala 
förbindelser av olika typer av 
infrastruktur (inom transport, energi och 
telekommunikation) tillhandahålls på 
lokal, regional och nationell nivå och i 
hela EU, bör Eruf, 
Sammanhållningsfonden, 
transeuropeiska nät och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa planeras i nära 
samarbete. För projekt med anknytning 
till Europa och den inre marknaden, 
särskilt prioriterade transport- och 
energinät samt digitala nät, bör det 
säkerställas att medlen ger maximal 
hävstångseffekt.
2.6.2 Precis som nationell infrastruktur 
måste planeras konsekvent, både genom 
att man beaktar utvecklingen av unionens 
gränsöverskridande förbindelser och 
genom att man utvecklar förbindelser 
över regiongränserna inom en 
medlemsstat, ska planerna bygga på 
verklig och beräknad transportefterfrågan 
och kartlägga saknade förbindelser och 
flaskhalsar. Investeringar i regional 
anslutning till det övergripande nätet och 
till kärnan i de centrala delarna av det 
transeuropeiska 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 
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inverkningar 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 den 
framtida utvecklingen av ett integrerat 
TEN-T-nätverk samt konceptet 
multimodala korridorer.
2.6.4 Kommissionens vitbok om transport1

innehåller en vision om ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, och framhäver att det 
krävs en avsevärd minskning av utsläpp 
av växthusgaser inom transportsektorn. 
För de fonder som omfattas av 
grundförordningen innebär detta en 
fokusering på hållbara transporter och 
investering i områden som erbjuder det 
största europeiska mervärdet, till exempel 
transeuropeiska nät. När investeringarna 
har fastställts bör de prioriteras i enlighet 
med deras bidrag till rörlighet, hållbarhet, 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
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 
utfartspunkter genom full integrering 
med landinfrastruktur. Prioritet bör ges 
till projekt för hamntillträde och 
inlandsförbindelser. Utvecklingen av inre 
vattenvägar bör stärka deras bidrag till ett 
hållbart europeiskt nät för 
godstransporter.

                                               
1 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, COM(2011)0144.
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2.6.7 Man bör särskilt eftersträva att 
Erufs och Sammanhållningsfondens 
gemensamt förvaltade investeringar i 
infrastruktur och 
infrastrukturinvesteringar via 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 lägen. 
Sammanhållningsfonden kommer att 
rikta in sig på projekt med ett högt 
europeiskt mervärde, vilka syftar till att 
avlägsna flaskhalsar i transportnät, 
genom att stödja TEN-T-infrastruktur för 
både stamnätet och det övergripande 
nätet.
2.6.8 Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna kommer att förverkliga 
lokal och regional infrastruktur och dess 
anslutningar till prioriterade EU-nät 
inom områdena för 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 
sammanhållning.
2.7 Instrumentet för stöd inför 
anslutningen, det europeiska grannskaps-
och partnerskapsinstrumentet och 
Europeiska utvecklingsfonden
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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 synergier mellan 
territoriellt samarbete inom 
sammanhållningspolitiken och det 
europeiska gemenskapsinstrumentet 
skapar 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 
därför se till att befintliga verksamheter 
är förknippade med nybildade europeiska 
grupperingar för territoriellt samarbete, 
med särskild hänsyn till samordning och 
utbyte av bästa praxis.
3. Samordningsmekanism för de fonder 
som omfattas av grundförordningen
3.1 Medlemsstaterna och regionerna bör 
se till att de insatser som finansieras 
genom de fonder som omfattas av 
grundförordningen skapar synergier och 
att rationalisering leder till minskade 
administrativa kostnader och bördor på 
ort och ställe.
3.2 De ministerier och 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
genomförandet av de fonder som omfattas 
av grundförordningen bör idka ett nära 
samarbete vid utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalet och 
programmen. Framför allt bör de
a) identifiera insatsområden där de fonder 
som omfattas av grundförordningen kan 
kombineras på ett kompletterande sätt för 
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att uppnå ett eller flera av de tematiska 
mål som fastställs i denna förordning,
b) främja deltagandet av 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
en av de fonder som omfattas av 
grundförordningen, övriga 
förvaltningsmyndigheter och de relevanta 
ministerierna i utvecklingen av stödsystem 
för att garantera synergier och undvika 
överlappning samt att främja stöd från 
olika fonder,
c) inrätta gemensamma 
övervakningskommittéer för program som 
genomför de fonder som omfattas av 
grundförordningen samt utveckla övriga 
gemensamma förvaltnings- och 
kontrollbestämmelser för att underlätta 
samordningen mellan myndigheter som 
ansvarar för genomförandet av de fonder 
som omfattas av grundförordningen, och
d) dra nytta av gemensamma e-
förvaltningslösningar utformade för 
sökande och stödmottagare samt centrala 
kontaktpunkter för rådgivning om 
möjligheterna till tillgängligt stöd genom 
respektive fond inom de fonder som 
omfattas av grundförordningen.
4. Prioriteringar för den territoriella 
samordningen (gränsöverskridande, 
transnationell och interregional)
4.1 Regional utveckling, skapande av 
sysselsättning och sammanhållning kan i 
stor utsträckning uppnås genom 
samarbete som går utöver 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 tar sin 
utgångspunkt i tanken att de flesta 
utmaningar inte räds administrativa 
gränser. En effektiv svarsmekanism 
kräver gemensamma och enhetliga 
åtgärder och utbyte av information på 
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lämplig territoriell nivå. 
4.3 Gränsregionernas dolda möjligheter 
kan utnyttjas genom lokalt inriktade 
stödåtgärder.
4.4 De två befintliga makroregionala 
strategierna har banat väg för 
möjligheten att intresserade parter kan 
enas om 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 eller andra 
former av territoriellt samarbete kan få
stöd från både Eruf och ESF, och 
särskilda villkor för stöd till 
makroregionala strategier bör fastställas i 
programmen.
4.5 Övervinnandet av hinder bör ingå i 
programplaneringen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen – 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.
4.6 Samtidigt bör medlemsstaterna och 
regionerna se till att de territoriella 
samarbetsprogrammen på ett effektivt sätt 
bidrar till att målen i Europa 2020-
strategin uppnås. 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 
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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 vars inverkan 
sträcker sig utanför programområdet.
(På alla ställen i bilagan bör 
formuleringar med ”måste” bytas ut mot 
”bör”, med undantag av hänvisningar till 
partnerskapet i enlighet med artikel 5 där 
formen ”ska” bör användas.) 

Or. en

Ändringsförslag 535
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga -I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA -I
En gemensam strategisk ram

Denna ram ska i enlighet med artikel 10 
tjäna som ett verktyg för att samordna, 
integrera och balansera olika 
politikområdens mål i särskilda regionala 
sammanhang och, i synnerhet, som ett 
verktyg för att samordna och balansera 
investeringsprioriteringar med de 
tematiska mål som fastställs i artikel 9.
Förutom ramen som anges i denna bilaga 
bör kommissionen stödja medlemsstaterna 
och regionerna genom att anta en icke 
uttömmande meny av rekommenderade 
åtgärder för GSR-fonderna i form av en 
delegerad rättsakt i enlighet med 
artikel 142. Denna icke-uttömmande 
meny, som är en del av GSR, bör ge 
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medlemsstaterna och regionerna riktlinjer 
för hur de ska omvandla de tematiska 
målen som fastställts i artikel 9 i denna 
förordning till programplanering, med 
tanke på de olika behoven, utmaningarna 
och möjligheterna för regionerna och den 
nödvändiga flexibiliteten för 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 bör också 
konkretiseras i form av ett funktionellt 
och institutionaliserat samarbete vars mål 
särskilt är att utforma och genomföra 
Europeiska unionens politik. Uttrycklig 
hänvisning till principen om flernivåstyre 
i denna förordning innebär en 
förstärkning av denna princip och ett 
mervärde för sammanhållningspolitiken i 
sig.
1.1.2 Principen om flernivåstyre bör 
respekteras för att göra det lättare att 
uppnå social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning samt unionens 
prioriteringar för en smart och hållbar 
tillväxt för alla.
1.1.3. I enlighet med artikel 5 ska 
medlemsstaterna 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 samt icke-
statliga organisationer som främjar social 
inkludering och organisationer som är 
verksamma inom områdena kultur, 
utbildning och ungdomspolitik. Särskild 
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uppmärksamhet ska ges till grupper som 
kan påverkas av programmen och som 
kan ha svårigheter att påverka dem.
1.1.4 För att garantera ett effektivt 
flernivåstyre ska medlemsstaterna och 
regionerna
a) genomföra partnerskap i enlighet med 
den europeiska uppförandekod som avses 
i artikel 5, 
b) fastställa samordningsmekanismer 
mellan de olika styrningsnivåerna i 
enlighet med respektive system för 
författningsenliga befogenheter, och
c) regelbundet rapportera om 
genomförandet av partnerskap.
1.1.5 I alla skeden av genomförandet av 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen ska partnerskap 
organiseras så att de direkt inkluderar 
regionala och lokala myndigheter i 
förberedelsen av partnerskapsavtal och 
program samt även vid förberedelse, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av dessa program. 
Arbetsmarknadens och näringslivets 
parter, andra offentliga myndigheter och 
organ som företräder det civila samhället, 
inbegripet partner på miljöområdet, icke-
statliga organisationer samt organ som 
ansvarar för att främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män och icke-
diskriminering, ska också inkluderas i 
syfte att garantera partnerskap i alla 
skeden av genomförandet av politiken. 
Partnerskapet ska organiseras enligt 
följande:
a) Partnerna bör företräda de olika 
territoriella nivåerna enligt 
medlemsstaternas institutionella struktur 
och partnerskapet ska fastställas med 
iakttagande av följande minimikrav:
i) representationen av de olika partnerna 
baseras på deras respektive ansvar under 
genomförandet av programmen,
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ii) partnerna väljer och utser sina egna 
medlemmar som ska representera dem i 
övervakningskommittéerna och övriga 
rådgivande organ samt arbetsgrupper som 
fastställts inom ramen för GSR-fonderna, 
iii) övervakningskommittéernas 
sammansättning är jämställd och speglar 
mångfald,  
iv) förteckningen över medlemmar i 
övervakningskommittéerna och andra 
arbetsgrupper offentliggörs,  
v) varje vald partner är medveten om sina 
uppgifter när det gäller sekretess och 
intressekonflikt tack vare särskild 
utbildning och en formalisering av 
uppgifterna i en undertecknad förklaring.
b) Partnerna ska delta direkt i 
utarbetandet av partnerskapsavtalen och i 
alla skeden av programmens utarbetande, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering.
1.1.6 Samarbete med partnerna ska följa 
bästa praxis. Varje medlemsstat ska 
garantera en lämplig nivå av tekniskt stöd 
för att underlätta partnernas engagemang 
och deltagande i alla skeden av 
programplaneringsprocessen.
1.1.7 Medlemsstaterna ska fastställa ett 
partnerskap som respekterar följande 
minimikrav när det gäller förfarande: 
i) Rättidigt offentliggörande av 
information i debatter om strategiska 
dokument.  
ii) Tillräckligt med tid för berörda parter 
att analysera dokumenten, samråda med 
sina medlemmar och valkretsar och ge 
feedback.  
iii) Lämpliga kanaler för berörda aktörer 
att ställa frågor eller ge förslag och 
kommentera. 
iv) Insyn i hur förslag och kommentarer 
av partner har beaktats, inbegripet en 
förklaring när kommentarer har 
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förkastats. 
v) Spridning av resultaten från samråden. 

1.1.8 Dessutom bör tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning till 
denna process i fråga om fysisk miljö 
beaktas.
1.2 Hållbar utveckling
1.2.1 Principen om hållbar utveckling, 
som fastställs i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen (FEU), hänför sig 
till ett framstegsbegrepp enligt vilket 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
överväganden bör integreras när man tar 
ställning till välmående och bättre 
livskvalitet för nuvarande och framtida 
generationer.
1.2.2 Överväganden om hållbar 
utveckling och principen om att 
förorenaren betalar bör därför vara en 
integrerad del av varje plan, från 
utformning till leverans och från 
övervakning till utvärdering. Att inte 
tillämpa principen om att förorenaren 
betalar ska endast vara tillåtet i 
undantagsfall och förutsatt att tydliga 
dämpande 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. Särskilt för att tackla 
klimatförändringar bör resurserna 
inriktas på preventiva och dämpande 
åtgärder. Varje ny investering som 
finansieras med stöd från de fonder som 
omfattas av grundförordningen bör till sin 
natur vara sådan att den är 
motståndskraftig mot klimatförändringar 
och naturkatastrofer.
1.2.4 Eruf och Sammanhållningsfonden 
bör fortsätta att göra betydande 
investeringar i medlemsstaternas och 
regionernas infrastruktur, i syfte att 
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uppfylla kraven i ramdirektivet för vatten1

och andra relevanta direktiv. Eftersom 
tekniska lösningar, som syftar till att bidra 
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 hållbar utveckling 
bör inte vara en rent teknisk åtgärd. För 
att garantera att detta mål integreras i 
verksamheten på ort och ställe för de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen 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 avväga behovet av 
investeringar när investeringarna har en 
betydande negativ påverkan på miljön,
c) ha ett långsiktigt perspektiv när man 
jämför livscykelkostnader för alternativa 
investeringsmetoder,
d) Främja miljöanpassad offentlig 
upphandling.
1.3 Främjande av jämställdhet mellan 
kvinnor och män och icke-diskriminering
1.3.1 Medlemsstaterna och regionerna 
bör vidta lämpliga åtgärder för att 
avlägsna skillnader och förhindra varje 
form av diskriminering på grund av kön, 

                                               
1 Hänvisning till EUT… Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000.
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ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, 
sexuell läggning eller könsidentitet, i alla 
skeden av genomförandet av de fonder 
som omfattas av grundförordningen.
1.3.2 Medlemsstaterna och regionerna 
bör eftersträva att uppnå jämställdhet 
mellan kvinnor och män, och de bör vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
diskriminering under utarbetandet, 
genomförandet. övervakningen och 
utvärderingen av verksamheten inom 
ramen för de program som 
medfinansieras ur de fonder som omfattas 
av grundförordningen, och tydligt ange de 
åtgärder som gör det möjligt att beakta 
denna princip i programmen.
1.3.3 Medlemsstaterna och regionerna 
bör uppfylla det jämställdhetsmål som 
avses i artikel 8 i EUF-fördraget och 
garantera att målet inkluderas vid 
förberedelsen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
åtgärderna i samtliga fonder som 
omfattas av grundförordningen och att 
integrationen av jämställdhetsperspektivet 
blir en bindande princip. I de program 
som omfattas av Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden bör man 
uttryckligen ange det förväntade bidraget 
från dessa fonder till jämställdhet genom 
att i detalj fastställa mål och instrument. 
Jämställdhetsanalyser bör ingå i 
analyserna av insatsens mål. 
Övervakningssystem och datainsamling är 
också nödvändiga för att ge en tydlig bild 
av hur program uppfyller 
jämställdhetsmålen. Framsteg ska 
uppvisas genom tillämpning av 
övergripande indikatorer. Deltagandet i 
partnerskapet av relevanta organ med 
ansvar för att främja jämställdhet ska 
garanteras. Det rekommenderas starkt att 
man organiserar varaktiga strukturer 
eller uttryckligen skapar en funktion inom 
de befintliga strukturerna för att ge råd 
om jämställdhet och på så sätt 
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tillhandahålla den nödvändiga expertisen 
i fråga om förberedelse, genomförande, 
övervakning och utvärdering av GSR-
fonderna. Ett ökat deltagande av kvinnor 
på arbetsmarknaden, både som 
arbetsgivare och arbetstagare, skulle 
stärka unionens ekonomi. För att uppnå 
sysselsättningsmålen i Europa 2020 med 
en sysselsättningsgrad på 75 procent för 
både kvinnor och män är det viktigt att 
man frigör potentialen för en sådan ökad 
verksamhet genom att öka kvinnors 
sysselsättningsgrad. Medlemsstaterna och 
regionerna bör vidta särskilda åtgärder 
för att se till att det förutom ESF, Eruf, 
Sammanhållningsfonden, EHFF och 
EJFLU finns finansiella åtgärder som 
främjar kvinnors ekonomiska oberoende 
och bidrar till att skapa en lämplig balans 
mellan arbete och privatliv samt att 
kvinnors möjligheter som företagare 
främjas.
1.3.4 Genom övervakning och utvärdering 
av programmen kommer man att kunna 
mäta i vilken utsträckning de förväntade 
bidragen ur de fonder som omfattas av 
grundförordningen påverkar
jämställdheten mellan kvinnor och män.
1.3.5. Yttrandet från 
jämställdhetsorganen om programmen för 
ESF, Eruf och Sammanhållningsfonden 
fokuserar på att alla nödvändiga åtgärder 
för främjandet av jämställdhet ska ha 
vidtagits. Dessutom rekommenderas det
starkt att involvera 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 de fonder som omfattas 
av grundförordningen bör vara 
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tillgängliga. Särskilt viktig är 
tillgängligheten till byggnader, 
transporter samt informations- och 
kommunikationsteknik för att inkludera 
missgynnade grupper, inbegripet personer 
med begränsad rörlighet och personer 
med funktionsnedsättning, särskilt genom 
att beakta FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som trädde i kraft 
den 3 maj 2008 och EU:s politik för att 
genomföra FN-konventionen.
1.4.2 Det är nödvändigt att på lämpligt 
sätt ta itu med behoven hos dem som 
befinner sig allra längst från 
arbetsmarknaden, personer med 
funktionsnedsättning, migranter, 
flyktingar, asylsökande, hemlösa och 
andra grupper som riskerar att drabbas av 
fattigdom, barn, ungdomar, äldre, etniska 
minoriteter samt andra missgynnade 
grupper för att de ska kunna integreras 
bättre på arbetsmarknaden och till fullo 
delta i samhället.
1.4.3 Medlemsstaterna och regionerna 
bör fortsätta att främja social 
sammanhållning, på samma villkor som 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning främjas, i alla EU:s 
regioner, om målen för EU 2020-strategin 
ska kunna uppnås. En minimiandel för 
ESF för varje regionkategori fastställs i 
enlighet med artikel 84.3 i förordning 
(EU) nr (...grundförordningen), vilket 
resulterar i en total minimiandel för ESF 
på 25 procent av den budget som avsatts 
för sammanhållningspolitiken (exklusive 
Fonden för ett sammanlänkat Europa).
1.5 Demografi
1.5.1 Att anpassa sig till demografiska 
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 
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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 de fonder 
som omfattas av grundförordningen för 
att utveckla skräddarsydda strategier som 
syftar till att tackla demografiska problem 
och skapa möjligheter att utveckla den så 
kallade silverekonomin.
1.5.3 Fler arbetsmöjligheter för äldre 
personer kommer på flera olika sätt att 
gagna befolkningen, samhällen och 
offentliga budgetar. Medlemsstaterna och 
regionerna bör utnyttja de fonder som 
omfattas av grundförordningen 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 de fonder som omfattas av 
grundförordningen när det gäller att 
bidra till en maximering av möjligheterna 
för hela EU:s befolkning. 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.
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 
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identifiera åtgärder för att
a) stödja demografisk förnyelse genom 
bättre villkor för familjer och en 
förbättrad balans mellan arbetsliv och 
familjeliv,
b) vidta sysselsättningsfrämjande 
åtgärder, förbättra produktiviteten och de 
ekonomiska resultaten genom investering 
i utbildning och forskning,
c) fokusera på adekvat och kvalitativ 
utbildning och sociala stödstrukturer,
och
d) garantera att hälsovård och 
långtidsvård, inbegripet investeringar i 
infrastruktur, kan tillhandahållas på ett 
kostnadseffektivt sätt.
1.6 Integrerat tillvägagångssätt
1.6.1 En integrerad områdesbaserad 
strategi är grundläggande för att på ett 
effektivt sätt 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.
1.6.2 Här gör de fonder som omfattas av 
grundförordningen det möjligt att 
kombinera olika EU-fonders befogenheter 
och skapa integrerade paket som är 
skräddarsydda för att passa särskilda 
behov på lokal och regional nivå.
1.6.3 När medlemsstaterna och 
regionerna utvecklar sina strategier och 
program, med avsikt att hitta de bäst 
lämpade insatserna, bör de ta särskild 
hänsyn till de dominerande territoriella, 
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strukturella och institutionella särdragen 
såsom regionens förbindelser, 
sysselsättningsmönster och arbetskraftens 
rörlighet, kopplingar mellan landsbygd 
och städer, lokala ömsesidiga beroenden 
mellan olika sektorer, kulturarv, åldrande 
och demografiska ändringar etc.
1.6.4 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.
1.6.5 För att utveckla lämpliga politiska 
åtgärder som är skräddarsydda för att 
passa specifika regionala behov bör 
medlemsstaterna och regionerna 
vidareutveckla 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 följande 
centrala grundläggande delar:
a) En utvärdering av regionens 
möjligheter och kapacitet att utvecklas 
enligt Europa 2020.
b) En bedömning av 
utvecklingsutmaningar 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 så 
att den respekterar 
subsidiaritetsprincipen.
d) Kombinationen av en eller flera 
kompletterande investeringsprioriteringar 
från olika tematiska mål inom ett 
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prioriterat område eller inom ett program.
e) Utformningen av nödvändiga 
bestämmelser 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. Synergier och samordning av de fonder 
som omfattas av grundförordningen med 
instrument från andra EU-politikområden
2.1 Inledning
2.1.1 För att uppnå optimala resultat för 
hållbar tillväxt och utveckling på ort och 
ställe 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 EU. Detta bör 
också återspegla sig i bättre samordning 
mellan unionens budget och 
medlemsstaternas nationella och 
regionala budgetar när det gäller 
finansieringen av gemensamma politiska 
prioriteringar och förbättrat vertikalt 
samarbete mellan EU och nationella samt 
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 
regionerna och sammanhållningen, i syfte 
att främja effektiva synergieffekter samt 
identifiera och främja det lämpligaste 
sättet att på europeisk nivå stödja lokala 
och regionala investeringar.
2.1.3 Medlemsstaterna och regionerna 
bör på programplanerings- och 
genomförandestadierna garantera 
samstämdhet mellan de insatser som stöds 
av de fonder som omfattas av 
grundförordningen och målen för andra 
EU-politikområden. I detta syfte bör de 
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sträva efter 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, 
och
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 
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 bör involveras. 
Dessa innovationsstrategier bör beakta 
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åtgärder i föregående led och
efterföljande led riktade mot och från 
Horisont 2020.
2.2.3 Åtgärder i föregående led, vilka 
syftar till att förbereda regionala 
forsknings- och innovationsaktörer att 
delta i Horisont 2020-projekt 
(”spetsforskningsstegar”) kommer att 
utarbetas genom kapacitetsuppbyggnad. 
Kommunikation och samarbete mellan 
nationella kontaktpunkter inom Horisont 
2020 och förvaltningsmyndigheterna för 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen bör 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 strategier 
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:
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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-programmet
2.3.1 Synergier med EU-styrmedel (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 
stärkt hållbar utveckling, är de synergier 
som nämns i 2.3.1 en inneboende del av 
den rättsliga ramen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen.
2.3.3 Synergier med Life-programmet, 
särskilt med integrerade projekt inom 
områdena natur (såsom ekosystemtjänster 
och biologisk mångfald), vatten, avfall, 
luft, begränsning av klimatförändringar 
och anpassning till klimatförändringar, 
bör eftersträvas. Samordning med Life-
programmet bör garanteras genom stöd 
till projekt som kompletterar 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 bör främjas, så att förlust av 
den biologiska mångfalden och effekterna 
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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 i regionerna. Bättre 
utnyttjande av potentialen för territoriellt 
samarbete och utbyte av information, 
erfarenheter och god praxis skulle 
avsevärt bidra till att uppnå miljö- och 
klimatrelaterade mål.
2.3.8 Dessutom bör finansieringen från de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen samordnas med stöd 
från NER 300-programmet, som utnyttjar 
intäkter från utauktioneringen av 
utsläppsrätter inom ramen för EU:s 
system för handel med utsläppsrätter1.
2.4 Erasmus för alla
2.4.1 Synergieffekterna mellan de fonder 
som omfattas av grundförordningen och 
programmet Erasmus för alla bör tryggas 

                                               
1 EUT L 290, 6.11.2010, s. 39–48: Kommissionens beslut av den 3 november 2010 om kriterier och åtgärder 
för finansiering av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk 
lagring av CO2 samt demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi inom ramen för det 
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen s o m  infördes genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (2010/670/EU), EUT L 275, 25.10.2003, s. 32–46.
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och ökas för att maximera de utvecklade 
verktygens effektivitet och den sociala och 
ekonomiska effekten av att investera i 
människor. 
2.4.2 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 och ge impulser åt 
ungdomsinitiativ, medborgaraktivitet, och 
den är riktad till alla generationer. 
2.4.3 Enligt kommissionens förslag stöder 
det nya utbildningsprogrammet Erasmus 
för alla huvudsakligen transnationella 
projekt medan sammanhållningspolitiken 
har en tydligare regional och nationell 
dimension. 
2.4.4 Medlemsstaterna 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 de fonder som 
omfattas av grundförordningen.
2.4.5 Kommissionen och medlemsstaterna 
bör säkerställa en effektiv samordning 
mellan sammanhållningspolitiken och 
Erasmus för alla genom att göra en tydlig 
åtskillnad mellan de typer av 
investeringar och målgrupper som stöds.
2.4.6 Erasmus för alla bör fokusera sitt 
stöd på transnationella projekt inklusive 
studerandes, ungdomars och personalens 
rörlighet, på strategiska partnerskap 
mellan europeiska organisationer och 
institutioner och på åtgärder som stöder 
utveckling och genomförande av politik. 
2.4.7 Sammanhållningspolitikens 
huvudsakliga investeringsmål bör vara 
utbildning (stöd till infrastruktur för 
daghem, grundskolor, gymnasier och 
universitet), arbetsmarknadsutbildning 
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(för att säkerställa att alla vuxna som 
söker arbete eller karriärändring kan 
stödas, i likhet med vad som gällde enligt 
delprogrammet Leonardo da Vinci och 
handlingsplanen människor på 
arbetsmarknaden) och vuxenstuderande i 
allmänhet.
2.4.8 Dessutom kommer det att uppnås 
bättre resultat i insamlandet av medel för 
rörlighet, verksamheter som integrerar 
bästa praxis och innovativa projekt som 
identifierats på EU-nivå inom ramen för 
det nya programmet för utbildning, 
ungdom och idrott, och i säkerställandet 
av en reell, transparent och lätt tillgänglig 
kommunikation gentemot medborgarna 
på EU-nivå och på nationell och regional 
nivå.
2.5 Programmet för social förändring och 
social innovation
2.5.1 Synergieffekterna mellan fonderna 
som omfattas av grundförordningen och 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation bör ökas 
för att 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.
2.5.2. Kommissionen bör i samarbete med 
medlemsstaterna garantera att de 
åtgärder som vidtas inom ramen för 
strukturfonderna, särskilt ESF, och 
programmet för social förändring och 
social innovation överensstämmer med 
och utgör ett komplement till andra EU-
insatser inom områden som social dialog, 
rättvisa och grundläggande rättigheter, 
lika möjligheter, utbildning, 
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yrkesutbildning, barnens rättigheter och 
välbefinnande, ungdomspolitik, 
migrationspolitik, forskning och 
innovation, företagsamhet, hälsa, 
arbetsförhållanden, utvidgning och yttre 
förbindelser samt allmän ekonomisk 
politik.
2.5.3 I gränsområden spelar Eures 
gränsöverskridande partnerskap en viktig 
roll i utvecklingen av en verklig europeisk 
arbetsmarknad. Därför bör 
Eures gränsöverskridande partnerskap 
fortsätta att understödjas av unionen 
genom horisontala åtgärder som skulle 
kunna kompletteras av nationella resurser 
eller av ESF.
2.5.4 Åtgärder som vidtas inom 
programmet för social förändring och 
social innovation bör nära samordnas 
med de åtgärder som vidtas inom ramen 
för sammanhållningspolitiken så att de 
verkligen kompletterar varandra. 
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 
personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och utsatta 
personer som har svårt att få tillträde till 
den traditionella kreditmarknaden och 
som vill starta eller utveckla ett eget 
mikroföretag, inklusive egenföretagande, 
och tillträdet för mikroföretag inom 
särskilt den sociala ekonomin och för 
mikroföretag som anställer personer som 
missgynnas på arbetsmarknaden.
2.5.5 På Europaparlamentets initiativ 
stöder programdelen Ungdomsinitiativ 
inom programmet för social förändring 
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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 
utbildning, åtgärder för att utveckla 
kompetens som är relevant för 
arbetsmarknaden för att skapa närmare 
kontakter mellan utbildningsvärlden och 
arbetsmarknaden och åtgärder för att 
stödja den första arbetslivserfarenheten 
och utbildning på arbetsplatsen för att ge 
ungdomar möjlighet att förvärva både 
relevant kompetens och 
arbetslivserfarenhet samt få tillgång till 
kvalitativa praktik- och lärlingsplatser 
och stödja deras tillträde till 
arbetsmarknaden. För att stärka dessa 
åtgärder bör medlemsstaterna och 
regionerna upprätta motsvarande 
åtgärder i program inom GSR-fonderna.
2.6 Fonden för ett sammanlänkat Europa, 
transeuropeiska nät, energi- och 
telekommunikationsnät
2.6.1 För att maximera det europeiska 
mervärdet, och säkerställa att optimala 
förbindelser av olika typer av 
infrastruktur (inom transport, energi och 
telekommunikation) tillhandahålls på 
lokal, regional och nationell nivå och i 
hela EU, bör Eruf, 
Sammanhållningsfonden, 
transeuropeiska nät och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa planeras i nära 
samarbete. För projekt med anknytning 
till Europa och den inre marknaden, 
särskilt prioriterade transport- och 
energinät samt digitala nät, bör det 
säkerställas att medlen ger maximal 
hävstångseffekt.
2.6.2 Precis som nationell infrastruktur 
måste planeras konsekvent, både genom 
att man beaktar utvecklingen av unionens 
gränsöverskridande förbindelser och 
genom att man utvecklar förbindelser
över regiongränserna inom en 
medlemsstat, ska planerna bygga på 
verklig och beräknad transportefterfrågan 
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och kartlägga saknade förbindelser och 
flaskhalsar. Investeringar i regional 
anslutning till det övergripande nätet och 
till kärnan i de centrala delarna av det 
transeuropeiska 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 
inverkningar 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 den 
framtida utvecklingen av ett integrerat 
TEN-T-nätverk samt konceptet 
multimodala korridorer.
2.6.4 Kommissionens vitbok om transport1

innehåller en vision om ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, och framhäver att det 
krävs en avsevärd minskning av utsläpp 
av växthusgaser inom transportsektorn. 
För de fonder som omfattas av 
grundförordningen innebär detta en 
fokusering på hållbara transporter och 
investering i områden som erbjuder det 
största europeiska mervärdet, till exempel 
transeuropeiska nät. När investeringarna 
har fastställts bör de prioriteras i enlighet 
med deras bidrag till rörlighet, hållbarhet, 
minskning av utsläpp av växthusgaser och 
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.

                                               
1 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, COM(2011)0144.
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2.6.6 När det gäller sjötransporter bör 
hamnarna utvecklas till effektiva in- och 
utfartspunkter genom full integrering 
med landinfrastruktur. Prioritet bör ges 
till projekt för hamntillträde och 
inlandsförbindelser. Utvecklingen av inre 
vattenvägar måste 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 via 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 lägen. 
Sammanhållningsfonden kommer att 
rikta in sig på projekt med ett högt 
europeiskt mervärde, vilka syftar till att 
avlägsna flaskhalsar i transportnät, 
genom att stödja TEN-T-infrastruktur för 
både stamnätet och det övergripande 
nätet.
2.6.8 Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna kommer att förverkliga 
lokal och regional infrastruktur och dess 
anslutningar till prioriterade EU-nät 
inom områdena för 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 



AM\906345SV.doc 49/97 PE491.157v02-00

SV

mervärde för en fungerande och 
integrerad inre marknad och för social, 
ekonomisk och territoriell 
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 synergier mellan 
territoriellt samarbete inom 
sammanhållningspolitiken och det 
europeiska gemenskapsinstrumentet 
skapar 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 
därför se till att befintliga verksamheter 
är förknippade med nybildade europeiska 
grupperingar för territoriellt samarbete, 
med särskild hänsyn till samordning och 
utbyte av bästa praxis.
3. Samordningsmekanism för de fonder 
som omfattas av grundförordningen
3.1 Medlemsstaterna och regionerna bör 
se till att de insatser som finansieras 
genom de fonder som omfattas av 
grundförordningen skapar synergier och 
att rationalisering leder till minskade 
administrativa kostnader och bördor på 
ort och ställe.
3.2 De ministerier och 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
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genomförandet av de fonder som omfattas 
av grundförordningen bör idka ett nära 
samarbete vid utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalet och 
programmen. Framför allt bör de
a) identifiera insatsområden där de fonder 
som omfattas av grundförordningen kan 
kombineras på ett kompletterande sätt för 
att uppnå ett eller flera av de tematiska 
mål som fastställs i denna förordning,
b) främja deltagandet av 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
en av de fonder som omfattas av 
grundförordningen, andra 
förvaltningsmyndigheter och de relevanta 
ministerierna 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 de fonder som omfattas av 
grundförordningen samt utveckla övriga 
gemensamma förvaltnings- och 
kontrollbestämmelser för att underlätta 
samordningen mellan myndigheter som 
ansvarar för genomförandet av de fonder 
som omfattas av grundförordningen, och
d) dra nytta av gemensamma e-
förvaltningslösningar utformade för 
sökande och stödmottagare samt centrala 
kontaktpunkter för rådgivning om 
möjligheterna till tillgängligt stöd genom 
respektive fond inom de fonder som 
omfattas av grundförordningen.
4. Prioriteringar för den territoriella 
samordningen (gränsöverskridande, 
transnationell och interregional)
4.1 Regional utveckling, skapande av 
sysselsättning och sammanhållning kan i 
stor utsträckning uppnås genom 
samarbete som går utöver administrativa 
gränser och försök att överbrygga 
naturliga gränser. Den mest effektiva 
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samarbetsformen är ofta samarbete som 
grundar sig på samma behov inom ett 
gemensamt territorium.
4.2 Gränsöverskridande samarbete tar sin 
utgångspunkt i tanken att de flesta 
utmaningar inte räds administrativa 
gränser. En effektiv svarsmekanism 
kräver gemensamma och enhetliga 
åtgärder och utbyte av information på 
lämplig territoriell nivå. 
4.3 Gränsregionernas dolda möjligheter 
kan utnyttjas genom lokalt inriktade 
stödåtgärder.
4.4 De två befintliga makroregionala 
strategierna har banat väg för 
möjligheten att intresserade parter kan 
enas om 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 eller andra 
former av territoriellt samarbete kan få 
stöd från både Eruf och ESF, och 
särskilda villkor för stöd till 
makroregionala strategier bör fastställas i 
programmen.
4.5 Övervinnandet av hinder bör ingå i 
programplaneringen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen – 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.
4.6 Samtidigt bör medlemsstaterna och 
regionerna se till att de territoriella 
samarbetsprogrammen på ett effektivt sätt 
bidrar till att målen i Europa 2020-
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strategin uppnås. 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 vars inverkan 
sträcker sig utanför programområdet.
(På alla ställen i bilagan bör 
formuleringar med ”måste” bytas ut mot 
”bör”, med undantag av hänvisningar till 
partnerskapet i enlighet med artikel 5 där 
formen ”ska” bör användas.) 

Or. en

Ändringsförslag 536
Sergio Gutiérrez Prieto
för S&D-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga -I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA -I
En gemensam strategisk ram

Denna ram ska i enlighet med artikel 10 
tjäna som ett verktyg för att samordna, 
integrera och balansera olika 
politikområdens mål i särskilda regionala 
sammanhang och, i synnerhet, som ett 
verktyg för att samordna och balansera 
investeringsprioriteringar med de 



AM\906345SV.doc 53/97 PE491.157v02-00

SV

tematiska mål som fastställs i artikel 9.
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 funktionellt 
och institutionaliserat samarbete vars mål 
särskilt är att utforma och genomföra 
Europeiska unionens politik. Uttrycklig 
hänvisning till principen om flernivåstyre 
i denna förordning innebär en 
förstärkning av denna princip och ett 
mervärde för sammanhållningspolitiken i 
sig.
1.1.2 Principen om flernivåstyre ska 
respekteras för att göra det lättare att 
uppnå social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning samt unionens 
prioriteringar för en smart och hållbar 
tillväxt för alla.
1.1.3 För att garantera ett effektivt 
flernivåstyre ska medlemsstaterna och 
regionerna
a) genomföra partnerskap i enlighet med 
den europeiska uppförandekod som avses 
i artikel 5, 
b) fastställa samordningsmekanismer 
mellan de olika styrningsnivåerna i 
enlighet med respektive system för 
författningsenliga befogenheter, och
c) regelbundet rapportera om 
genomförandet av partnerskap.
1.1.4 I alla skeden av genomförandet av 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen ska partnerskapet 
organiseras så att regionala och lokala 
myndigheter direkt involveras i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
program, och även i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
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utvärderingen av dessa program. 
Arbetsmarknadens och näringslivets 
parter, andra offentliga myndigheter och 
organ som företräder det civila samhället, 
inbegripet partner på miljöområdet, icke-
statliga organisationer samt organ som 
ansvarar för att främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män och icke-
diskriminering, ska också inkluderas i 
syfte att garantera partnerskap i alla 
skeden av genomförandet av politiken.
1.2 Hållbar utveckling
1.2.1 Principen om hållbar utveckling, 
som fastställs i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen (FEU), hänför sig 
till ett framstegsbegrepp enligt vilket 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
överväganden ska integreras när man tar 
ställning till välmående och bättre 
livskvalitet för nuvarande och framtida 
generationer.
1.2.2 Överväganden om hållbar 
utveckling och principen om att 
förorenaren betalar ska därför vara en 
integrerad del av varje plan, från 
utformning till leverans och från 
övervakning till utvärdering. Att inte 
tillämpa principen om att förorenaren 
betalar ska endast vara tillåtet i 
undantagsfall och förutsatt att tydliga 
dämpande åtgärder vidtagits.
1.2.3 För att möta de komplexa 
utmaningar de ställs inför ska 
medlemsstaterna och regionerna utnyttja 
EU:s alla tillgängliga politiska 
instrument. Särskilt för att tackla 
klimatförändringar ska resurserna 
inriktas på preventiva och dämpande 
åtgärder. Varje ny investering som 
finansieras med stöd från de fonder som 
omfattas av grundförordningen ska till sin 
natur vara sådan att den är 
motståndskraftig mot klimatförändringar 
och naturkatastrofer.
1.2.4 Eruf och Sammanhållningsfonden 
ska fortsätta att göra betydande 
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investeringar i medlemsstaternas och 
regionernas infrastruktur, i syfte att 
uppfylla kraven i ramdirektivet för vatten1
och andra relevanta direktiv. Eftersom 
tekniska lösningar, som syftar till att bidra 
till hållbara åtgärder, redan finns, och 
nya lösningar håller på att utvecklas, 
måste man genom Eruf fortsätta att stödja 
forskning inom detta område. Sådant stöd 
ska 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 hållbar utveckling 
ska inte vara en rent teknisk åtgärd. För 
att garantera att detta mål integreras i 
verksamheten på ort och ställe för de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen ska 
förvaltningsmyndigheterna genomgående 
under programmets hela livscykel ta 
vederbörlig hänsyn till detta mål, och de 
ska 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 avväga behovet av 
investeringar när investeringarna har en 
betydande negativ påverkan på miljön,
c) ha ett långsiktigt perspektiv när man 
jämför livscykelkostnader för alternativa 
investeringsmetoder,
d) Användning av miljöanpassad offentlig 
upphandling.
1.3 Främjande av jämställdhet mellan 
kvinnor och män och icke-diskriminering
1.3.1 Medlemsstaterna och regionerna 
ska under alla etapper av genomförandet 

                                               
1 Hänvisning till EUT… Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000.
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av de fonder som omfattas av 
grundförordningen öka sina 
ansträngningar för att undanröja 
bristande jämställdhet mellan kvinnor och 
män och främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning.
1.3.2 Medlemsstaterna och regionerna 
ska eftersträva att uppnå jämställdhet 
mellan kvinnor och män, och de ska vidta 
lämpliga åtgärder för att förhindra 
diskriminering under utarbetandet, 
genomförandet. övervakningen och 
utvärderingen av verksamheten inom 
ramen för de program som 
medfinansieras ur de fonder som omfattas 
av grundförordningen, och tydligt ange de 
åtgärder som gör det möjligt att beakta 
denna princip i programmen.
1.3.3 En ökning av antalet kvinnor 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. 
Hinder för kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden ska därför med kraft 
åtgärdas. Medlemsstaterna och 
regionerna ska 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 de fonder som omfattas av 
grundförordningen påverkar 
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jämställdheten mellan kvinnor och män.
1.4 Tillgänglighet
1.4.1 Alla produkter och tjänster som 
erbjuds allmänheten och som 
medfinansieras av de fonder som omfattas 
av grundförordningen ska vara 
tillgängliga. Särskilt viktig är tillgången 
till byggnader, transport samt 
informations- och kommunikationsteknik 
för att inkludera missgynnade grupper, 
inbegripet personer med 
funktionsnedsättning.
1.4.2 Det är nödvändigt att på lämpligt 
sätt ta itu med behoven hos dem som 
befinner sig allra längst från 
arbetsmarknaden. Principerna om 
likabehandling och icke-diskriminering är 
hörnstenar i våra grundläggande 
rättigheter och värderingar.  EU:s 
antidiskrimineringslagar har betydligt 
ökat skyddet i hela EU, men jämställdhet i 
arbetslivet har ännu inte uppnåtts, särskilt 
inte för missgynnade personer.
1.4.3 Särskild uppmärksamhet bör ges 
unga arbetslösa, äldre personer, personer 
med funktionsnedsättning, romer, 
migranter, flyktingar och asylsökande, 
hemlösa samt andra grupper som riskerar 
att drabbas av fattigdom, för att de ska 
kunna integreras bättre på 
arbetsmarknaden och till fullo delta i 
samhället.
1.4.4 Medlemsstaterna och regionerna 
måste fortsätta att främja social 
sammanhållning, på samma villkor som 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning främjas, i alla EU:s 
regioner, om målen för EU 2020-strategin 
ska kunna uppnås.
1.5 Demografi
1.5.1 Att anpassa sig till demografiska
förändringar är en av de största 
utmaningarna för medlemsstaterna och 
regionerna under de närmaste 
årtiondena. Kombinationen av färre 
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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 ska särskilt undersökas och 
tas itu med på regional och lokal nivå så 
fort utvecklingstrenderna blivit 
uppenbara. Medlemsstaterna och 
regionerna ska förlita sig på de fonder 
som omfattas av grundförordningen för 
att utveckla skräddarsydda strategier som 
syftar till att tackla demografiska problem 
och skapa möjligheter att utveckla den så 
kallade silverekonomin.
1.5.3 Fler arbetsmöjligheter för äldre 
personer kommer på flera olika sätt att 
gagna befolkningen, samhällen och 
offentliga budgetar. Medlemsstaterna och 
regionerna ska utnyttja de fonder som 
omfattas av grundförordningen 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 de fonder som omfattas av 
grundförordningen när det gäller att 
bidra till en maximering av möjligheterna 
för hela EU:s befolkning. 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.
1.5.4 Vid utarbetandet av sina program 
ska medlemsstaterna och regionerna 
beakta de långsiktiga utmaningar som 
demografiska förändringar innebär. I de 
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regioner som är mest påverkade av 
demografiska förändringar måste de 
identifiera åtgärder för att
a) stödja demografisk förnyelse genom 
bättre villkor för familjer och en 
förbättrad balans mellan arbetsliv och 
familjeliv,
b) vidta sysselsättningsfrämjande 
åtgärder, förbättra produktiviteten och de 
ekonomiska resultaten genom investering 
i utbildning och forskning,
c) fokusera på adekvat och kvalitativ 
utbildning och sociala stödstrukturer, och
d) garantera att hälsovård och 
långtidsvård, inbegripet investeringar i 
infrastruktur, kan tillhandahållas.
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 ska se 
till att främjandet av en hög 
sysselsättningsnivå integreras i 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärdering 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 relevanta myndigheter ska beskriva 
de projekt som kommer att ha den största 
inverkan när det gäller skapandet av nya 
arbetstillfällen för att garantera den 
sociala sammanhållningen. Fonderna 
måste särskilt uppmärksamma regioner 
och företag som berörs av 
omstrukturerings- och 
omlokaliseringsprocesser.
1.6.3 Skapande av kvalitativa 
arbetstillfällen för unga människor i de 
regioner som har hög 
ungdomsarbetslöshet i jämförelse med 
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EU-genomsnittet ska prioriteras.
1.7 Fattigdomsminskning och social 
integration
Projekt som kombinerar 
sysselsättningsmål och strategier med 
heltäckande tillvägagångssätt för aktiv 
integration måste prioriteras, till exempel 
projekt för att öka solidariteten mellan 
generationerna på regional och lokal nivå 
eller som särskilt bidrar till jämställdhet 
och aktiv integration av utsatta grupper, 
inbegripet arbetande fattiga.
1.8 Integrerat tillvägagångssätt
1.8.1 En integrerad områdesbaserad 
strategi är grundläggande för att på ett 
effektivt sätt 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 måste vara integrerade, 
sektorsövergripande och mångfacetterade 
för att vara framgångsrika.
1.8.2 Här gör de fonder som omfattas av 
grundförordningen det möjligt att 
kombinera olika EU-fonders befogenheter 
och skapa integrerade paket som är 
skräddarsydda för att passa särskilda 
behov på lokal och regional nivå.
1.8.3 I de mest missgynnade områdena 
kan social utslagning endast åtgärdas 
framgångsrikt inom ramen för 
omfattande program med finansiering 
från flera håll, vilka samtidigt är inriktade 
på utvecklingen av mänskliga resurser 
och utvecklingen av social infrastruktur. 
Därför är det synnerligen viktigt att 
garantera synergieffekterna mellan ESF 
och Eruf.
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1.8.4 När medlemsstaterna och 
regionerna utvecklar sina strategier och 
program, med avsikt att hitta de bäst 
lämpade insatserna, bör de ta särskild 
hänsyn till de dominerande territoriella, 
strukturella och institutionella särdragen 
såsom regionens förbindelser, 
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 
ska fastställa de största samhälleliga 
utmaningar de står inför. Som svar på 
dessa utmaningar ska 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 främja god politik som 
anpassats till specifika regionala behov 
bör medlemsstaterna och regionerna 
vidare utveckla ett integrerat territoriellt 
tillvägagångssätt för utformning och 
genomförande av politiken, med hänsyn 
till relevanta kringaspekter men med 
fokus på följande centrala grundläggande 
delar:
a) En utvärdering av regionens 
möjligheter och kapacitet att utvecklas 
enligt Europa 2020.
b) En bedömning av 
utvecklingsutmaningar 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 så 
att den respekterar 
subsidiaritetsprincipen.
d) Utformningen av nödvändiga 
bestämmelser för flernivåstyre för att 
garantera ett effektivt genomförande av 
politiken.
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e) Valet av lämpliga resultat- och 
utfallsindikatorer som ska användas för 
övervakning och utvärdering av politiken.
2. Synergier och samordning av de fonder 
som omfattas av grundförordningen med 
instrument från andra EU-politikområden
2.1 Inledning
2.1.1 För att uppnå optimala resultat för 
hållbar tillväxt och utveckling på ort och 
ställe 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 EU. Detta 
måste också återspegla sig i bättre 
samordning mellan unionens budget och 
medlemsstaternas nationella och 
regionala budgetar när det gäller 
finansieringen av gemensamma politiska 
prioriteringar och förbättrat vertikalt 
samarbete mellan EU och nationella samt 
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
regionerna och sammanhållningen, i syfte 
att främja effektiva synergieffekter samt 
identifiera och främja det lämpligaste 
sättet att på europeisk nivå stödja lokala 
och regionala investeringar.
2.1.3 Medlemsstaterna och regionerna 
ska på programplanerings- och 
genomförandestadierna garantera 
samstämdhet mellan de insatser som stöds 
av de fonder som omfattas av 
grundförordningen och målen för andra 
EU-politikområden. I detta syfte ska de 
sträva efter att
a) identifiera och utnyttja de aspekter där 
olika EU-instrument på nationell och 
regional nivå kompletterar varandra, både 
under programplaneringsfasen och vid 
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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, 
och
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 
ska särskilt utveckla en nationell eller 
regional forsknings- och 
innovationsstrategi för smart 
specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet. Dessa 
strategier ska 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. 
Dessa innovationsstrategier ska beakta 
åtgärder i föregående led och 
efterföljande led riktade mot och från 
Horisont 2020.
2.2.3 Åtgärder i föregående led, vilka 
syftar till att förbereda regionala 
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forsknings- och innovationsaktörer att 
delta i Horisont 2020-projekt 
(”spetsforskningsstegar”) kommer att 
utarbetas genom kapacitetsuppbyggnad. 
Kommunikation och samarbete mellan 
nationella kontaktpunkter inom Horisont 
2020 och förvaltningsmyndigheterna för 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen 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 ska 
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 måste erbjudas gemensamt 
stöd för att utveckla och genomföra 
strategier 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 
ska 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.
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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-programmet
2.3.1 Synergier med EU-styrmedel (både 
finansierings- och icke-
finansieringsinstrument) som syftar till en 
begränsning av klimatförändringarna, 
miljöskydd och resurseffektivitet ska 
utnyttjas där det är möjligt.
2.3.2 Eftersom programmen kommer att 
bidra till målen för en hållbar tillväxt 
genom starkare tematisk inriktning och 
stärkt hållbar utveckling, är de synergier 
som nämns i 2.3.1 en inneboende del av 
den rättsliga ramen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen.
2.3.3 Synergier med Life-programmet, 
särskilt med integrerade projekt inom 
områdena natur (såsom ekosystemtjänster 
och biologisk mångfald), vatten, avfall, 
luft, begränsning av klimatförändringar 
och anpassning till klimatförändringar, 
ska eftersträvas. Samordning med Life-
programmet ska garanteras genom stöd 
till projekt som kompletterar 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 ska främjas, så att förlust av 
den biologiska mångfalden och effekterna 
av klimatförändringarna beaktas i 
territoriell planering (inklusive 
makroregionala strategier) och i regionalt 
och lokalt beslutsfattande.
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2.3.5 Medlemsstaterna och regionerna 
ska 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 
måste 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 i regionerna. Bättre 
utnyttjande av potentialen för territoriellt 
samarbete och utbyte av information, 
erfarenheter och god praxis skulle 
avsevärt bidra till att uppnå miljö- och 
klimatrelaterade mål.
2.3.8 Dessutom ska finansieringen från de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen samordnas med stöd 
från NER 300-programmet, som utnyttjar 
intäkter från utauktioneringen av 
utsläppsrätter inom ramen för EU:s 
system för handel med utsläppsrätter1.
2.4 Programmet för social förändring och 
social innovation
2.4.1 Synergieffekterna mellan fonderna 
som omfattas av grundförordningen och 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation ska ökas 
för att bidra till genomförandet av Europa 
2020-strategin, dess övergripande mål, 

                                               
1 EUT L 290, 6.11.2010, s. 39–48: Kommissionens beslut av den 3 november 2010 om kriterier och åtgärder 
för finansiering av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk 
lagring av CO2 samt demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi inom ramen för det 
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen s o m  infördes genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (2010/670/EU), EUT L 275, 25.10.2003, s. 32–46.
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flaggskeppsinitiativ, integrerade riktlinjer 
och initiativet Bättre möjligheter för unga 
genom att erbjuda finansiellt stöd för att 
främja en omfattande högkvalitativ 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. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna garantera att de 
åtgärder som vidtas inom ramen för 
strukturfonderna och programmet för 
social förändring och social innovation 
överensstämmer med och utgör ett 
komplement till andra EU-insatser 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.
2.3.4 I gränsområden spelar Eures 
gränsöverskridande partnerskap en viktig 
roll i utvecklingen av en verklig europeisk 
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 Åtgärder som vidtas inom 
programmet för social förändring och 
social innovation bör nära samordnas
med de åtgärder som vidtas inom ramen 
för sammanhållningspolitiken så att de 
verkligen kompletterar varandra. 
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 
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mikrofinansiering och socialt 
företagande, vilka syftar till att öka 
tillgången till mikrofinansiering för 
personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och utsatta 
personer som har svårt att få tillträde till 
den traditionella kreditmarknaden och 
som vill starta eller utveckla ett eget 
mikroföretag, inklusive egenföretagande, 
och tillträde för mikroföretag inom 
särskilt den sociala ekonomin och för 
mikroföretag som anställer personer som 
missgynnas på arbetsmarknaden.
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 
utbildning, åtgärder för att utveckla 
kompetens som är relevant för 
arbetsmarknaden för att skapa närmare 
kontakter mellan utbildningsvärlden och 
arbetsmarknaden och åtgärder för att 
stödja den första arbetslivserfarenheten 
och utbildning på arbetsplatsen för att ge 
ungdomar möjlighet att förvärva både 
relevant kompetens och 
arbetslivserfarenhet samt få tillgång till 
kvalitativa praktik- och lärlingsplatser 
och stödja deras tillträde till 
arbetsmarknaden. För att stärka dessa 
åtgärder bör medlemsstaterna och 
regionerna upprätta motsvarande 
åtgärder i program inom GSR-fonderna.
2.5 Erasmus för alla
2.5.1 Synergierna mellan de fonder som 
omfattas av grundförordningen och 
programmet Erasmus för alla måste ökas 
för att maximera effekten av att investera 
i människor. Denna investering kommer 
att på ett betydande sätt gynna både 
enskilda individer och samhället som 
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helhet genom att bidra till tillväxt och 
välstånd. Programmet Erasmus för alla 
stöder endast transnationella projekt, 
medan sammanhållningspolitiken har en 
mer uttalad regional dimension. 
Medlemsstaterna och regionerna 
uppmanas att testa verktyg och metoder 
som har sin grund i det transnationella 
samarbetet inom programmet Erasmus 
för alla och sedan genomföra dem på sitt 
territorium genom de fonder som omfattas 
av grundförordningen.
2.5.2 Kommissionen och medlemsstaterna 
måste säkerställa en effektiv samordning 
mellan sammanhållningspolitiken och 
Erasmus för alla genom att göra en tydlig 
åtskillnad mellan de typer av 
investeringar och målgrupper som stöds.  
Erasmus för alla bör fokusera sitt stöd på 
transnationell rörlighet i samband med 
studier för studerande, ungdomar och 
personal, på strategiska partnerskap 
mellan organisationer, berörda parter och 
institutioner i Europa och på åtgärder 
som stöder utveckling och genomförande 
av politik. Sammanhållningspolitikens 
huvudsakliga investeringsmål bör vara 
utbildning, arbetsmarknadsutbildning och 
vuxenstuderandes rörlighet.
2.5.3 Dessutom kommer förbättrade 
resultat att uppnås genom att man tillser 
att finansiering av rörlighet och 
finansiering av verksamhet som 
integrerar bästa praxis och innovativa 
projekt på EU-nivå inom ramen för 
Erasmus för alla kompletterar varandra. 
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, och säkerställa att optimala 
förbindelser av olika typer av 
infrastruktur (inom transport, energi och 
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telekommunikation) tillhandahålls på 
lokal, regional och nationell nivå och i 
hela EU, måste Eruf, 
Sammanhållningsfonden, 
transeuropeiska nät och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa planeras i nära 
samarbete. För projekt med anknytning 
till Europa och den inre marknaden, 
särskilt prioriterade transport- och 
energinät samt digitala nät, ska det 
säkerställas att medlen ger maximal 
hävstångseffekt.
2.6.2 Precis som nationell infrastruktur 
måste planeras konsekvent, både genom 
att man beaktar utvecklingen av unionens 
gränsöverskridande förbindelser och 
genom att man utvecklar förbindelser 
över regiongränserna inom en 
medlemsstat, ska planerna bygga på 
verklig och beräknad transportefterfrågan 
och kartlägga saknade förbindelser och 
flaskhalsar. Investeringar i regional 
anslutning till det övergripande nätet och 
till kärnan i de centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för transporter 
(TEN-T) måste garantera att stads- och 
landsbygdsområden drar nytta av de 
möjligheter som skapas av stora nätverk.
2.6.3 Prioriteringen av investeringar vars 
inverkningar 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 den
framtida utvecklingen av ett integrerat 
TEN-T-nätverk samt konceptet 
multimodala korridorer.
2.6.4 Kommissionens vitbok om 
transport1 innehåller en vision om ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, och framhäver att det 

                                               
1 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, COM(2011)0144.
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krävs en avsevärd minskning av utsläpp 
av växthusgaser inom transportsektorn. 
För de fonder som omfattas av 
grundförordningen innebär detta en 
fokusering på hållbara transporter och 
investering i områden som erbjuder det 
största europeiska mervärdet, till exempel 
transeuropeiska nät. När investeringarna 
har fastställts måste de prioriteras i 
enlighet med deras bidrag till rörlighet, 
hållbarhet, minskning av utsläpp av 
växthusgaser och till det gemensamma 
europeiska transportområdet.
2.6.5 Medlemsstaterna och regionerna 
måste inrikta investeringarna på 
anläggande av ny infrastruktur och 
ökande av kapaciteten hos befintlig 
infrastruktur genom betydande 
uppgradering.
2.6.6 När det gäller sjötransporter måste 
hamnarna utvecklas till effektiva in- och 
utfartspunkter genom full integrering 
med landinfrastruktur. Prioritet ska ges 
till projekt för hamntillträde och 
inlandsförbindelser. Utvecklingen av inre 
vattenvägar måste stärka deras bidrag till 
ett hållbart europeiskt nät för 
godstransporter.
2.6.7 Man måste särskilt eftersträva att 
Erufs och Sammanhållningsfondens 
gemensamt förvaltade investeringar i 
infrastruktur och 
infrastrukturinvesteringar via 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 lägen. 
Sammanhållningsfonden kommer att 
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rikta in sig på projekt med ett högt 
europeiskt mervärde, vilka syftar till att 
avlägsna flaskhalsar i transportnät, 
genom att stödja TEN-T-infrastruktur för 
både stamnätet och det övergripande 
nätet.
2.6.8 Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna kommer att förverkliga 
lokal och regional infrastruktur och dess 
anslutningar till prioriterade EU-nät 
inom områdena för 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 
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 ska 
eftersträvas i syfte att effektivisera 
uppnåendet av flera av unionens politiska 
mål. I synnerhet måste synergierna och 
komplementariteten förstärkas när det 
gäller Europeiska utvecklingsfonden, 
instrumentet för stöd inför anslutningen 
och det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet.
2.7.2 Eftersom synergier mellan 
territoriellt samarbete inom 
sammanhållningspolitiken och det 
europeiska gemenskapsinstrumentet 
skapar djupare territoriell integration 
måste dessa utnyttjas. Potentialen för att 
skapa kompletterande länkar mellan 
dessa instrument är som störst när det 



AM\906345SV.doc 73/97 PE491.157v02-00

SV

gäller gränsöverskridande samarbete. 
Medlemsstaterna och regionerna måste 
därför se till att befintliga verksamheter 
är förknippade med nybildade europeiska 
grupperingar för territoriellt samarbete, 
med särskild hänsyn till samordning och 
utbyte av bästa praxis.
3. Samordningsmekanism för de fonder 
som omfattas av grundförordningen
3.1 Medlemsstaterna och regionerna 
måste se till att de insatser som 
finansieras genom de fonder som 
omfattas av grundförordningen skapar 
synergier och att rationalisering leder till 
minskade administrativa kostnader och 
bördor på ort och ställe.
3.2 De ministerier och
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
genomförandet av de fonder som omfattas 
av grundförordningen ska idka ett nära 
samarbete vid utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalet och 
programmen. Framför allt måste de
a) identifiera insatsområden där de fonder 
som omfattas av grundförordningen kan 
kombineras på ett kompletterande sätt för 
att uppnå ett eller flera av de tematiska 
mål som fastställs i denna förordning,
b) främja deltagandet av 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen, övriga 
förvaltningsmyndigheter och de relevanta 
ministerierna i utvecklingen av stödsystem 
för att garantera synergier och undvika 
överlappning,
c) inrätta gemensamma 
övervakningskommittéer för program som 
genomför de fonder som omfattas av 
grundförordningen samt utveckla övriga 
gemensamma förvaltnings- och 
kontrollbestämmelser för att underlätta 
samordningen mellan myndigheter som 
ansvarar för genomförandet av de fonder 
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som omfattas av grundförordningen, och
d) dra nytta av gemensamma e-
förvaltningslösningar utformade för 
sökande och stödmottagare samt centrala 
kontaktpunkter för rådgivning om 
möjligheterna till tillgängligt stöd genom 
respektive fond inom de fonder som 
omfattas av grundförordningen.
e) garantera små och medelstora företag 
tillträde till dessa fonder. 
4. Prioriteringar för den territoriella 
samordningen (gränsöverskridande, 
transnationell och interregional)
4.1 Regional utveckling, skapande av 
sysselsättning och sammanhållning kan i 
stor utsträckning uppnås genom 
samarbete som går utöver 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 tar sin 
utgångspunkt i tanken att de flesta 
utmaningar inte räds administrativa 
gränser. En effektiv svarsmekanism 
kräver gemensamma och enhetliga 
åtgärder och utbyte av information på 
lämplig territoriell nivå. 
4.3 Gränsregionernas dolda möjligheter 
kan utnyttjas genom lokalt inriktade 
stödåtgärder.
4.4 De två befintliga makroregionala 
strategierna har banat väg för 
möjligheten att intresserade parter kan 
enas om 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 eller andra 
former av territoriellt samarbete kan få 
stöd från både Eruf och ESF, och 
särskilda villkor för stöd till 
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makroregionala strategier ska fastställas i 
programmen.
4.5 Övervinnandet av hinder måste ingå i 
programplaneringen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen – målen 
för de befintliga makroregionala 
strategierna måste 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.
4.6 Samtidigt ska medlemsstaterna och 
regionerna se till att de territoriella 
samarbetsprogrammen på ett effektivt sätt 
bidrar till att målen i Europa 2020-
strategin uppnås. 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 ska det 
territoriella samarbetet användas för att 
sammanföra politiker över gränserna för 
att samarbeta och lösa gemensamma 
problem.
4.7 Medlemsstaterna och regionerna ska 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 vars inverkan 
sträcker sig utanför programområdet.

Or. en

Ändringsförslag 537
Ádám Kósa
för PPE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga -I

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA -I
En gemensam strategisk ram

Denna ram ska i enlighet med artikel 10 
tjäna som ett verktyg för att samordna, 
integrera och balansera olika 
politikområdens mål i särskilda regionala 
sammanhang och, i synnerhet, som ett 
verktyg för att samordna och balansera 
investeringsprioriteringar med de 
tematiska mål som fastställs i artikel 9.
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 funktionellt 
och institutionaliserat samarbete vars mål 
särskilt är att utforma och genomföra 
Europeiska unionens politik. Uttrycklig 
hänvisning till principen om flernivåstyre 
i denna förordning innebär en 
förstärkning av denna princip och ett 
mervärde för sammanhållningspolitiken i 
sig.
1.1.2 Principen om flernivåstyre ska 
respekteras för att göra det lättare att 
uppnå social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning samt unionens 
prioriteringar för en smart och hållbar 
tillväxt för alla.
1.1.3 För att garantera ett effektivt 
flernivåstyre ska medlemsstaterna och 
regionerna
a) genomföra partnerskap i enlighet med 
den europeiska uppförandekod som avses 
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i artikel 5, 
b) fastställa samordningsmekanismer 
mellan de olika styrningsnivåerna i 
enlighet med respektive system för 
författningsenliga befogenheter, och
c) regelbundet rapportera om 
genomförandet av partnerskap.
d) Medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheterna bör använda 
en del av sitt tekniska stöd för nuvarande 
och nästa programperiod för att 
säkerställa att partnerna, särskilt små 
lokala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter och näringslivets organisationer 
samt icke-statliga organisationer, har den 
kapacitet som krävs för att delta i 
förberedelsen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
partnerskapsavtalet och programmen.
1.1.5 I alla skeden av genomförandet av 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen ska partnerskapet 
organiseras så att regionala och lokala 
myndigheter direkt involveras i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
program, och även i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av dessa program. 
Arbetsmarknadens och näringslivets 
parter, andra offentliga myndigheter och 
organ som företräder det civila samhället, 
inbegripet partner på miljöområdet, icke-
statliga organisationer samt organ som 
ansvarar för att främja jämställdhet och 
icke-diskriminering mellan kvinnor och 
män, ska också inkluderas i syfte att 
garantera partnerskap i alla skeden av 
genomförandet av politiken.
1.2 Hållbar utveckling 
1.2.1 Principen om hållbar utveckling, 
som fastställs i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen (FEU), hänför sig 
till ett framstegsbegrepp enligt vilket 
sociala, ekonomiska och miljömässiga 
överväganden ska integreras när man tar 
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ställning till välmående och bättre 
livskvalitet för nuvarande och framtida 
generationer.
1.2.2 Överväganden om hållbar 
utveckling och principen om att 
förorenaren betalar ska därför vara en 
integrerad del av varje plan, från 
utformning till leverans och från 
övervakning till utvärdering. Att inte 
tillämpa principen om att förorenaren 
betalar ska endast vara tillåtet i 
undantagsfall och förutsatt att tydliga 
dämpande åtgärder vidtagits.
1.2.3 För att möta de komplexa 
utmaningar de ställs inför ska 
medlemsstaterna och regionerna utnyttja 
EU:s alla tillgängliga politiska 
instrument. Särskilt för att tackla 
klimatförändringar ska resurserna 
inriktas på preventiva och dämpande 
åtgärder. Varje ny investering som 
finansieras med stöd från de fonder som 
omfattas av grundförordningen ska till sin 
natur vara sådan att den är 
motståndskraftig mot klimatförändringar 
och naturkatastrofer.
1.2.4 Eruf och Sammanhållningsfonden 
ska fortsätta att göra betydande 
investeringar i medlemsstaternas och 
regionernas infrastruktur, i syfte att 
uppfylla kraven i ramdirektivet för vatten 
1 och andra relevanta direktiv. Eftersom 
tekniska lösningar, som syftar till att bidra 
till hållbara åtgärder, redan finns, och 
nya lösningar håller på att utvecklas, 
måste man genom Eruf fortsätta att stödja 
forskning inom detta område. Sådant stöd 
ska 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 

                                               
1  Hänvisning till EUT… Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000.
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leder till områdesspecifika nackdelar.
1.2.5 Att eftersträva hållbar utveckling 
ska inte vara en rent teknisk åtgärd. För 
att garantera att detta mål integreras i 
verksamheten på ort och ställe för de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen ska 
förvaltningsmyndigheterna genomgående 
under programmets hela livscykel ta 
vederbörlig hänsyn till detta mål, och de 
ska 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 avväga behovet av 
investeringar när investeringarna har en 
betydande negativ påverkan på miljön,
c) ha ett långsiktigt perspektiv när man 
jämför livscykelkostnader för alternativa 
investeringsmetoder, 
d) öka användningen av miljöanpassad 
offentlig upphandling, och
e) styra investeringarna mot tillträde för 
alla användare, vilket bidrar till en 
hinderfri miljö för personer med 
funktionsnedsättning.
1.3 Främjande av jämställdhet mellan 
kvinnor och män och icke-diskriminering 
1.3.1 Medlemsstaterna och regionerna 
ska under alla etapper av genomförandet 
av de fonder som omfattas av 
grundförordningen öka sina 
ansträngningar för att undanröja 
bristande jämställdhet mellan kvinnor och 
män och främja jämställdhet mellan 
kvinnor och män samt bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning.
1.3.2 Medlemsstaterna och regionerna 
ska eftersträva att uppnå jämställdhet 
mellan kvinnor och män, och de ska vidta 
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lämpliga åtgärder för att förhindra 
diskriminering under utarbetandet, 
genomförandet. övervakningen och 
utvärderingen av verksamheten inom 
ramen för de program som 
medfinansieras ur de fonder som omfattas 
av grundförordningen, och tydligt ange de 
åtgärder som gör det möjligt att beakta 
denna princip i programmen.
1.3.3 En ökning av antalet kvinnor 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. 
Hinder för kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden ska därför med kraft 
åtgärdas. Medlemsstaterna och 
regionerna ska 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 de fonder som omfattas av 
grundförordningen påverkar 
jämställdheten mellan kvinnor och män.
1.4 Tillgänglighet
1.4.1 Alla produkter och tjänster som 
erbjuds allmänheten och som 
medfinansieras av de fonder som omfattas 
av grundförordningen ska vara 
tillgängliga. Att genom lämpliga åtgärder 
från medlemsstaternas sida garantera och 
främja tillgänglighet till byggnader, 
transporter samt informations- och 
kommunikationsteknik är särskilt viktigt 
för att inkludera missgynnade grupper, 
inbegripet personer med 
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funktionsnedsättning, i enlighet med FN-
konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. 
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 integrera sig på 
arbetsmarknaden och fullt ut delta i 
samhället.
1.4.3 Medlemsstaterna och regionerna 
måste fortsätta att främja social 
sammanhållning, på samma villkor som 
ekonomisk och territoriell 
sammanhållning främjas, i alla EU:s 
regioner, om målen för EU 2020-strategin 
ska kunna uppnås.
1.5 Demografi
1.5.1 Att anpassa sig till demografiska 
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 ska särskilt undersökas och 
tas itu med på regional och lokal nivå så 
fort utvecklingstrenderna blivit 
uppenbara. Medlemsstaterna och 
regionerna ska förlita sig på de fonder 
som omfattas av grundförordningen för 
att utveckla skräddarsydda strategier som 
syftar till att tackla demografiska problem 
och skapa 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. 
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Medlemsstaterna och regionerna ska 
utnyttja de fonder som omfattas av 
grundförordningen 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 de fonder som 
omfattas av grundförordningen när det 
gäller att bidra till en maximering av 
möjligheterna för hela EU:s befolkning. 
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. 
1.5.4 Vid utarbetandet av sina program 
ska medlemsstaterna och regionerna 
beakta de långsiktiga utmaningar som 
demografiska förändringar innebär. I de 
regioner som är mest påverkade av 
demografiska förändringar måste de 
identifiera åtgärder för att
a) stödja demografisk förnyelse genom 
bättre villkor för familjer och en 
förbättrad balans mellan arbetsliv och 
familjeliv, 
b) vidta sysselsättningsfrämjande 
åtgärder, förbättra produktiviteten och de 
ekonomiska resultaten genom investering 
i utbildning och forskning,
c) fokusera på adekvat och kvalitativ 
utbildning och sociala stödstrukturer,
och
d) garantera att hälsovård, sociala 
tjänster och långtidsvård, inbegripet 
investeringar i infrastruktur, kan 
tillhandahållas på ett kostnadseffektivt 
sätt.
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1.6 Integrerat tillvägagångssätt 
1.6.1 En integrerad områdesbaserad 
strategi är grundläggande för att på ett 
effektivt sätt 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 måste vara integrerade, 
sektorsövergripande och mångfacetterade 
för att vara framgångsrika. 
1.6.2 Här gör de fonder som omfattas av 
grundförordningen det möjligt att 
kombinera olika EU-fonders befogenheter 
och skapa integrerade paket som är 
skräddarsydda för att passa särskilda 
behov på lokal och regional nivå.
1.6.3 När medlemsstaterna och 
regionerna utvecklar sina strategier och 
program, med avsikt att hitta de bäst 
lämpade insatserna, bör de ta särskild 
hänsyn till de dominerande territoriella, 
strukturella och institutionella särdragen 
såsom regionens förbindelser, 
sysselsättningsmönster och arbetskraftens 
rörlighet, kopplingar mellan landsbygd 
och städer, lokala ömsesidiga beroenden 
mellan olika sektorer, kulturarv, åldrande 
och demografisk utveckling etc.
1.6.4 Medlemsstaterna och regionerna 
ska fastställa de största samhälleliga 
utmaningar de står inför. Som svar på 
dessa utmaningar ska 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. 
1.6.5 I syfte att främja en sund politik som 
är skräddarsydd för särskilda regionala 
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behov ska medlemsstaterna och 
regionerna vidareutveckla ett integrerat 
territoriellt tillvägagångssätt avseende 
utformning och genomförande av 
politiken och därvid ta hänsyn till 
relevanta rådande förhållanden, men 
samtidigt fokusera på följande centrala 
element:
a) En utvärdering av regionens 
möjligheter och kapacitet att utvecklas 
enligt Europa 2020. 
b) En bedömning av 
utvecklingsutmaningar 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 så 
att den respekterar 
subsidiaritetsprincipen.
d) Utformningen av nödvändiga 
bestämmelser för flernivåstyre för att 
garantera ett effektivt genomförande av 
politiken.
e) Valet av lämpliga resultat- och 
utfallsindikatorer som ska användas för 
övervakning och utvärdering av politiken.
2. Synergier och samordning av de fonder 
som omfattas av grundförordningen med 
instrument från andra EU-politikområden
2.1 Inledning
2.1.1 För att uppnå optimala resultat för 
hållbar tillväxt och utveckling på ort och 
ställe 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 EU. Detta 
måste också återspegla sig i bättre 
samordning mellan unionens budget och 
medlemsstaternas nationella och 
regionala budgetar när det gäller 
finansieringen av gemensamma politiska 
prioriteringar och förbättrat vertikalt 
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samarbete mellan EU och nationella samt 
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 
regionerna och sammanhållningen, i syfte 
att främja effektiva synergieffekter samt 
identifiera och främja det lämpligaste 
sättet att på europeisk nivå stödja lokala 
och regionala investeringar.
2.1.3 Medlemsstaterna och regionerna 
ska på programplanerings- och 
genomförandestadierna garantera 
samstämdhet mellan de insatser som stöds 
av de fonder som omfattas av 
grundförordningen och målen för andra 
EU-politikområden. I detta syfte ska de 
sträva efter 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, 
och
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 
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mellan sammanhållningspolitiken och 
Horisont 2020 och samtidigt fastställa en 
tydlig uppdelning av insatsområden 
mellan dem.
2.2.2 Medlemsstaterna och regionerna 
ska särskilt utveckla en nationell eller 
regional forsknings- och 
innovationsstrategi för smart 
specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet. Dessa 
strategier ska 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, hinderfri 
miljö och 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 ska beakta åtgärder 
i föregående led och efterföljande led 
riktade mot och från Horisont 2020.
2.2.3 Åtgärder i föregående led, vilka 
syftar till att förbereda regionala 
forsknings- och innovationsaktörer att 
delta i Horisont 2020-projekt 
(”spetsforskningsstegar”) kommer att 
utarbetas genom kapacitetsuppbyggnad. 
Kommunikation och samarbete mellan 
nationella kontaktpunkter inom Horisont 
2020 och förvaltningsmyndigheterna för 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen 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 ska 
tillhandahålla de medel som krävs för att 
utnyttja forsknings- och 
innovationsresultat, som härrör från 
Horisont 2020, och sprida dessa på 
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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 måste erbjudas gemensamt 
stöd för att utveckla och genomföra 
strategier 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 
ska 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-programmet
2.3.1 Synergier med EU-styrmedel (både 
finansierings- och icke-
finansieringsinstrument) som syftar till en 
begränsning av klimatförändringarna, 
miljöskydd och resurseffektivitet ska 
utnyttjas där det är möjligt.
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2.3.2 Eftersom programmen kommer att 
bidra till målen för en hållbar tillväxt 
genom starkare tematisk inriktning och 
stärkt hållbar utveckling, är de synergier 
som nämns i 2.3.1 en inneboende del av 
den rättsliga ramen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen.
2.3.3 Synergier med Life-programmet, 
särskilt med integrerade projekt inom 
områdena natur (såsom ekosystemtjänster 
och biologisk mångfald), vatten, avfall, 
luft, begränsning av klimatförändringar 
och anpassning till klimatförändringar, 
ska eftersträvas. Samordning med Life-
programmet ska garanteras genom stöd 
till projekt som kompletterar 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 den 
hinderfria miljön och tjänster, ska 
främjas, så att 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 
ska 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 
måste 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 



AM\906345SV.doc 89/97 PE491.157v02-00

SV

gränsöverskridande, interregionalt och 
transnationellt samarbete mellan 
europeiska, nationella, regionala och 
lokala myndigheter av yttersta vikt när det 
gäller att skydda biologisk mångfald och 
naturresurser i regionerna. Bättre 
utnyttjande av potentialen för territoriellt 
samarbete och utbyte av information, 
erfarenheter och god praxis skulle 
avsevärt bidra till att uppnå miljö- och 
klimatrelaterade mål.
2.3.8 Dessutom ska finansieringen från de 
fonder som omfattas av 
grundförordningen samordnas med stöd 
från NER 300-programmet, som utnyttjar 
intäkter från utauktioneringen av 
utsläppsrätter inom ramen för EU:s 
system för handel med utsläppsrätter1.
2.4 Erasmus för alla
2.4.1 Synergierna mellan de fonder som 
omfattas av grundförordningen och 
programmet Erasmus för alla måste ökas 
för att maximera effekten av att investera 
i människor. Denna investering kommer 
att på ett betydande sätt gynna både 
enskilda individer och samhället som 
helhet genom att bidra till tillväxt och 
välstånd. Programmet Erasmus för alla 
stöder endast transnationella projekt, 
medan sammanhållningspolitiken har en 
mer uttalad regional dimension. 
Medlemsstaterna och regionerna 
uppmanas att testa verktyg och metoder 
som har sin grund i det transnationella 
samarbetet inom programmet Erasmus 
för alla och sedan genomföra dem på sitt 
territorium genom de fonder som omfattas 
av grundförordningen.
2.4.2 Kommissionen och medlemsstaterna 
måste säkerställa en effektiv samordning 
mellan sammanhållningspolitiken och 

                                               
1 EUT L 290, 6.11.2010, s. 39–48: Kommissionens beslut av den 3 november 2010 om kriterier och åtgärder 
för finansiering av kommersiella demonstrationsprojekt som syftar till miljösäker avskiljning och geologisk 
lagring av CO2 samt demonstrationsprojekt för innovativa tekniker för förnybar energi inom ramen för det 
system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen s o m  infördes genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (2010/670/EU), EUT L 275, 25.10.2003, s. 32–46.
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Erasmus för alla genom att göra en tydlig 
åtskillnad mellan de typer av 
investeringar och målgrupper som stöds. 
Erasmus för alla bör fokusera sitt stöd på 
transnationell och hinderfri 
inlärningsrörlighet för studerande, 
ungdomar och personal oberoende av 
funktionshinder, på strategiska 
partnerskap mellan europeiska 
organisationer och institutioner och på 
åtgärder som stöder utveckling och 
genomförande av politik. 
Sammanhållningspolitikens huvudsakliga 
investeringsmål bör vara utbildning, 
arbetsmarknadsutbildning och 
vuxenstuderandes rörlighet.
2.4.3 Dessutom kommer förbättrade 
resultat att uppnås genom att man tillser 
att finansiering av rörlighet och 
finansiering av verksamhet som 
integrerar bästa praxis och innovativa 
projekt på EU-nivå inom ramen för 
Erasmus för alla kompletterar varandra. 
De nationella byråer, som inrättats inom 
ramen för detta program, kan bidra till att 
uppnå denna samordning.
2.5 Fonden för ett sammanlänkat Europa,
transeuropeiska nät, energi- och 
telekommunikationsnät
2.5.1 För att maximera det europeiska 
mervärdet, och säkerställa att optimala 
förbindelser av olika typer av 
infrastruktur (inom transport, energi och 
telekommunikation) tillhandahålls på 
lokal, regional och nationell nivå och i 
hela EU, måste Eruf, 
Sammanhållningsfonden, 
transeuropeiska nät och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa planeras i nära 
samarbete. För projekt med anknytning 
till Europa och den inre marknaden, 
särskilt prioriterade transport- och 
energinät samt digitala nät, ska det 
säkerställas att medlen ger maximal 
hävstångseffekt. 
2.5.2 Precis som nationell infrastruktur 
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måste planeras konsekvent, både genom 
att man beaktar utvecklingen av unionens 
gränsöverskridande förbindelser och 
genom att man utvecklar förbindelser 
över regiongränserna inom en 
medlemsstat, ska planerna bygga på 
verklig och beräknad transportefterfrågan 
och kartlägga saknade förbindelser och 
flaskhalsar. Investeringar i regional 
anslutning till det övergripande nätet och 
till kärnan i de centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för transporter 
(TEN-T) måste garantera att stads- och 
landsbygdsområden drar nytta av de 
möjligheter som skapas av stora nätverk.
2.5.3 Prioriteringen av investeringar vars 
inverkningar 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, den framtida 
utvecklingen av ett integrerat TEN-T-
nätverk samt konceptet multimodala 
korridorer.
2.5.4 Kommissionens vitbok om 
transport1 innehåller en vision om ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, och framhäver att det 
krävs en avsevärd minskning av utsläpp 
av växthusgaser inom transportsektorn. 
För de fonder som omfattas av 
grundförordningen 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 enligt deras 
bidrag till tillgänglighet och hinderfri 

                                               
1  Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem, COM(2011)0144.
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rörlighet, hållbarhet, hållbar ekonomisk 
tillväxt, minskade utsläpp av växthusgaser 
samt till det gemensamma europeiska 
transportområdet.
2.5.5 Medlemsstaterna och regionerna 
måste inrikta investeringarna på 
anläggande av ny infrastruktur och 
ökande av kapaciteten hos befintlig 
infrastruktur genom betydande 
uppgradering.
2.5.6 När det gäller sjötransporter måste 
hamnarna utvecklas till effektiva in- och 
utfartspunkter genom full integrering 
med landinfrastruktur. Prioritet ska ges 
till projekt för hamntillträde och 
inlandsförbindelser. Utvecklingen av inre 
vattenvägar måste stärka deras bidrag till 
ett hållbart europeiskt nät för 
godstransporter.
2.5.7 Man bör särskilt eftersträva att 
Erufs och Sammanhållningsfondens 
gemensamt förvaltade investeringar i 
infrastruktur och 
infrastrukturinvesteringar via 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 lägen. 
Sammanhållningsfonden kommer att 
rikta in sig på projekt med ett högt 
europeiskt mervärde, vilka syftar till att 
avlägsna flaskhalsar i transportnät, 
genom att stödja TEN-T-infrastruktur för 
både stamnätet och det övergripande 
nätet. 
2.5.8 Sammanhållningsfonden och 
strukturfonderna kommer att förverkliga 
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lokal och regional infrastruktur och dess 
anslutningar till prioriterade EU-nät 
inom områdena för energi och 
telekommunikation.
2.5.9 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 
sammanhållning.
2.6 Instrumentet för stöd inför 
anslutningen, det europeiska grannskaps-
och partnerskapsinstrumentet och 
Europeiska utvecklingsfonden
2.6.1 Ökad synergi mellan externa 
instrument och 
sammanhållningspolitiken ska 
eftersträvas i syfte att effektivisera 
uppnåendet av flera av unionens politiska 
mål. I synnerhet måste synergierna och 
komplementariteten förstärkas när det 
gäller Europeiska utvecklingsfonden, 
instrumentet för stöd inför anslutningen 
och det europeiska grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet.
2.6.2 Eftersom synergierna mellan 
territoriellt samarbete inom ramen för 
sammanhållningspolitiken och de 
europeiska grannskapsinstrumenten 
möjliggör djupare territoriell integration, 
måste dessa utnyttjas. Potentialen för att 
skapa kompletterande länkar mellan 
dessa instrument är som störst när det 
gäller gränsöverskridande samarbete. 
Medlemsstaterna och regionerna måste 
därmed säkerställa att befintlig 
verksamhet kopplas till nyinrättade 
europeiska grupperingar för territoriellt 
samarbete, och att särskild hänsyn tas till 
icke-statliga organisationers 
kapacititetsuppbyggnad, särskilt 
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paraplyorganisationers, i syfte att få 
tillträde till fonderna, samordna och 
utbyta bästa metoder.
3. Samordningsmekanism för de fonder 
som omfattas av grundförordningen
3.1 Medlemsstaterna och regionerna 
måste se till att de insatser som 
finansieras genom de fonder som 
omfattas av grundförordningen skapar 
synergier och att rationalisering leder till 
minskade administrativa kostnader och 
bördor på ort och ställe.
3.2 De ministerier och 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
genomförandet av de fonder som omfattas 
av grundförordningen ska idka ett nära 
samarbete vid utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalet och 
programmen. Framför allt måste de
a) identifiera insatsområden där de fonder 
som omfattas av grundförordningen kan 
kombineras på ett kompletterande sätt för 
att uppnå ett eller flera av de tematiska 
mål som fastställs i denna förordning,
b) främja deltagandet av 
förvaltningsmyndigheter som ansvarar för 
de fonder som omfattas av 
grundförordningen, övriga 
förvaltningsmyndigheter och de relevanta 
ministerierna i utvecklingen av stödsystem 
för att garantera synergier och undvika 
överlappning,
c) inrätta gemensamma 
övervakningskommittéer för program som 
genomför de fonder som omfattas av 
grundförordningen samt utveckla övriga 
gemensamma förvaltnings- och 
kontrollbestämmelser för att underlätta 
samordningen mellan myndigheter som 
ansvarar för genomförandet av de fonder 
som omfattas av grundförordningen, och
d) dra nytta av gemensamma e-
förvaltningslösningar utformade för 
sökande och stödmottagare samt centrala 
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kontaktpunkter för rådgivning om 
möjligheterna till tillgängligt stöd genom 
respektive fond inom de fonder som 
omfattas av grundförordningen.
3.3 Ett europeiskt övervakningssystem bör 
inrättas för att övervaka genomförandet 
av de fonder som omfattas av 
grundförordningen och de framsteg som 
gjorts för att uppnå Europa 2020-målen, 
för att på så sätt garantera att partner 
deltar i enlighet med artikel 5.
4. Prioriteringar för den territoriella 
samordningen (gränsöverskridande, 
transnationell och interregional)
4.1 Regional utveckling, skapande av 
sysselsättning och sammanhållning kan i 
stor utsträckning uppnås genom 
samarbete som går utöver 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 tar sin 
utgångspunkt i tanken att de flesta 
utmaningar inte räds administrativa 
gränser. En effektiv svarsmekanism 
kräver gemensamma och enhetliga 
åtgärder och utbyte av information på 
lämplig territoriell nivå. 
4.3 Gränsregionernas dolda möjligheter 
kan utnyttjas genom lokalt inriktade 
stödåtgärder.
4.4 De två befintliga makroregionala 
strategierna har banat väg för 
möjligheten att intresserade parter kan 
enas om 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 eller andra 
former av territoriellt samarbete kan få 
stöd från både Eruf och ESF, och 
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särskilda villkor för stöd till 
makroregionala strategier ska fastställas i 
programmen.
4.5 Övervinnandet av hinder måste ingå i 
programplaneringen för de fonder som 
omfattas av grundförordningen – målen 
för de befintliga makroregionala 
strategierna måste 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.
4.6 Samtidigt ska medlemsstaterna och 
regionerna se till att de territoriella 
samarbetsprogrammen på ett effektivt sätt 
bidrar till att målen i Europa 2020-
strategin uppnås. 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 ska det 
territoriella samarbetet användas för att 
sammanföra politiker över gränserna för 
att samarbeta och lösa gemensamma 
problem.
4.7 Medlemsstaterna och regionerna ska 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 vars inverkan 
sträcker sig utanför programområdet.

Or. EN
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Motivering

För att på ett effektivt sätt genomföra partnerskapet och övervaka principer måste partnerna 
ges möjlighet att agera på egen hand, särskilt sådana partner vars mänskliga och ekonomiska 
resurser är begränsade. Särskilda konsekvensbedömningar avseende tillgänglighet är 
nödvändiga för att utvärdera de planerade åtgärderna och investeringarna. Utan tvekan ska 
tillgängligheten i detta sammanhang ingå som ett kriterium som ska uppfyllas för att en 
investering ska kunna definieras som hållbar, särskilt för ett samhälle med en åldrande 
befolkning. Konceptet ”Design för alla” bör användas i anslutning till tillgänglighet, och det 
är en utvärderande strategi som bör ses som en investering i framtiden.


