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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I enlighet med artiklarna 8 och 10 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt ska kommissionen och 
medlemsstaterna säkerställa att 
jämställdhet mellan kvinnor och män görs 
till en övergripande politik som 
återspeglas i alla akter från 
EU-institutionerna och att genomförandet 
av de prioriteringar som finansieras 
genom GRS-fonderna bidrar till att 
främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och tar hänsyn till den 
europeiska jämställdhetspakten för 
perioden 2011–2020. Ett effektivt 
genomförande av principen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män bör 
inkludera uppgifter och indikatorer 
uppdelade efter kön, jämställdhetsmål och 
jämställdhetskriterier, och involvera 
jämställdhetsorgan i olika skeden av 
genomförandet, framför allt vid 
utarbetandet, övervakningen och 
utvärderingen. 

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 

(9) För varje partnerskapsavtal och varje 
enskilt program bör en medlemsstat 
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organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala, kommunala
och andra myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organ med ansvar för 
jämlikhet och likabehandling. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att berörda parter ska ta
ansvar för planerade insatser och att bygga 
på relevanta aktörers erfarenheter och 
sakkunskap. Kommissionen bör ha 
befogenhet att anta delegerade akter för att 
föreskriva om en uppförandekod för att se 
till att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.

organisera ett partnerskap med företrädare 
för behöriga regionala, lokala, kommunala
och andra myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter samt organ som 
företräder civilsamhället, inklusive 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer, kvinnoorganisationer,
organ med ansvar för att främja kvinnors 
rättigheter och respekten för principerna 
om jämlikhet och likabehandling, 
icke-statliga organisationer som främjar 
social inkludering samt kultur-, 
utbildnings- och ungdomsorganisationer.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
grupper som kan komma att beröras av 
programmen och som kan uppleva 
svårigheter att påverka dem. Syftet med 
sådana partnerskap är att följa principen 
om flernivåstyre, att säkerställa att berörda 
parter tar ansvar för planerade insatser och 
att bygga på relevanta aktörers erfarenheter 
och sakkunskap. Partnerna bör därför 
företräda de olika regionala nivåerna i 
enlighet med medlemsstaternas 
institutionella struktur. Kommissionen bör 
ha befogenhet att anta delegerade akter 
som anger en uppförandekod för att se till 
att partnerna deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av partnerskapsavtalen och 
programmen på ett konsekvent sätt.
Samarbetet med partnerna ska grunda sig 
på bästa praxis. Varje medlemsstat ska 
garantera lämpligt tekniskt stöd för att 
underlätta partnernas medverkan och 
deltagande i alla faser av 
programplaneringen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som ett led i sina satsningar på ökad 
ekonomisk, territoriell och social 

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

sammanhållning måste unionen i alla
skeden av genomförandet av 
GSR-fonderna sträva efter att undanröja
alla former av ojämlikhet och främja
kvinnors rättigheter och jämställdhet
mellan kvinnor och män, med beaktande 
av EU:s strategi för jämställdhet 2010–
2015, den europeiska jämställdhetspakten 
för perioden 2011–2020 samt 
genomförandeakter och andra insatser på 
unionsnivå eller på nationell och regional 
nivå för tillämpning av artikel 8 i 
fördraget om Europeiska unionen, samt
bekämpa diskrimination och våld på grund 
av kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, ålder, sexuell läggning 
eller funktionshinder, med särskilt 
beaktande av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning som trädde i kraft 
den 3 maj 2008 och EU:s politik för att 
genomföra FN-konventionen. I de 
statistiska beräkningsmetoder som är 
kopplade till genomförandet av fonderna 
bör man således gradvis införa 
indikatorer för att bedöma hur de olika 
fonderna och programmen bidrar till att 
bekämpa sådan diskriminering.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) På grundval av kommissionens 
gemensamma strategiska ram bör varje 
medlemsstat utarbeta ett partnerskapsavtal 
i samarbete med sina partner och i dialog 
med kommissionen. Partnerskapsavtalet 
bör omsätta innehållet i den gemensamma 
strategiska ramen till ett nationellt 
sammanhang och innehålla fasta åtaganden 
för hur unionens mål ska uppnås genom 
GSR-fondernas programplanering. Det bör 
säkerställas att partnerskapsavtalets mål 
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och prioriteringar omfattar främjandet av 
kvinnors rättigheter, 
jämställdhetsprincipen samt ett 
jämställdhetsperspektiv vid inhämtande av 
uppgifter och i utvärderingar.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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tillgängliga igen så snart medlemsstaten 
vidtar nödvändiga åtgärder.

Motivering

Om GSR-betalningar och åtaganden till ekonomiskt sårbara länder ställs in skulle det bara 
öka den sociala och regionala obalansen och orättvisan, och kvinnor skulle drabbas särskilt 
hårt.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Det är nödvändigt att utvärdera 
effektiviteten och effekten av stödet från 
GSR-fonderna, för att kunna förbättra 
genomförandekvalitet och 
programutformning, och för att fastställa 
programmens effekter i förhållande dels till 
målen i unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, dels till BNP och
arbetslöshet. Medlemsstaternas och 
kommissionens respektive ansvar i detta 
avseende bör fastställas.

(32) Det är nödvändigt att utvärdera 
effektiviteten och effekten av stödet från 
GSR-fonderna, för att kunna förbättra 
genomförandekvalitet och 
programutformning, och för att fastställa 
programmens effekter i förhållande dels till 
målen i unionens strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla, dels till BNP, 
arbetslöshet, jämställdhet och 
tillgänglighet. Medlemsstaternas och 
kommissionens respektive ansvar i detta
avseende bör fastställas.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) För att förbättra utformningen av varje 
program och för att kontrollera att målen 
kan uppnås bör man göra en 
förhandsbedömning av varje program.

(33) För att förbättra utformningen av varje 
program och för att kontrollera att målen 
kan uppnås bör man göra en 
förhandsbedömning av varje program. För 
varje program ska förhandsbedömningen 
innehålla en bedömning av de 
övergripande principerna i artiklarna 6, 7 
och 8 i denna förordning.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Det behövs kompletterande 
bestämmelser för programplanering, 

(61) Det behövs kompletterande 
bestämmelser för programplanering, 
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förvaltning, övervakning och kontroller i 
fråga om operativa program som får stöd 
av fonderna. I de operativa programmen 
bör man ange prioriterade områden som 
motsvarar tematiska mål, utarbeta en 
sammanhängande strategi för att ta itu med 
konstaterade utvecklingsbehov samt 
fastställa ramar för resultatbedömning.
Programmen bör också innehålla andra 
inslag som behövs för att stödja ett 
effektivt genomförande av fonderna.

förvaltning, övervakning och kontroller i 
fråga om operativa program som får stöd 
av fonderna. I de operativa programmen 
bör man ange prioriterade områden som 
motsvarar tematiska mål och de 
övergripande principerna i artiklarna 6, 7 
och 8 i denna förordning, utarbeta en 
sammanhängande strategi för att ta itu med 
konstaterade utvecklingsbehov samt 
fastställa ramar för resultatbedömning.
Programmen bör också innehålla andra 
inslag som behövs för att stödja ett 
effektivt genomförande av fonderna.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) För att nödvändiga och uppdaterade 
uppgifter om programmets genomförande 
ska finnas att tillgå måste medlemsstaterna 
regelbundet förse kommissionen med de 
viktigaste uppgifterna. För att undvika en 
extra börda för medlemsstaterna bör detta 
begränsas till uppgifter som samlas in 
kontinuerligt, och överföringen av 
uppgifterna bör ske elektroniskt.

(67) För att nödvändiga och uppdaterade 
uppgifter om programmets genomförande 
ska finnas att tillgå måste medlemsstaterna 
regelbundet förse kommissionen med de 
viktigaste uppgifterna. För att undvika en 
extra börda för medlemsstaterna bör detta 
begränsas till uppgifter som samlas in 
kontinuerligt, och överföringen av 
uppgifterna bör ske elektroniskt. När det är 
möjligt bör uppgifterna delas upp efter 
kön.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(69) Det anses lämpligt att kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna genomför 
efterhandsutvärderingar av fonderna för att 
få uppgifter på lämplig nivå om resultat 
och effekter av de insatser som 

(69) Det anses lämpligt att kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna genomför 
efterhandsutvärderingar av fonderna för att 
få uppgifter på lämplig nivå om resultat 
och effekter av de insatser som 
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finansierats. Det krävs också särskilda 
bestämmelser för att införa ett förfarande 
för godkännande av fondernas 
utvärderingsplaner.

finansierats. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör säkerställa att 
samtliga utvärderingar och rapporter om 
gjorda framsteg integrerar ett 
jämställdhetsperspektiv och redovisar 
könsfördelning.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

9. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa att GSR-fonderna fungerar 
effektivt, framför allt genom övervakning, 
rapportering, utvärdering och öppenhet i 
urvalsprocesserna genom att betona 
behovet av att motiveringar offentliggörs.
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) De institutioner, organisationer och 
grupper som kan påverka eller beröras av 
genomförandet av programmen, med 
särskild hänsyn till de grupper som kan 
komma att beröras av programmen och 
som kan uppleva svårigheter att påverka 
dem, i synnerhet personer med särskilda 
behov och marginaliserade grupper.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) Företrädare för civilsamhället, även 
miljöorganisationer, icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
arbetar för jämställdhet mellan kvinnor 
och män, kvinnors rättigheter, 
grundläggande friheter och
icke-diskriminering, särskilt 
kvinnorättsorganisationer, samt 
icke-statliga organisationer som främjar 
social inkludering och kultur-, 
utbildnings- och ungdomsorganisationer.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enligt principen om flernivåstyre ska 
medlemsstaterna låta partnerna delta i 
utarbetandet av partnerskapsavtal och 
lägesrapporter samt i utformning, 

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

genomförande, övervakning och 
utvärdering av programmen. Partnerna ska 
delta i övervakningskommittéerna för de 
programmen samt välja och utse de 
ledamöter som ska representera dem i 
övervakningskommittén. Åtgärder måste 
vidtas för att säkerställa att alla 
partnerskapsdokument har ett 
genusperspektiv och delar upp 
uppgifterna efter kön.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 
till att främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor, icke-diskriminering, kvinnors 
deltagande i det politiska och ekonomiska 
livet liksom i samhällsutvecklingen samt 
en konsekvent integrering av 
jämställdhetsperspektivet i alla skeden av 
utarbetandet, planeringen, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av GRS-fonderna med 
metoder för bedömning av 
jämställdhetsaspekter i 
budgetplaneringen. Medlemsstaterna ska 
vidare göra det möjligt för kvinnor och 
män att på ett balanserat sätt delta i 
förvaltningen och genomförandet av 
operativa program på lokal, regional och 
nationell nivå och rapportera om framsteg 
i denna fråga. Programmen ska styras mot 
att avskaffa diskriminering mellan män 
och kvinnor, särskilt i familjer och 
arbetsmiljöer.
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Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta alla nödvändiga och lämpliga 
åtgärder för att förhindra och bekämpa
varje form av diskriminering och våld på 
grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning i samband med
förberedelser inför och genomförandet av 
programmen, särskilt när man fastställer 
kriterier och indikatorer och väljer 
stödmottagare, med särskild hänsyn tagen 
till dem som utsätts för diskriminering på 
flera grunder. Alla uppgifter ska, om 
möjligt, analyseras utifrån ett 
könsperspektiv. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När jämställdhetsperspektivet integreras i 
utformningen och i utvärderingen av 
programmen bör medlemsstaterna 
samarbeta sinsemellan och med Eurostat 
för att utveckla tillhörande indikatorer.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje GSR-fond ska stödja följande 
tematiska mål i enlighet med sitt uppdrag 
för att bidra till unionens strategi för smart 

Varje GSR-fond ska stödja följande 
tematiska mål i enlighet med sitt uppdrag 
för att bidra till unionens strategi för smart 
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och hållbar tillväxt för alla: och hållbar tillväxt för alla, samt för att 
främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor och en integrering av 
jämställdhetsperspektivet:

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Att skydda kvinnors rättigheter och 
stärka jämlikheten mellan könen.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet.

8. Att främja sysselsättning och 
arbetskraftens rörlighet samt att rikta 
särskild uppmärksamhet mot kvinnors 
tillträde till arbetsmarknaden och 
villkoren för detta tillträde.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom.

9. Att främja social inkludering och
principer om jämställdhet och 
tillgänglighet samt bekämpa fattigdom, 
sociala orättvisor och diskriminering på 
grund av kön, med särskilt beaktande av 
situationen för kvinnor, som utgör en 
grupp som är särskilt utsatt för social 
utestängning, otrygghet och fattigdom.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

10. Att investera i utbildning, färdigheter 
och livslångt lärande, särskilt med 
åtgärder som riktar sig till kvinnor, med 
fokus på betydelsen av denna aspekt för 
kvinnors befordringsmöjligheter och 
förbättring av deras kapacitet vilket bidrar 
till deras deltagande i det politiska, 
ekonomiska och sociala livet.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

11. Att förbättra den institutionella 
kapaciteten och effektiviteten hos samt 
deltagandet av den offentliga förvaltningen
och att främja kapacitetsuppbyggnad för 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
organisationer, regionala och lokala 
myndigheter och andra intressenter, i 
synnerhet de parter som anges i artikel 5 i 
denna förordning.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tematiska målen ska omsättas i 
prioriteringar som är specifika för varje 
GSR-fond och de ska fastställas i de 
fondspecifika bestämmelserna.

De tematiska målen ska omsättas i 
prioriteringar som är specifika för varje 
fond som omfattas av grundförordningen
och de ska fastställas i de fondspecifika 
bestämmelserna samtidigt som det 
säkerställs att jämställdhetsperspektivet 
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och jämlikhet mellan kvinnor och män 
integreras i verksamheter inom alla 
tematiska prioriteringar och under alla 
förberedelse-, planerings-, 
genomförande-, kontroll- och 
bedömningsfaser av program. Prioritet 
ska ges till projekt som verkar för mer än 
ett av de ovan angivna tematiska målen 
samtidigt.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 14 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Bestämmelser som säkerställer att 
avtalet överensstämmer med unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, inklusive följande:

a) Bestämmelser som säkerställer att 
avtalet överensstämmer med unionens 
strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla, samt att jämställdhet mellan män och 
kvinnor och en integrering av 
jämställdhetsperspektivet främjas,
inklusive följande:

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) En sammanfattande analys av 
förhandsutvärderingarna av programmen 
som motiverar urvalet av tematiska mål 
samt en vägledande fördelning av 
GSR-fondernas bidrag och fördelning av 
ansvarsområden.
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Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 14 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
marginaliserade befolkningsgrupper, och 
om lämpligt med preliminära finansiella 
anslag för de relevanta GSR-fonderna.

c) Ett integrerat tillvägagångssätt för att 
hantera särskilda behov i områden med 
störst fattigdom eller hos målgrupper som 
är särskilt utsatta för diskriminering eller 
utestängning, med särskilt beaktande av 
kvinnor, marginaliserade 
befolkningsgrupper och personer med 
funktionshinder, och om lämpligt med 
preliminära finansiella anslag för de 
relevanta fonderna som omfattas av 
grundförordningen.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Alla uppgifter i partnerskapsavtalet 
ska om möjligt vara könsuppdelade.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

utgår

Motivering

Om betalningar och åtaganden till ekonomiskt sårbara länder ställs in kommer det bara att 
öka den sociala och regionala obalansen och orättvisan, och kvinnor skulle drabbas särskilt 
hårt.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla program ska innehålla en strategi 
för hur programmet ska bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, som överensstämmer med den 
gemensamma strategiska ramen och 
partnerskapsavtalet. Alla program ska 
innehålla arrangemang för hur 
GSR-fonderna kan genomföras på ett 
effektivt och samordnat sätt, samt åtgärder 
för att minska stödmottagarnas 
administrativa börda.

1. Alla program ska innehålla en strategi 
för hur programmet ska bidra till unionens 
strategi för smart och hållbar utveckling för 
alla, liksom för att främja jämställdhet 
mellan män och kvinnor och 
integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv, som 
överensstämmer med den gemensamma 
strategiska ramen och partnerskapsavtalet. 
Alla program ska innehålla arrangemang 
för hur GSR-fonderna kan genomföras på 
ett effektivt och samordnat sätt, samt 
åtgärder för att minska stödmottagarnas 
administrativa börda. Alla uppgifter ska, 
om möjligt, delas upp efter kön.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) indikatorer för 
jämställdhetsperspektivet när det gäller 
deltagande i program och inverkan av 
strukturfonderna.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Alla program, utom de som endast 
omfattar tekniskt stöd, ska innehålla 
mätbara, kvalitativa och kvantitativa mål 
och milstolpar för de indikatorer som 
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avser de övergripande principerna i 
artiklarna 7 och 8, och i lämpliga fall som 
lagts till av programspecifika indikatorer 
och specifika åtgärder för att motsvara
principerna i artiklarna 7 och 8.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) inriktas på mål som bekämpar social 
orättvisa och fattigdom och främjar 
jämställdhet mellan män och kvinnor.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Uppgifter om område och befolkning 
som omfattas av strategin.

a) Uppgifter om område och befolkning 
som omfattas av strategin, indelat i 
segment efter kön.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa vilken roll 
den lokala aktionsgruppen och de 
myndigheter som är ansvariga för 
genomförandet av de relevanta 
programmen ska spela i samband med 
genomförandet av strategin.

Medlemsstaterna ska fastställa vilken roll 
den lokala aktionsgruppen och de 
myndigheter som är ansvariga för 
genomförandet av de relevanta 
programmen ska spela i samband med 
genomförandet av strategin. I lokala 
aktionsgrupper och relevanta 
verksamheter bör det fästas särskild 
uppmärksamhet vid jämlikt deltagande av 
män och kvinnor.
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Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Införa ett icke-diskriminerande och 
öppet urvalsförfarande och kriterier för 
urval av insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 50 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn samt som gör det möjligt 
att överklaga urvalsbeslut och genomföra 
urval med ett skriftligt förfarande.

b) Införa ett jämställt,
icke-diskriminerande och öppet 
urvalsförfarande och kriterier för urval av 
insatser, som inte leder till 
intressekonflikter, som säkerställer att 
minst 50 % av rösterna i urvalsbesluten 
kommer från partner som inte är från den 
offentliga sektorn samt som gör det möjligt 
att överklaga urvalsbeslut och genomföra 
urval med ett skriftligt förfarande.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Slutmottagare som får stöd genom 
finansieringsinstrument kan också få 
bidrag eller annat stöd från ett program 
eller från ett annat instrument som stöds 
genom unionens budget. I sådana fall 
måste finansiering av olika ursprung 
bokföras separat.

2. Slutmottagare som får stöd genom 
finansieringsinstrument kan också få 
bidrag eller annat stöd från ett program 
eller från ett annat instrument som stöds 
genom unionens budget. I sådana fall 
måste finansiering av olika ursprung 
bokföras separat. För verksamheter 
genomförda av kvinnor bör särskilt 
finansieringsstöd och tekniskt stöd 
erbjudas.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Övervakningskommittén ska bestå av 
företrädare för förvaltningsmyndigheten 
och förmedlande organ samt företrädare för 

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

partnerna som anges i artikel 5, i 
synnerhet med beaktande av parterna som 
deltar i att förbereda de berörda 
programmen. Varje ledamot av 
övervakningskommittén ska vara 
röstberättigad. Medlemsstaterna ska 
säkerställa jämställdhet i detta organ.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I övervakningskommittén för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska det också finnas företrädare
för de eventuella tredjeländer som deltar i 
programmet.

I övervakningskommittén för ett program 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete ska det också finnas företrädare
för de eventuella tredjeländer som deltar i 
programmet. När beslut fattas om 
övervakningskommitténs sammansättning 
bör principen om jämställdhet mellan 
män och kvinnor beaktas.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Övervakningskommittén ska 
sammanträda minst en gång om året och 
ska granska genomförandet av programmet 
och framstegen när det gäller att uppnå 
dess mål. Vid granskningen ska den ta 
hänsyn till ekonomiska uppgifter och 
allmänna och programspecifika 
indikatorer, särskilt indikatorer som rör 
genusfrågor, inklusive förändringar i 
resultatindikatorerna och framsteg i 
riktning mot kvantifierade målvärden och 
de delmål som anges i resultatramarna.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Den årliga genomföranderapport som 
ska lämnas in 2019 och den slutliga 
genomföranderapporten för GSR-fonderna 
ska, utöver de uppgifter och den 
bedömning som anges i punkterna 2 och 3, 
innehålla uppgifter om och bedömning av 
framstegen när det gäller att uppnå 
programmets mål och dess bidrag till 
unionens strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, samt dess bidrag till 
jämställdheten mellan män och kvinnor 
och jämställdhetsperspektivet.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Syftet med utvärderingar är att förbättra 
kvaliteten på programmens utformning och 
genomförande samt att bedöma deras 
effektivitet och verkan. Programmens 
verkan ska utvärderas i enlighet med de 

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

respektive GSR-fondernas uppdrag i 
förhållande till målen i unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla, 
jämställdhet mellan män och kvinnor och 
jämställdhetsperspektivet, och i 
förhållande till deras bruttonationalprodukt 
per capita och arbetslöshet, där så är 
lämpligt.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de 
resurser som krävs för att genomföra 
utvärderingarna, och säkerställa att 
förfaranden finns för att framställa och 
samla in de uppgifter som krävs för 
utvärderingarna, inklusive uppgifter 
rörande allmänna och, där så är lämpligt,
programspecifika indikatorer. När det är 
möjligt bör uppgifterna delas upp efter 
kön.

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Åtgärder för att sprida information, 
stödja nätverksarbete, utföra 
kommunikationsinsatser, öka 
medvetenheten och främja samarbete och 
erfarenhetsutbyte, även med tredjeländer.
För att göra kommunikationen med den 
breda allmänheten effektivare och stärka 
synergieffekterna mellan de 
kommunikationsåtgärder som vidtas på 
kommissionens initiativ, ska de 
budgetmedel som anslås för 

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

kommunikationsåtgärder i enlighet med 
den här förordningen också bidra till att 
sprida information om Europeiska 
unionens politiska prioriteringar i den mån 
de berör de allmänna målen i den här 
förordningen. Eftersom kvinnor enligt 
undersökningar har sämre tillgång till 
information än män bör det fästas 
särskild uppmärksamhet på nationell och 
europeisk nivå vid kvinnors tillgång till 
information.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Allt officiellt informationsutbyte mellan 
medlemsstaten och kommissionen ska ske 
via ett elektroniskt system för datautbyte 
som inrättats i enlighet med de villkor som 
kommissionen fastställt genom 
genomförandeakter. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3.

4. Allt officiellt informationsutbyte mellan 
medlemsstaten och kommissionen ska ske 
via ett elektroniskt system för datautbyte 
som inrättats i enlighet med de villkor som 
kommissionen fastställt genom 
genomförandeakter. Genomförandeakterna 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 143.3. Uppgifterna ska om möjligt 
uppdelas efter kön.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En strategi för hur det operativa 
programmet ska bidra till unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla, 
inklusive

a) En strategi för hur det operativa 
programmet ska bidra till unionens strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla samt 
jämställdhet mellan män och kvinnor och 
jämställdhetsperspektivet, inklusive
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) En beskrivning av de specifika 
åtgärderna för att främja lika möjligheter 
och förhindra varje form av diskriminering 
på grund av kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder, sexuell 
läggning eller könsidentitet i samband med 
förberedelsen, utarbetandet och 
genomförandet av det operativa 
programmet och vid fastställandet av 
kriterier och indikatorer och val av 
mottagare, särskilt när det gäller tillgång 
till finansiering, med hänsyn till behoven 
hos olika målgrupper som riskerar att 
drabbas av sådan diskriminering, särskilt 
kraven på att säkerställa tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning.
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Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 92 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska bedöma ett större 
projekt på grundval av de uppgifter som 
avses i artikel 91 för att kunna avgöra om 
det föreslagna stödet från fonderna är 
berättigat.

1. Kommissionen ska bedöma ett större 
projekt på grundval av de uppgifter som 
avses i artikel 91 för att kunna avgöra om 
det föreslagna stödet från fonderna är 
berättigat. Beslutet ska föregås av ett öppet 
förfarande.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommitténs sammansättning ska beslutas 
av medlemsstaten i samförstånd med 
förvaltningsmyndigheten, med hänsyn till 
principen om partnerskap.

Kommitténs sammansättning ska beslutas 
av medlemsstaten i samförstånd med 
förvaltningsmyndigheten, med hänsyn till 
principen om partnerskap och främjande 
av jämställdhet i dess sammansättning.
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Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 101 – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 106 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommunikationsstrategin ska diskuteras 
och godkännas av den första 
övervakningskommittén efter antagandet 
av det operativa programmet.

2. Kommunikationsstrategin ska diskuteras 
och godkännas av den första 
övervakningskommittén efter antagandet 
av det operativa programmet. Förutom de 
tekniska aspekterna av spridningen av 
information bör strategin också främja 
jämställdhetsperspektivet i det språk som 
används i alla medier, i enlighet med 
bästa praxis och de riktlinjer som 
utarbetas av olika stater, regioner och 
lokala myndigheter.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska inrätta unionsnätverk 
med medlemmar som utsetts av 

4. Kommissionen ska inrätta unionsnätverk 
med medlemmar som utsetts av 
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medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheterna, för att man ska 
kunna utbyta information om resultaten av 
genomförandet av 
kommunikationsstrategierna, erfarenheter 
från genomförandet av informations- och 
kommunikationsåtgärder och exempel på 
goda lösningar.

medlemsstaterna och 
förvaltningsmyndigheterna, för att man ska 
kunna utbyta information om resultaten av 
genomförandet av 
kommunikationsstrategierna, erfarenheter 
från genomförandet av informations- och 
kommunikationsåtgärder och exempel på 
goda lösningar. Det är viktigt att mäns och 
kvinnors jämlika deltagande tryggas i 
unionsnätverken.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 111 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 143 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av en 
samordningskommitté för fonderna. Den 
kommittén ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning 
(EU) nr 182/2011.

1. Kommissionen ska biträdas av en 
samordningskommitté för fonderna. Den 
kommittén ska vara en kommitté i den 
mening som avses i förordning 
(EU) nr 182/2011. Jämställdhet ska 
eftersträvas i kommitténs 
sammansättning.
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