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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 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I enlighet med artiklarna 8 och 10 i 
fördraget ska kommissionen och 
medlemsstaterna se till att de 
prioriteringar som genomförs med 
finansiering från GSR-fonderna bidrar 
till att främja jämställdhet mellan män 
och kvinnor och beaktar den europeiska 
jämställdhetspakten 2011–2020. 
För att principen om jämställdhet mellan 
män och kvinnor ska kunna genomföras i 
praktiken krävs könsuppdelade uppgifter 
och indikatorer samt mål och kriterier för 
jämställdhet, liksom att 
jämställdhetsorgan engageras i olika 
genomförandestadier, särskilt när det 
gäller planering, övervakning och 
genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. pt

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.
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Ändringsförslag 3

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.

(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. Med tanke på den ökade 
fattigdomen och undernäringen i ett antal 
länder till följd av den ekonomiska krisen, 
där kvinnor är en särskilt utsatt grupp, 
bör ESF-anslagen ökas genom en 
jämförelse med den föregående 
budgetramen för att uppfylla behoven av 
livsmedelsstöd.

Or. pt

Motivering

Med tanke på den ökade fattigdomen och extrema fattigdomen i Europeiska unionen räcker 
det inte att justera de andelar som anslås utan att öka fondernas totala storlek.
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Ändringsförslag 4

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 mellan 
män och kvinnor.

Or. pt

Ändringsförslag 5

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 icke-diskriminering och 
jämställdhet, särskilt organisationer som 
arbetar för kvinnors rättigheter.

Or. pt
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Ändringsförslag 6

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 och integrering av 
jämställdhetsperspektivet när programmen 
förbereds och genomförs. Programmen 
ska styras mot att avskaffa diskriminering 
mellan män och kvinnor, särskilt i 
familjer och arbetsmiljöer. 

Or. pt

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
vidta lämpliga åtgärder för att 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, särskilt när det gäller att 
fastställa kriterier och indikatorer och vid 
urvalet av stödmottagare.

Or. en
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Ändringsförslag 8

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 
och hållbar tillväxt för alla:

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

Or. en

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 9 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Att främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom.

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

Or. pt
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 14 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Partnerskapsavtalet ska innehålla följande: Partnerskapsavtalet ska innehålla följande:

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:

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 14 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikeln utgår. 

Or. en
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Ändringsförslag 14

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, samt till främjandet av jämställdhet 
mellan män och kvinnor och en 
integrering av jämställdhetsperspektivet, 
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 vara könsuppdelade.

Or. en

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. pt
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Ändringsförslag 16

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.

Or. pt

Ändringsförslag 17

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.

Or. pt

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 

2. De årliga genomföranderapporterna ska 
innehålla uppgifter om genomförandet av 
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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. 

programmet och dess prioriterade områden i 
förhållande till de ekonomiska uppgifterna, 
allmänna och programspecifika indikatorer 
och kvantifierade målvärden, särskilt de 
som rör genusfrågor, 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. När det 
är möjligt ska uppgifterna delas upp 
mellan män och kvinnor.

Or. pt

Ändringsförslag 19

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.

Or. pt
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Ändringsförslag 20

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,

Or. pt

Ändringsförslag 21

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.

Or. pt
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Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 23

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 mellan 
män och kvinnor.

Or. pt
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Ändringsförslag 24

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

Or. pt

Ändringsförslag 25

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. 

Or. pt

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 87 – punkt 3 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) En beskrivning av de specifika ii) En beskrivning av de specifika 
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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.

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, 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. 

Or. pt

Ändringsförslag 27

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.

Or. pt


