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Ändringsförslag 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Bilaga V – tabell 1 – Förhandsvillkor – Tematiska förhandsvillkor

Kommissionens förslag

Tematiska mål Förhandsvillkor Bedömningskriterier
1. Att stärka 
forskning, 
teknisk 
utveckling och 
innovation 
(FoU-mål)
(artikel 9.1)

1.1. Forskning och innovation: Att 
det finns en nationell eller 
regional forsknings- och 
innovationsstrategi för smart 
specialisering i enlighet med det 
nationella reformprogrammet för 
att ta vara på privata forsknings-
och innovationsmedel, som 
överensstämmer med väl 
fungerande nationella eller 
regionala forsknings- och 
innovationssystem.

– Det finns en nationell eller regional forsknings- och innovationsstrategi för smart 
specialisering som

– bygger på en swot-analys för att styra resurserna till en begränsad mängd prioriteringar 
inom forskning och innovation,
– har åtgärder för stimulans av privata FoU-investeringar,

– har ett system för övervakning och översyn.
– Medlemsstaten har antagit en ram för tillgängliga budgetmedel för forskning och 

innovation.
– Medlemsstaten har antagit en flerårig plan för budget och prioritering av investeringar 

med anknytning till EU:s prioriteringar (Europeiska strategiska forumet för 
forskningsinfrastruktur, ESFRI).
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2. Att öka 
tillgången till, 
användningen 
av och 
kvaliteten på 
informations-
och kommun-
ikationsteknik 
(bredbandsmål)

(artikel 9.2)

2.1. Digital tillväxt: Att det i den 
nationella eller regionala 
strategin för smart specialisering 
finns ett särskilt kapitel om
digital tillväxt för att stimulera 
efterfrågan på överkomliga, bra, 
driftskompatibla IKT-stödda 
privata och offentliga tjänster och 
öka allmänhetens användning av 
dem, inklusive utsatta grupper, 
företag och offentlig förvaltning, 
även i form av 
gränsöverskridande initiativ.

– Det finns ett kapitel om digital tillväxt i den nationella eller regionala 
innovationsstrategin för smart specialisering som innehåller
– budget och prioritering av åtgärder genom en swot-analys i enlighet med 

resultattavlan för den digitala agendan för Europa,
– en analys av avvägningen mellan stöd till efterfrågan och utbud av informations-

och kommunikationsteknik (IKT),
– mätbara mål för resultaten av insatser inom digital allmänbildning, färdigheter, 

e-inkludering, e-tillgänglighet samt e-hälsa vilka överensstämmer med berörda 
sektoriella nationella eller regionala strategier,

– en bedömning av behovet av stärkt IKT-kapacitetsutbyggnad.
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2.2. Nästa generations
accessinfrastruktur: Att det finns 
nationella planer för nästa 
generations accessinfrastruktur
där man tar hänsyn till regionala 
åtgärder för att nå EU:s mål för 
tillgång till internet med hög 
kapacitet, med inriktning på 
områden där marknaden 
misslyckats med att erbjuda öppen 
infrastruktur till ett överkomligt 
pris med tillräcklig kvalitet i 
överensstämmelse med EU:s 
regler om konkurrens och statligt 
stöd, och erbjuda tillgängliga 
tjänster till utsatta grupper.

– Det finns en nationell plan för nästa generations accessinfrastruktur som innehåller

– en regelbundet uppdaterad plan för infrastrukturinvesteringar genom 
aggregering av efterfrågan och kartläggning av infrastruktur och tjänster,

– långsiktiga investeringsmodeller som uppmuntrar konkurrens och ger tillgång till 
öppna, överkomliga, bra och framtidssäkra infrastrukturanläggningar och 
tjänster,

– åtgärder för att stimulera privata investeringar.

3. Att öka 
konkurrenskraft
en hos små och 
medelstora 
företag, inom 
jordbruket (för 
EJFLU) samt 
inom fiske och 
vattenbruk (för 
EHFF).
(artikel 9.3)

3.1. Att särskilda åtgärder har 
vidtagits för ett verkningsfullt 
genomförande av 
småföretagsakten och översynen 
av denna av den 23 februari 
2011, inklusive principen om att 
tänka småskaligt först.

– I de särskilda åtgärderna ingår

– en mekanism för övervakning av genomförandet av småföretagsakten, 
inklusive ett organ med ansvar för att samordna frågor som rör små och 
medelstora företag på olika förvaltningsnivåer (småföretagarombud),

– åtgärder för att minska tiden att starta ett företag till tre arbetsdagar och 
kostnaden till 100 euro,

– åtgärder för att minska den tid det tar att få licenser och tillstånd att inleda och 
bedriva företagets verksamhet till tre månader,

– en mekanism för systematisk bedömning av hur lagstiftningen påverkar små och 
medelstora företag genom ett ”småföretagstest”, i förekommande fall med 
hänsyn till företagens olika storlekar.
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3.2. Införlivande i nationell rätt 
av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2011/7/EU av den 
16 februari 2011 om 
bekämpande av sena betalningar 
vid handelstransaktioner.

– Införlivande av direktivet i enlighet med artikel 12 i direktivet (senast den 16 mars 
2013).
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4. Att stödja 
övergången till 
en 
koldioxidsnål 
ekonomi i alla 
sektorer 
(artikel 9.4)

4.1. Energieffektivitet: Att 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/31/EU av den 
19 maj 2010 om byggnaders 
energiprestanda införlivas i 
nationell rätt i enlighet med 
artikel 28 i det direktivet.
Att artikel 6.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 406/2009/EG av den 23 
april 2009 om medlemsstaternas 
insatser för att minska sina 
växthusgasutsläpp i enlighet med 
gemenskapens åtaganden om 
minskning av 
växthusgasutsläppen till 2020 
följs.
Att Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/32/EG av 
den 5 april 2006 om effektiv 
slutanvändning av energi och om 
energitjänster införlivas i 
nationell rätt.
Att Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2004/8/EG av den 
11 februari 2004 om främjande 
av kraftvärme på grundval av 
efterfrågan på nyttiggjord värme 
på den inre marknaden för 
energi och om ändring av 
direktiv 92/42/EEG1 införlivas i 
nationell rätt.

– Genomförande av minimikraven på byggnaders energiprestanda i enlighet med 
artiklarna 3, 4 och 5 i direktiv 2010/31/EU.

– Antagande av åtgärder som är nödvändiga för att upprätta ett system för certifiering av 
byggnaders energiprestanda i enlighet med artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

– Förverkligande av det erforderliga antalet renoveringar av offentliga byggnader.
– Tillhandahållande av enskilda energimätare till slutförbrukarna.

– Främjande av uppvärmningens och nedkylningens effektivitet i enlighet med direktiv 
2004/8/EG.
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4.2. Förnybar energi: Att 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/28/EG av den 
23 april 2009 om främjande av 
användningen av energi från 
förnybara energikällor och om 
ändring och ett senare 
upphävande av direktiven 
2001/77/EG och 2003/30/EG 
införlivas i nationell rätt.

– Medlemsstaten ska ha infört och offentliggjort öppna stödsystem, prioritering av 
nättillgång och styrning samt standardbestämmelser som tillämpas vid fördelning av 
kostnaderna för tekniska anpassningar.

– Medlemsstaten ska ha antagit en nationell plan för förnybar energi i enlighet med 
artikel 4 i direktiv 2009/28/EG.

5. Att främja en 
anpassning till 
klimatförändrin
gar samt 
riskförebyggan
de och 
riskhantering

(klimatmål)
(artikel 9.5)

5.1. Riskförebyggande och 
riskhantering: Att det finns 
nationella eller regionala 
riskbedömningar för 
katastrofhantering där 
anpassningen till 
klimatförändringar beaktas.

– Det finns ett nationellt eller regionalt förfarande för riskbedömning där
– det ingår en beskrivning av den process, de metoder och de icke-konfidentiella 

uppgifter som använts vid den nationella riskbedömningen,

– det ingår en beskrivning av scenarier med en risk och med flera risker,
– man beaktar de nationella strategierna för anpassning till klimatförändringarna i 

förekommande fall.
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6.1. Vattensektorn: Att det finns 
a) en prispolitik för vatten som 
ger vattenförbrukarna tillräckliga 
incitament till effektiv 
användning av vattenresurserna, 
och b) ett lämpligt bidrag från de 
olika vattenanvändningarna till 
kostnadstäckning för 
vattentjänster i enlighet med 
artikel 9 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG 
av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område.

– Medlemsstaten har sett till att olika vattenanvändningar bidrar till kostnadstäckningen 
för vattentjänsterna efter sektor i enlighet med artikel 9 i direktiv 2000/60/EG.

– Det antas förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt för de distrikt där investeringar ska 
göras i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG 
av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område.

6. Att skydda 
miljön och 
främja en 
hållbar 
användning av 
resurser
(artikel 9.6)

6.2. Avfallssektorn: Att 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG av den 
19 november 2008 om avfall och 
om upphävande av vissa direktiv 
införlivas, särskilt när det gäller
utarbetandet av avfallsplaner i 
enlighet med direktivet och 
avfallshierarkin.

– Medlemsstaten har rapporterat till kommissionen om framstegen med avseende på 
målen i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG, skäl för misslyckanden och planerade 
åtgärder för att nå målen.

– Medlemsstaten har sett till att dess behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 1, 
4, 13 och 16 i direktiv 2008/98/EG upprättat en eller flera avfallsplaner enligt 
skyldigheten i artikel 28 i direktivet.

– Medlemsstaten har senast den 12 december 2013 i enlighet med artiklarna 1 och 4 i 
direktiv 2008/98/EG inrättat avfallsförebyggande program enligt skyldigheten i 
artikel 29 i direktivet.

– Medlemsstaten har vidtagit nödvändiga åtgärder för att nå målet för 2020 om 
återanvändning och materialåtervinning i enlighet med artikel 11 i 
direktiv 2008/98/EG.
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7. Att främja 
hållbara 
transporter och 
få bort 
flaskhalsar i 
viktig 
nätinfrastruktur

(artikel 9.7)

7.1. Väg: Att det finns en 
heltäckande nationell
transportplan med lämpliga 
prioriteringar av investeringarna 
i de centrala delarna av det 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i hela nätet 
(andra investeringar än centrala 
TEN-T) och i de sekundära 
länkarna (inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik).

– Det finns en heltäckande transportplan som innehåller

– en prioritering av investeringarna i det centrala TEN-T-nätet, hela nätet och 
de sekundära länkarna.

– I prioriteringen bör hänsyn tas till investeringarnas bidrag till rörlighet, 
hållbarhet (inbegripet säkerhet), minskade utsläpp av växthusgaser samt till 
det gemensamma europeiska transportområdet,

– en realistisk, mogen projektplanering (med tidplan och preliminär budget),

– en strategisk miljöbedömning som uppfyller transportplanens rättsliga krav, 
– åtgärder för att stärka de förmedlande organens och stödmottagarnas förmåga att 

förverkliga projektplaneringen.
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7.2. Järnväg: Att det i den
heltäckande nationella
transportplanen finns ett särskilt 
kapitel om utveckling av järnväg, 
där man har sett till att prioritera 
investeringarna i det centrala 
transeuropeiska nätet för 
transporter (TEN-T), i hela nätet 
(andra investeringar än centrala 
TEN-T) och i de sekundära 
järnvägslänkarna på ett lämpligt 
sätt i enlighet med varje 
investerings bidrag till rörlighet, 
hållbarhet samt nationella och 
europeiska nätverkseffekter.
Investeringarna omfattar rörliga 
tillgångar, driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

– Det finns ett kapitel om utveckling av järnväg i den heltäckande transportplanen som 
innehåller
– en realistisk, mogen projektplanering (med tidplan och preliminär budget),

– en strategisk miljöbedömning som uppfyller transportplanens rättsliga krav,
– åtgärder för att stärka de förmedlande organens och stödmottagarnas förmåga att 

förverkliga projektplaneringen.

8. Att främja 
sysselsättning 
och 
arbetskraftens 
rörlighet

(sysselsättnings
-mål)

(artikel 9.8)

8.1. Tillgång till arbete för 
arbetssökande och inaktiva, 
inklusive lokala 
sysselsättningsinitiativ och stöd 
till arbetskraftens rörlighet: Att 
aktiva arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder utformas och genomförs i
enlighet med riktlinjerna för 
sysselsättningen.

– Arbetsmarknadstjänsterna kan tillhandahålla och tillhandahåller faktiskt 

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

– förebyggande åtgärder och rådgivning beträffande anställningsmöjligheter på 
längre sikt vilka uppstår vid strukturella ändringar på arbetsmarknaden, t.ex. 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi,

– öppen, systematisk information om nya lediga platser.

– Arbetsmarknadstjänsterna har byggt upp nätverk med arbetsgivare och undervisning.
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8.2. Egenföretagande, 
sysselsättning, företagsamhet och 
nyföretagande: Att det finns en 
heltäckande strategi för 
inkluderande stöd till 
nyföretagande i enlighet med 
småföretagsakten, riktlinjerna 
för sysselsättningen samt de 
allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik avseende 
förutsättningarna för 
sysselsättningsskapande.

– Det finns en heltäckande strategi som omfattar

– åtgärder för att minska den tid det tar att grunda ett företag till tre arbetsdagar 
och kostnaden till 100 euro,

– åtgärder för att se till att den tid som krävs för att få licenser och tillstånd att 
inleda och bedriva verksamhet vid ett företag minskas till tre månader,

– åtgärder för att sammanföra företagsutvecklingstjänster och finansiella tjänster 
(tillgång till kapital), inklusive uppsökande verksamhet som vänder sig till 
missgynnade grupper och områden.

8.3. Modernisering och 
stärkande av arbetsmarknadens 
institutioner, inklusive åtgärder 
för att stärka arbetskraftens 
rörlighet till andra länder:
- Att arbetsmarknadens 
institutioner moderniseras och 
stärks i enlighet med riktlinjerna 
för sysselsättningen.
- Att reformerna av 
arbetsmarknadens institutioner 
föregås av en tydlig strategi och 
en förhandsbedömning där 
genusperspektivet ingår.

– Åtgärder för att reformera arbetsmarknadstjänsterna, så att de kan
– tillhandahålla individanpassade tjänster samt aktiva och förebyggande 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett tidigt skede, öppna för alla arbetssökande, 

– ge råd om anställningsmöjligheter på längre sikt som uppstår vid strukturella 
ändringar på arbetsmarknaden, t.ex. övergången till en koldioxidsnål ekonomi,

– öppen, systematisk information om nya lediga platser på unionsnivå.
– Reformen av arbetsmarknadstjänster kommer att inbegripa uppbyggnad av nätverk

med arbetsgivare och utbildningsinstitutioner.
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8.4. Ett aktivt och sunt åldrande:
Att politiken för ett aktivt 
åldrande utformas och genomförs 
i enlighet med riktlinjerna för 
sysselsättningen.

– Det har genomförts insatser för ett aktivt, sunt åldrande som innebär att
– de berörda parterna medverkar i politikens utformning och genomförande, 
– medlemsstaten har vidtagit åtgärder för att främja ett aktivt åldrande och för att 

minska antalet förtidspensioneringar.

8.5. Anpassning av arbetstagare, 
företag och företagare till 
förändringar: Att det görs 
politiska insatser för att främja 
förebyggande och god hantering 
av förändringar och 
omstruktureringar på alla 
relevanta nivåer (nationellt, 
regionalt, lokalt och sektoriellt).

– Det finns verkningsfulla instrument till stöd för arbetsmarknadens parter och 
myndigheterna för att utveckla en proaktiv hållning till förändringar och 
omstruktureringar.

8.6. Varaktig integration på 
arbetsmarknaden för ungdomar i 
åldern 15–24 år som inte har 
arbete eller deltar i utbildning:
Förekomsten av en övergripande 
strategisk ram för att uppnå målen 
för 
ungdomssysselsättningspaketet 
och i synnerhet för att införa ett 
ungdomsgarantisystem i enlighet 
med rådets rekommendation av 
den [xxx]

– Förekomsten av en övergripande strategisk ram för att uppnå målen för 
ungdomssysselsättningspaketet och i synnerhet för att införa ett ungdomsgarantisystem i 
enlighet med rådets rekommendation av den [XXX] som 

– är evidensbaserad och mäter resultaten för ungdomar i åldern 15–24 år som inte har 
arbete eller deltar i utbildning,
- fastställer ett system för att samla in och analysera uppgifter om 

ungdomsgarantisystemet på relevanta nivåer som ger tillräckligt underlag för 
målinriktade politiska insatser och övervakar utvecklingen, med kontrafaktiska 
utvärderingar när så är möjligt,

– anger vilken myndighet som ansvarar för inrättandet och förvaltningen av 
ungdomsgarantisystemet och som samordnar partnerskap mellan alla nivåer och 
sektorer,

– omfattar alla parter som kan bidra till att ta itu med ungdomsarbetslösheten,
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– grundas på tidiga ingripanden och aktivering,
– omfattar stödåtgärder för integration på arbetsmarknaden, inbegripet 

kompetenshöjande åtgärder och arbetsmarknadsrelaterade åtgärder.
9. Att investera 
i utbildning, 
färdigheter och
livslångt 
lärande

(utbildningsmål
)

(artikel 9.10)

9.1. Elever som lämnar skolan i 
förtid: Att det finns en 
heltäckande strategi för att 
motverka att elever lämnar skolan 
i förtid enligt rådets 
rekommendation av den 28 juni 
2011 om politiska strategier för
att minska andelen elever som 
lämnar skolan i förtid.

– Det finns ett system för att samla in och analysera uppgifter om avhopp från skolan på
nationell, regional och lokal nivå vilket
– ger tillräckligt underlag för målinriktade politiska insatser,

– används systematiskt för att övervaka läget på den aktuella nivån.
– Det finns en strategi mot avhopp från skolan vilken

– är erfarenhetsbaserad,
– är heltäckande (t.ex. täcker all utbildning inklusive förskola) och inriktas på 

förebyggande, ingripande och kompensation i lämplig omfattning,

– har mål som överensstämmer med rådets rekommendation om politiska 
strategier för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid,

– är sektorsövergripande samt involverar och samordnar alla politikområden och 
berörda parter som kan bidra till lösningar.
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9.2. Högre utbildning: Att det 
finns nationella eller regionala
strategier för att öka kvaliteten, 
effektiviteten och studieresultaten 
i högre utbildning i enlighet med 
kommissionens meddelande av 
den 20 september 2011 om 
modernisering av Europas 
system för högre utbildning.

– Det finns en nationell eller regional strategi för högre utbildning som innehåller
– Åtgärder som ska öka rekryteringen och förbättra studieresultaten, och som ska 

leda till

– förbättrad vägledning till framtida studerande,
– ökad rekrytering till högre utbildning bland låginkomsttagare och andra 

underrepresenterade grupper,
– ökat antal vuxenstuderande,

– minskat antal avhopp i förtid, i tillämpliga fall,
– kvalitetshöjande åtgärder som ska

– främja innovativt kursinnehåll och kursupplägg,

– främja höga pedagogiska kvalitetskrav,
– åtgärder för att öka anställbarhet och företagsamhet som ska

– uppmuntra övergripande färdigheter såsom företagarkunskap inom all
högskoleutbildning, 

– minska könsskillnaderna inom studie- och yrkesval och uppmuntra 
studerande att välja karriärer där de är underrepresenterade i syfte att 
minska könsuppdelningen på arbetsmarknaden,

– garantera välunderbyggd undervisning som bygger på kunskap från 
forskning och den senaste utvecklingen inom affärsmetoder.
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9.3. Livslångt lärande: Att det 
finns en nationell eller regional 
politik för livslångt lärande i 
enlighet med unionens riktlinjer.

– Det finns en nationell eller regional politik för livslångt lärande som innehåller

– åtgärder som ska stödja livslångt lärande och uppgradering av färdigheter samt 
ge de berörda parterna, bl.a. arbetsmarknadens parter och det civila samhället,
möjlighet att engagera sig och delta i partnerskap,

– åtgärder för att verkningsfullt utveckla färdigheterna hos ungdomar i 
yrkesutbildning, vuxna, kvinnor som återkommer till arbetsmarknaden, 
lågutbildade och äldre arbetstagare samt andra missgynnade grupper, 

– åtgärder för att öka tillgången till livslångt lärande bl.a. genom en effektiv 
användning av informationsverktyg (den europeiska referensramen för 
kvalifikationer, nationella referensramar för kvalifikationer, det europeiska 
systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen och det europeiska 
systemet för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen) samt utveckling och 
integration av tjänster för livslångt lärande (utbildning, vägledning, 
validering),

– åtgärder för att öka utbildningens relevans och anpassa den till målgruppernas 
behov. 
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10. Att främja 
social 
delaktighet och
bekämpa 
fattigdom

(fattigdomsmål)
(artikel 9.9)

10.1. Aktiv inkludering

Integration av marginaliserade 
grupper såsom romer:
- Att det finns en nationell strategi
för fattigdomsminskning i 
enlighet med kommissionens 
rekommendation av den 
3 oktober 2008 om aktiv 
inkludering av människor som är 
utestängda från arbetsmarknaden 
och riktlinjerna för 
sysselsättningen, och att strategin 
genomförs.

– Det finns en nationell strategi för att minska fattigdomen som

– är erfarenhetsbaserad, vilket förutsätter att det finns ett system för insamling 
och analys av data som ger tillräckligt underlag för att ta fram insatser mot 
fattigdom, och som används för att övervaka läget,

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

– innehåller en kartläggning av den geografiska fördelningen över regional nivå 
eller Nuts 3-nivå av marginaliserade eller missgynnade grupper, inklusive 
romer,

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

– innehåller åtgärder för övergång från vård i hemmet till vård i samhället,

– innehåller tydliga åtgärder för att förebygga och bekämpa segregering på alla 
områden.
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- Att det finns en nationell strategi
för inkludering av romer i 
enlighet med EU-ramen för 
nationella strategier för 
integrering av romer

- Att de berörda parterna får 
hjälp med att få stöd från 
fonderna.

– Det finns en nationell strategi för inkludering av romer som

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

– överensstämmer med det nationella reformprogrammet,
– i förekommande fall innehåller uppgifter om missgynnade delregioner eller 

segregerade kvarter där folkgrupperna är mest utsatta med hjälp av redan 
tillgängliga socioekonomiska och geografiska indikatorer (t.ex. mycket låg 
utbildning eller långtidsarbetslöshet),

– har tillräckligt med medel från nationella budgetar som i förekommande fall 
kompletteras med internationella anslag och anslag från EU,

– inkluderar verkningsfulla metoder för att övervaka och bedöma verkningarna av 
insatserna för integration av romer och en översynsmekanism för anpassning av 
strategin,

– utformas, genomförs och övervakas i samarbete och dialog med det romska 
civila samhället och med regionala och lokala myndigheter,

– innehåller en nationell kontaktpunkt för den nationella strategin för 
integrering av romer vid myndigheten för samordning av strategins utveckling 
och genomförande.

– De berörda parterna får hjälp med att lämna in projektansökningar och med att 
genomföra och förvalta de projekt som valts ut.



AM\940880SV.doc 19/50 PE514.645v01-00

SV

10.2. Hälsa: Att det finns en 
nationell eller regional 
hälsostrategi som garanterar både
tillgång till vårdtjänster av hög 
kvalitet och ekonomisk 
hållbarhet.

– Det finns en nationell eller regional hälsostrategi som

– innehåller samordnade åtgärder för att förbättra tillgången till hälsotjänster av 
hög kvalitet,

– innehåller åtgärder för effektivisering av hälsosektorn, bl.a. genom ny, innovativ 
teknik, nya innovativa tjänsteformer och ny infrastruktur,

– har ett system för övervakning och översyn.
– Medlemsstaten eller regionen har antagit en budgetram för hälso- och sjukvård.

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

(artikel 9.11)

Effektiv förvaltning i 
medlemsstaterna:

- Att det finns en strategi för att 
öka effektiviteten i 
medlemsstaternas förvaltning, 
inklusive reform av den offentliga 
förvaltningen.

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

– en analys och strategisk planering av juridiska, organisatoriska och processuella 
reformer,

– utveckling av kvalitetshanteringssystem, 
– integrerade åtgärder för förenkling och rationalisering av administrativa rutiner,

– utveckling och genomförande av personalstrategier som omfattar planer för 
rekrytering och karriärer, kompetensutveckling och resursförsörjning,

– utveckling av färdigheter på alla nivåer,
– utveckling av rutiner och verktyg för övervakning och utvärdering.

Parlamentets ändringsförslag

Tematiska Investeringsprio Förhandsvillkor Bedömningskriterier
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mål riteringar

1. Att stärka 
forskning, 
teknisk 
utveckling 
och 
innovation

(FoU-mål)
(artikel 9.1)

Eruf:
- Alla 
investerings-
prioriteringar 
inom det 
tematiska målet 
nr 1.

1.1. Forskning och innovation: Att 
det finns en nationell eller regional 
forsknings- och innovationsstrategi 
för smart specialisering i enlighet 
med det nationella 
reformprogrammet för att ta vara på 
privata forsknings- och 
innovationsmedel, som 
överensstämmer med väl fungerande 
nationella eller regionala forsknings-
och innovationssystem.

– Det finns en nationell eller regional strategi för smart specialisering som
– bygger på en swot-analys eller en liknande analys för att styra 

resurserna till en begränsad mängd prioriteringar inom forskning 
och innovation,

– har åtgärder för stimulans av privata FoU-investeringar,
– har en övervakningsmekanism.

– En ram för tillgängliga budgetmedel för forskning och innovation har 
antagits.
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Eruf:
- Att förbättra 
forsknings- och 
innovations-
infrastrukturen 
och kapaciteten 
att utveckla 
spetskompetens 
inom forskning 
och innovation 
samt främja 
kompetens-
centrum, 
särskilt sådana 
som är av 
europeiskt 
intresse.

1.2 Forskning- och 
innovationsinfrastruktur

– En vägledande flerårig plan för budget och prioritering av investeringar 
med anknytning till EU:s prioriteringar och, i förekommande fall,
Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur (ESFRI) har 
antagits.
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2. Att öka 
tillgången 
till, 
användninge
n av och 
kvaliteten på 
informations-
och 
kommunikati
onsteknik 
(bredbandsm
ål)
(artikel 9.2)

Eruf:
- Att utveckla 
IKT-produkter 
och 
IKT-tjänster, 
e-handel och 
främja 
efterfrågan på 
IKT.
- Att stärka 
IKT-tillämp-
ningar för 
e-förvaltning, 
e-lärande, 
e-integration, 
e-kultur och 
e-hälsa.

2.1. Digital tillväxt: Att det finns en 
strategisk ram för digital tillväxt för 
att stimulera överkomliga, bra, 
driftskompatibla IKT-stödda privata 
och offentliga tjänster och öka 
allmänhetens användning av dem, 
inklusive utsatta grupper, företag och 
offentlig förvaltning, även i form av 
gränsöverskridande initiativ.

– Det finns en strategisk ram för digital tillväxt, exempelvis i den 
nationella eller regionala strategin för smart specialisering som innehåller
– budget och prioritering av åtgärder genom en swot-analys eller 

liknande analys i överensstämmelse med resultattavlan för den 
digitala agendan för Europa,

– en analys av avvägningen mellan stöd till efterfrågan och utbud av 
informations- och kommunikationsteknik (IKT),

– indikatorer för att mäta framstegen när det gäller insatser inom 
områden som digital kompetens, e-inkludering, e-tillgänglighet 
samt e-hälsa inom ramen för artikel 168 i EUF-fördraget, vilka 
överensstämmer med berörda sektoriella nationella eller regionala 
strategier,

– en bedömning av behovet av stärkt IKT-kapacitetsutbyggnad.



AM\940880SV.doc 23/50 PE514.645v01-00

SV

Eruf:
- Att öka 
utbyggnaden av 
bredband och 
höghastighetsn
ät och stödja 
antagandet av 
framtida och ny 
teknik och 
nätverk för den 
digitala 
ekonomin.

2.2. Infrastruktur för nästa 
generations nät: Att det finns 
nationella eller regionala planer för 
nästa generations nät där man tar 
hänsyn till regionala åtgärder för att 
nå EU:s mål för tillgång till internet 
med hög kapacitet, med inriktning på 
områden där marknaden misslyckats 
med att erbjuda öppen infrastruktur 
till ett överkomligt pris och med en 
kvalitet som överensstämmer med 
EU:s regler om konkurrens och 
statligt stöd, och erbjuda tillgängliga 
tjänster till utsatta grupper.

– Det finns en nationell och/eller regional plan för nästa generations nät
som innehåller
– en plan för infrastrukturinvesteringar som grundar sig på en 

ekonomisk analys och som beaktar befintlig privat och offentlig 
infrastruktur och planerade investeringar,

– långsiktiga investeringsmodeller som uppmuntrar konkurrens och 
ger tillgång till öppna, överkomliga, bra och framtidssäkra 
infrastrukturanläggningar och tjänster, 

– åtgärder för att stimulera privata investeringar.

3. Att öka 
konkurrenskr
aften hos små 
och 
medelstora 
företag, inom 
jordbruket 
(för EJFLU) 
samt inom 
fiske och 
vattenbruk 
(för EHFF).
(artikel 9.3)

Eruf:
- Att stödja små 
och medelstora 
företags 
kapacitet att 
satsa på tillväxt 
på regionala, 
nationella och 
internationella 
marknader och 
ägna sig åt 
innovations-
processer.

3.1. Att särskilda åtgärder har 
vidtagits för att stödja främjandet av 
företagande med beaktande av
småföretagsakten.

– I de särskilda åtgärderna ingår

– åtgärder för att minska tiden och kostnaden för att starta ett företag 
med beaktande av målen för småföretagsakten, 

– åtgärder för att minska den tid det tar att få licenser och tillstånd för 
att inleda och bedriva företagets verksamhet med beaktande av 
målen för småföretagsakten,

– åtgärder för att övervaka genomförandet av småföretagsakten och
bedöma hur lagstiftningen påverkar små och medelstora företag.

4. Att stödja 
övergången 

Eruf+Samman-
hållnings-

4.1. Att åtgärder har vidtagits för att – Åtgärderna är följande:
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fonden:
- Att stödja 
energi-
effektivitet, 
smart energi-
förvaltning och 
användning av 
förnybar energi 
inom offentliga 
infrastrukturer, 
även i offentliga 
byggnader och 
inom 
bostadssektorn.

främja kostnadseffektiva 
förbättringar avseende effektiv 
slutanvändning av energi och 
kostnadseffektiva investeringar i 
energieffektivitet vid uppförande 
eller renovering av byggnader.

– Åtgärder för att säkerställa att minimikrav har fastställts för byggnaders
energiprestanda i överensstämmelse med artiklarna 3, 4 och 5 i 
direktiv 2010/31/EU. Antagande av åtgärder som är nödvändiga för att 
upprätta ett system för certifiering av byggnaders energiprestanda i 
enlighet med artikel 11 i direktiv 2010/31/EU.

– Åtgärder som är nödvändiga för att upprätta ett system för certifiering av 
byggnaders energiprestanda i överensstämmelse med artikel 11 i 
direktiv 2010/31/EU.

– Åtgärder som överensstämmer med artikel 13 i direktiv 2006/32/EG om 
effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster för att se till att 
slutförbrukare, så långt det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och 
proportionerligt i förhållande till möjliga energibesparingar, har 
individuella mätare.

till en 
koldioxidsnål 
ekonomi i 
alla sektorer
(artikel 9.4)

Eruf+Samman-
hållnings-
fonden:
- Att främja 
användningen 
av högeffektiv 
kraftvärme på 
grundval av 
efterfrågan på 
nyttiggjord 
värme.

4.2. Att åtgärder har vidtagits för att 
främja högeffektiv kraftvärme.

– Åtgärderna är följande:
– Stöd för kraftvärme bygger på efterfrågan på nyttiggjord energi och 

primärenergibesparingar i enlighet med artikel 7.1 och 9.1. a och b i 
direktiv 2004/8/EG) och medlemsstaterna eller deras behöriga organ 
har utvärderat den befintliga lagstiftnings- och regleringsramen 
avseende tillståndsförfaranden eller andra förfaranden för att
a) främja att kraftvärmenheter utformas för att motsvara ekonomiskt 

motiverad efterfrågan på nyttiggjord värme och undvika att mer 
värme än nyttiggjord värme produceras, och 

b) minska lagstiftningshinder och andra hinder för en ökning av 
kraftvärmeproduktionen.



AM\940880SV.doc 25/50 PE514.645v01-00

SV

Eruf+Samman-
hållnings-
fonden:
- Att främja 
produktion och 
distribution av 
energi som 
hämtas från 
förnybara 
källor.

4.3. Att åtgärder har vidtagits för att 
främja produktion och distribution 
av förnybar energi1.
1 EUT L 140, 5.6.2009, s. 16.

– Öppna stödsystem, prioritering av nättillgång eller garanterad och 
prioriterad tillgång till styrning samt offentliggjorda 
standardbestämmelser som tillämpas vid fördelning av kostnaderna för 
tekniska anpassningar ska ha införts i överensstämmelse med 
artiklarna 14.1, 16.2 och 16.3 i direktiv 2009/28/EG.

– Medlemsstaten ska ha antagit en nationell plan för förnybar energi i 
överensstämmelse med artikel 4 i direktiv 2009/28/EG.

5. Att främja 
en 
anpassning 
till klimat-
förändringar 
samt risk-
förebyggande 
och 
riskhantering

(klimatmål)
(artikel 9.5)

Eruf+Samman-
hållnings-
fonden:
- Att främja 
investeringar 
för att hantera 
särskilda risker, 
säkra 
motstånds-
kraften mot 
katastrofer och 
utveckla 
katastrof-
hanterings-
system.

5.1. Riskförebyggande och 
riskhantering: Att det finns nationella 
eller regionala riskbedömningar för 
katastrofhantering där anpassningen 
till klimatförändringar beaktas.

– Det finns ett nationellt eller regionalt förfarande för riskbedömning som 
omfattar följande delar:
– En beskrivning av den process, de metoder och de 

icke-konfidentiella uppgifter som använts vid riskbedömningen
samt av de riskbaserade kriterierna för prioritering av 
investeringar.

– En beskrivning av scenarier med en risk och med flera risker.

– Man beaktar de nationella strategierna för anpassning till 
klimatförändringarna i förekommande fall.
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6. Att bevara 
och skydda 
miljön och 
främja 
resurseffekti
vitet
(artikel 9.6)

Eruf+Samman-
hållnings-
fonden:
- Att investera i 
vattensektorn 
för att uppfylla 
kraven i 
unionens 
miljölag-
stiftning och 
tillgodose 
ytterligare 
investerings-
behov, som 
identifieras av 
medlems-
staterna.

6.1. Vattensektorn: Att det finns a) 
en prispolitik för vatten som ger 
vattenförbrukarna tillräckliga 
incitament till effektiv användning 
av vattenresurserna, och b) ett 
lämpligt bidrag från de olika 
vattenanvändningarna till 
kostnadstäckning för vattentjänster 
till ett belopp som fastställs i den 
godkända förvaltningsplanen för 
avrinningsdistrikt för investeringar 
som stöds av programmen.

– Medlemsstaten har i sektorer som stöds av Eruf och
Sammanhållningsfonden sett till att olika vattenanvändningar bidrar till 
kostnadstäckningen för vattentjänsterna efter sektor i överensstämmelse
med artikel 9.1 första strecksatsen i direktiv 2000/60/EG, i 
förekommande fall med hänsyn till täckningens sociala, 
miljörelaterade och ekonomiska effekter liksom till de geografiska och 
klimatrelaterade villkoren för den eller de regioner som berörs.

– Det antas förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt för distrikt i 
överensstämmelse med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.
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Eruf+Samman-
hållnings-
fonden:
- Att investera i 
avfallssektorn 
för att uppfylla 
kraven i 
unionens 
miljölag-
stiftning och 
tillgodose 
ytterligare 
investerings-
behov, som 
identifieras av 
medlems-
staterna.

6.2. Avfallssektorn: Att ekonomiskt 
och miljömässigt hållbara 
investeringar i avfallssektorn 
främjas, särskilt genom utarbetandet 
av avfallsplaner i överensstämmelse
med direktiv 2008/98/EG om avfall 
och med avfallshierarkin.

– En genomföranderapport har enligt skyldigheten i artikel 11.5 i 
direktiv 2008/98/EG lämnats till kommissionen om framstegen med 
avseende på målen i artikel 11 i direktiv 2008/98/EG.

– Det finns en eller flera avfallsplaner enligt skyldigheten i artikel 28 i 
direktiv 2008/98/EG.

– Det finns avfallsförebyggande program enligt skyldigheten i artikel 29 i 
direktivet.

– Nödvändiga åtgärder har vidtagits för att nå målen om förberedelse för
återanvändning och materialåtervinning för 2020 i överensstämmelse med 
artikel 11.2 i direktiv 2008/98/EG.
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7. Att främja 
hållbara 
transporter 
och få bort 
flaskhalsar i 
viktig 
nätinfrastrukt
ur
(artikel 9.7)

Eruf+Samman-
hållnings-
fonden:
- Att stödja ett 
multimodalt 
gemensamt 
europeiskt 
transport-
område genom 
att investera i 
det 
transeuropeiska 
transportnätet 
(TEN-T).
- Att utveckla 
och förbättra 
omfattande, 
högkvalitativa 
och drifts-
kompatibla 
järnvägssystem 
och främja 
buller-
minskande 
åtgärder.
- Att utveckla 
och förbättra 
miljövänliga 
(inbegripet 

7.1. Transport: Att det finns en eller 
flera heltäckande planer eller ramar
för transportinvesteringar i enlighet 
med medlemsstatens institutionella 
struktur (inklusive regional och 
lokal kollektivtrafik) som stöder 
infrastrukturutveckling och 
förbättrar länkarna till de 
heltäckande och centrala TEN-T 
nätverken.

– Det finns en eller flera heltäckande planer eller ramar för 
transportinvesteringar som uppfyller de rättsliga kraven på en strategisk 
miljöbedömning och som fastställer
– bidraget till det gemensamma europeiska transportområdet i 

överenstämmelse med artikel 10 i förordning nr [TEN-T] 
inklusive prioriteringar av investeringarna i

– det centrala TEN-T-nätet och hela nätet där investeringar 
planeras från Eruf och Sammanhållningsfonden, och

– sekundära länkar,
– en realistisk, mogen projektplanering för projekt som planeras få 

stöd från Eruf och Sammanhållningsfonden,

– åtgärder för att garantera de förmedlande organens och 
stödmottagarnas förmåga att förverkliga projektplaneringen.
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tystare) och 
koldioxidsnåla 
transportsystem, 
däribland 
transporter på 
inre vattenvägar 
och 
havstransporter, 
hamnar, 
multimodala 
förbindelser och 
flygplats-
infrastruktur 
för att främja 
hållbar regional 
och lokal trafik.
Eruf:
- Att främja 
regional 
rörlighet genom 
att koppla ihop 
sekundära och 
tertiära 
knutpunkter 
med TEN-T 
infrastruktur, 
inklusive 
multimodala 
noder.
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Eruf+Samman-
hållnings-
fonden:
- Att stödja ett 
multimodalt 
gemensamt 
europeiskt 
transport-
område genom 
att investera i 
det 
transeuropeiska 
transportnätet 
(TEN-T).
- Att utveckla 
och förbättra 
omfattande, 
högkvalitativa 
och drifts-
kompatibla 
järnvägssystem 
och främja 
buller-
minskande 
åtgärder.
- Att utveckla 
och förbättra 
miljövänliga 
(inbegripet 

7.2. Järnväg: Att det i de heltäckande 
transportplanerna eller 
transportramarna finns ett särskilt 
avsnitt om utveckling av järnväg i 
enlighet med medlemsstaternas 
institutionella struktur (inklusive 
allmänna kommunikationsmedel på 
regional och lokal nivå) som stöder 
utvecklingen av infrastruktur och 
förbättrar de centrala och 
sekundära länkarna till TEN-T.
Investeringarna omfattar rörliga 
tillgångar, driftskompatibilitet och 
kapacitetsuppbyggnad.

– Det finns ett avsnitt om utveckling av järnväg i transportplanerna eller 
transportramarna ovan som uppfyller de rättsliga kraven på en 
strategisk miljöbedömning och fastställer en realistisk, mogen 
projektplanering (med tidplan och preliminär budget).

– Åtgärder för att garantera de förmedlande organens och stödmottagarnas 
förmåga att förverkliga projektplaneringen.
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tystare) och 
koldioxidsnåla 
transportsystem, 
däribland 
transporter på 
inre vattenvägar 
och 
havstransporter, 
hamnar, 
multimodala 
förbindelser och 
flygplatsinfrastr
uktur för att 
främja hållbar 
regional och 
lokal trafik.
Eruf:
- Att främja 
regional 
rörlighet genom 
att koppla ihop 
sekundära och 
tertiära 
knutpunkter
med TEN-T 
infrastruktur, 
inklusive 
multimodala 
noder.
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Eruf+Samman-
hållnings-
fonden:
- Att stödja ett 
multimodalt 
gemensamt 
europeiskt 
transportområd
e genom att 
investera i det 
transeuropeiska 
transportnätet 
(TEN-T).
- Att utveckla 
och förbättra 
omfattande, 
högkvalitativa 
och drifts-
kompatibla 
järnvägssystem 
och främja 
buller-
minskande 
åtgärder.
- Att utveckla 
och förbättra 
miljövänliga 
(inbegripet 
tystare) och 

7.3. Andra transportsätt, inklusive 
inre vattenvägar och sjöfart, 
hamnar, multimodala länkar och 
flygplatsinfrastruktur:  Att det i den 
heltäckande transportplanen eller 
transportplanerna finns ett särskilt 
avsnitt om inre vattenvägar och 
sjöfart, hamnar, multimodala 
länkar och flygplatsinfrastruktur, 
som bidrar till att förbättra de 
centrala och sekundära länkarna 
till TEN-T och främjar hållbar 
regional och lokal rörlighet.

– Det finns ett avsnitt om inre vattenvägar och sjöfart, hamnar, 
multimodala länkar och flygplatsinfrastruktur i transportplanerna eller 
transportramarna som
– uppfyller rättsliga krav för strategisk miljöbedömning,
– fastställer en realistisk, mogen projektplanering (med tidplan och 

preliminär budget),
– Åtgärder för att garantera de förmedlande organens och 

stödmottagarnas förmåga att förverkliga projektplaneringen.
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koldioxidsnåla 
transportsystem, 
däribland 
transporter på 
inre vattenvägar 
och 
havstransporter, 
hamnar, 
multimodala 
förbindelser och 
flygplatsinfrastr
uktur för att 
främja hållbar 
regional och 
lokal trafik.
Eruf:
- Att främja 
regional 
rörlighet genom 
att koppla ihop 
sekundära och 
tertiära 
knutpunkter 
med TEN-T 
infrastruktur, 
inklusive 
multimodala 
noder.
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Eruf:
- Att förbättra 
energieffektivite
t och 
energiförsörjni
ngstrygghet 
genom att 
utveckla smarta 
system för 
distribution, 
lagring och 
överföring av 
energi och 
genom 
integration av 
distribuerad 
generering från 
förnybara 
källor.

7.4 Utveckling av system för smart 
distribution, lagring och överföring 
av energi:
Att det finns heltäckande planer för 
investeringar i infrastruktur för 
smart energi och regleringsåtgärder 
som bidrar till att förbättra 
energieffektiviteten och 
försörjningstryggheten.

– Det finns heltäckande planer som beskriver de nationella 
prioriteringarna för energiinfrastruktur
– i enlighet med artikel 22 i direktiv 2009/72/EG och 2009/73/EG, 

om tillämpligt, och
– i överensstämmelse med berörda regionala investeringsplaner 

enligt artikel 12 och med unionens tioårsplan för nätutveckling i 
enlighet med artikel 8.3 b i förordningarna (EG) nr 714/2009 och 
(EG) nr 715/2009 samt 

– överensstämmer med artikel 3.4 i förordningen [TEN-E] om 
riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur.

– Dessa planer innehåller
– en realistisk och mogen projektplanering för projekt som planeras 

få stöd från Eruf och Sammanhållningsfonden,
– åtgärder för att uppnå målen för social och ekonomisk 

sammanhållning och miljöskydd i överensstämmelse med artikel 
3.10 i direktiv 2009/72/EG och artikel 3.7 i direktiv 2009/73/EG,

– åtgärder för att optimera energianvändningen och främja 
energieffektiviteten i överensstämmelse med artikel 3.11 i 
direktiv 2009/72/EG och artikel 3.8 i direktiv 2009/73/EG.
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8. Att främja 
hållbar och 
kvalitativ 
sysselsättning 
och arbets-
kraftens 
rörlighet.

(syssel-
sättningsmål)

(artikel 9.8)

ESF:
– Tillgång till 
anställning för 
arbetssökande 
och icke yrkes-
verksamma 
personer, 
inbegripet 
långtids-
arbetslösa och 
personer som 
befinner sig 
långt från 
arbets-
marknaden, 
även genom 
lokala 
sysselsättnings-
initiativ och 
stöd till 
arbetskraftens 
rörlighet.

8.1. Att aktiva 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
utformas och genomförs mot 
bakgrund av riktlinjerna för 
sysselsättningen.

– Arbetsmarknadstjänsterna kan tillhandahålla och tillhandahåller faktiskt

– individanpassade rådgivningstjänster samt aktiva och förebyggande 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett tidigt skede, öppna för alla 
arbetssökande, och inriktade på missgynnade grupper, bland 
annat personer från marginaliserade befolkningsgrupper,

– systematisk information om nya lediga platser som är överblickbar 
för alla samt kontinuerlig arbetsmarknadsanalys för att identifiera 
strukturella förändringar i efterfrågan på yrken och kompetens.

– Arbetsmarknadstjänsterna har byggt upp formella eller informella 
samarbetsarrangemang med berörda parter.
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ESF:
– Egen-
företagande, 
företagsamhet 
och 
nyföretagande, 
inklusive 
innovativa små 
och medelstora 
företag och 
mikroföretag.
Eruf:
- Att stödja 
utvecklingen av 
företagskuvöser 
och 
investerings-
stöd för egen-
företagande, 
mikroföretag 
och 
nyföretagande.

8.2. Egenföretagande, sysselsättning, 
företagsamhet och nyföretagande: 
Att det finns en strategisk ram för 
inkluderande nyföretagande.

– Det finns en strategisk ram för inkluderande stöd till nyföretagande som 
omfattar följande delar:
– Åtgärder för att minska tiden och kostnaden för att grunda ett 

företag med beaktande av målen för småföretagsakten.
– Åtgärder för att minska den tid som krävs för att få licenser och 

tillstånd att inleda och bedriva företagets verksamhet med 
beaktande av målen för småföretagsakten,

– Åtgärder för att sammanföra företagsutvecklingstjänster och 
finansiella tjänster (tillgång till kapital), inklusive uppsökande 
verksamhet som vid behov vänder sig till missgynnade grupper 
och/eller områden.

ESF:
–
Modernisering 
av 
arbetsmarknads
institutioner, så 

8.3. Att arbetsmarknadens 
institutioner moderniseras och stärks 
mot bakgrund av riktlinjerna för 
sysselsättningen.
Att reformerna av arbetsmarknadens 
institutioner föregås av en tydlig 

– Åtgärder för att reformera arbetsmarknadstjänsterna, så att de kan

– tillhandahålla individanpassade rådgivningstjänster samt aktiva och 
förebyggande arbetsmarknadspolitiska åtgärder i ett tidigt skede, 
öppna för alla arbetssökande, och inriktade på missgynnade 
grupper, bland annat personer från marginaliserade 
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som offentliga 
och privata 
arbets-
förmedlings-
tjänster, 
förbättring av 
matchning till 
behoven på 
arbets-
marknaden, 
inklusive 
åtgärds-
förstärkning 
genom 
rörlighetssystem 
och bättre 
samarbete 
mellan 
institutioner 
och berörda 
intressenter.
Eruf:
- Att investera i 
infrastruktur 
för arbets-
förmedlings-
tjänster.

strategi och en förhandsbedömning 
där genusperspektivet ingår.

befolkningsgrupper, 

– systematisk information om nya lediga platser som är överblickbar 
för alla samt kontinuerlig arbetsmarknadsanalys för att identifiera 
strukturella förändringar i efterfrågan på yrken och kompetens.

– Reformen av arbetsmarknadstjänster kommer att inbegripa uppbyggnad 
av formella eller informella samarbetsnätverk med berörda parter.
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ESF:
- Ett aktivt och 
sunt åldrande.

8.4. Ett aktivt och sunt åldrande: Att 
politiken för ett aktivt åldrande 
utformas och genomförs mot 
bakgrund av riktlinjerna för 
sysselsättningen.

– De berörda parterna medverkar i politikens utformning och uppföljning i 
syfte att hålla kvar äldre arbetstagare på arbetsmarknaden och främja 
deras sysselsättningsmöjligheter.

– Medlemsstaten har infört åtgärder för att främja aktivt åldrande.

ESF:
- Anpassning av 
arbetstagare, 
företag och 
företagare till 
förändringar.

8.5. Anpassning av arbetstagare, 
företag och företagare till 
förändringar: Att det görs politiska 
insatser för att främja förebyggande 
och god hantering av förändringar 
och omstruktureringar.

– Det finns instrument till stöd för arbetsmarknadens parter och 
myndigheterna för att utveckla en proaktiv hållning till förändringar och 
omstruktureringar som omfattar följande:

– Åtgärder för att göra det lättare att förutse förändringar och även 
övervaka dem.

– Åtgärder för att göra det lättare att förbereda och hantera 
omstruktureringsprocessen, och även övervaka den.

– Åtgärder för att uppmuntra arbetstagarnas anpassning till 
utmaningar, särskilt att det finns politik och åtgärder för att 
genomföra artikel 5 i direktiv 2000/78/EG.

8.6. Varaktig integration på 
arbetsmarknaden för ungdomar i 
åldern 15–24 år som inte har arbete 
eller deltar i utbildning: 
Förekomsten av en övergripande 
strategisk ram för att uppnå målen 
för ungdomssysselsättningspaketet 
och i synnerhet för att införa ett 
ungdomsgarantisystem i enlighet 
med rådets rekommendation av den 
[xxx].

– Förekomsten av en övergripande strategisk ram för att uppnå målen för 
ungdomssysselsättningspaketet och i synnerhet för att införa ett 
ungdomsgarantisystem i enlighet med rådets rekommendation av den [XXX] 
som

– är evidensbaserad och mäter resultaten för ungdomar i åldern 15–24 år 
som inte har arbete eller deltar i utbildning,

– fastställer ett system för att samla in och analysera uppgifter om 
ungdomsgarantisystemet på relevanta nivåer som ger tillräckligt 
underlag för målinriktade politiska insatser och övervakar 
utvecklingen, med kontrafaktiska utvärderingar när så är möjligt,

– anger vilken myndighet som ansvarar för inrättandet och förvaltningen 
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av ungdomsgarantisystemet och som samordnar partnerskap mellan 
alla nivåer och sektorer,

– omfattar alla parter som kan bidra till att ta itu med 
ungdomsarbetslösheten,

– grundas på tidiga ingripanden och aktivering,
– omfattar stödåtgärder för integration på arbetsmarknaden, inbegripet 

kompetenshöjande åtgärder och arbetsmarknadsrelaterade åtgärder.
9. Att 
investera i 
utbildning,
vidareutbildn
ing och 
yrkesutbildni
ng för 
färdigheter 
och livslångt 
lärande.

(utbildnings
mål)

(artikel 9.10)

ESF:
- Att förebygga 
och motverka 
att elever 
lämnar skolan i 
förtid.
Eruf:
- Att investera i 
utbildning, 
färdigheter och 
livslångt 
lärande genom 
att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildnings-
infrastrukturer.

9.1. Elever som lämnar skolan i 
förtid: Att det finns en strategisk 
ram för att motverka att elever 
lämnar skolan i förtid inom ramen 
för artikel 165 i EUF-fördraget.

– Det finns ett system för att samla in och analysera uppgifter om avhopp 
från skolan på relevanta nivåer vilket

– ger tillräckligt underlag för målinriktade politiska insatser och 
övervakar läget.

– Det finns en strategisk ram mot avhopp från skolan vilken
– är erfarenhetsbaserad,

– täcker berörda utbildningssektorer inklusive förskola och är riktad 
mot särskilt utsatta grupper som löper störst risk för avhopp från 
skolan, däribland personer från marginaliserade 
befolkningsgrupper, och inriktas på förebyggande, ingripande och 
kompensation,

– involverar alla politikområden och berörda parter som kan bidra till 
lösningar.
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ESF:
- Att höja 
kvaliteten och 
öka 
effektiviteten 
och öppenheten 
inom 
universitets-
och högskole-
utbildningen för 
att öka 
deltagandet och 
förbättra 
resultaten.
Eruf:
- Att investera i 
utbildning, 
färdigheter och 
livslångt 
lärande genom 
att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildningsinf
rastrukturer.

9.2. Högre utbildning: Att det finns 
en nationell eller regional strategisk 
ram för att öka kvaliteten, 
effektiviteten och studieresultaten i 
högre utbildning inom ramen för 
artikel 165 i EUF-fördraget.

– Det finns en nationell eller regional strategisk ram för högre utbildning 
som omfattar följande delar:
– Åtgärder som vid behov ska öka rekryteringen och förbättra 

studieresultaten, och som ska leda till
– ökad rekrytering till högre utbildning bland låginkomsttagare 

och andra underrepresenterade grupper, med särskild hänsyn 
tagen till utsatta personer från marginaliserade 
befolkningsgrupper,

– ökat antal vuxenstuderande,

– minskat antal avhopp i förtid, i tillämpliga fall,
– kvalitetshöjande åtgärder som ska

– främja innovativt kursinnehåll och kursupplägg,
– åtgärder för att öka anställbarhet och företagsamhet som ska

– uppmuntra övergripande färdigheter såsom företagarkunskap 
inom relevant högskoleutbildning, 

– minska könsskillnaderna inom studie- och yrkesval.
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ESF:
- Att stärka lika 
tillgång till 
livslångt 
lärande, höja 
arbetskraftens 
kompetens.
Eruf:
- Att investera i 
utbildning, 
färdigheter och 
livslångt 
lärande genom 
att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildnings-
infrastrukturer.

9.3. Livslångt lärande: Att det finns 
en nationell eller regional strategisk 
ram för livslångt lärande inom 
ramen för artikel 165 i 
EUF-fördraget.

– Det finns en nationell eller regional strategisk ram för livslångt lärande 
som innehåller
– åtgärder som ska stödja utveckling och sammankoppling av 

tjänster för livslångt lärande, inklusive deras genomförande och 
uppgradering av färdigheter (dvs. validering, vägledning och 
utbildning) samt ge de berörda parterna möjlighet att engagera sig 
och delta i partnerskap, 

– åtgärder för att utveckla färdigheter i enlighet med behoven hos
olika målgrupper när dessa har identifierats som prioriteringar i 
de nationella eller regionala strategiska ramarna (t.ex. ungdomar i 
yrkesutbildning, vuxna, föräldrar som återkommer till 
arbetsmarknaden, lågutbildade och äldre arbetstagare, särskilt 
rörelsehindrade personer, invandrare samt andra missgynnade 
grupper),

– åtgärder för att öka utbildningens relevans och anpassa den till 
behoven hos målgrupper med särskilda behov, såsom permanent 
arbetslösa och marginaliserade befolkningsgrupper.
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10. Att 
främja social 
inkludering 
och bekämpa 
fattigdom 
och 
diskrimineri
ng.
(fattigdomsm
ål)
(artikel 9.9)

ESF:
– Aktiv 
inkludering, 
inklusive för att 
främja lika 
möjligheter och 
aktivt 
deltagande samt 
förbättra 
anställnings-
barheten.
Eruf:
- Att investera i 
infrastrukturer 
på vårdområdet 
och det sociala 
området vilka 
bidrar till 
nationell, 
regional och 
lokal 
utveckling, 
minska 
skillnader i 
hälsostatus, 
främja social 
integration 
genom 
förbättrad 

10.1. Att det finns en nationell 
strategisk ram för 
fattigdomsminskning som syftar till
aktiv inkludering av människor som 
är utestängda från arbetsmarknaden1

mot bakgrund av riktlinjerna för 
sysselsättningen, och att ramen 
genomförs.

– Det finns en nationell strategisk ram för att minska fattigdomen som
syftar till aktiv inkludering och som
– ger tillräckligt underlag för att ta fram insatser mot fattigdom och 

övervaka läget,
– innehåller åtgärder som stöder uppnåendet av det nationella målet 

för fattigdom och social utslagning (enligt det nationella 
reformprogrammet), som inbegriper främjande av hållbara och 
kvalitativa sysselsättningsmöjligheter för personer som löper störst 
risk för social utslagning,

– involverar berörda parter i kampen mot fattigdom,
– beroende på de identifierade behoven, innehåller åtgärder för 

övergång från vård på institutioner till vård i samhället,
– innehåller tydliga åtgärder för att förebygga och bekämpa 

segregering på alla områden.

– De berörda parterna får hjälp med att lämna in 
projektansökningar och med att genomföra och förvalta de projekt 
som valts ut.
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tillgång till 
sociala och 
kulturella 
tjänster samt 
rekreations-
tjänster, och 
övergången 
från 
institutionella 
tjänster till 
tjänster i 
närsamhället.
- Att stödja 
fysiskt, 
ekonomiskt och 
socialt 
återställande av 
utarmade 
samhällen i 
stads- och 
landsbygds-
områden.
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ESF:
- Integration av 
marginaliserade 
romska 
befolknings-
grupper.
Eruf:
- Att investera i 
infrastrukturer 
på vårdområdet 
och det sociala 
området vilka 
bidrar till 
nationell, 
regional och 
lokal 
utveckling, 
minska 
skillnader i 
hälsostatus, 
främja social 
integration 
genom 
förbättrad 
tillgång till 
sociala och 
kulturella 
tjänster samt 
rekreations-

10.2. Att det finns en nationell 
strategisk ram för inkludering av 
romer.

– Det finns en nationell strategi för inkludering av romer som

– innehåller realistiska nationella mål för integration av romer för att 
överbrygga klyftan till majoritetsbefolkningen, dessa mål bör vara 
inriktade på EU:s fyra mål för integrering av romer: tillgång till 
utbildning, sysselsättning, sjukvård och bostäder,

– i förekommande fall innehåller uppgifter om missgynnade 
delregioner eller segregerade kvarter där folkgrupperna är mest 
utsatta med hjälp av redan tillgängliga socioekonomiska och 
geografiska indikatorer (t.ex. mycket låg utbildning eller 
långtidsarbetslöshet),

– inkluderar verkningsfulla metoder för att övervaka och bedöma 
verkningarna av insatserna för integration av romer och en 
översynsmekanism för anpassning av strategin,

– utformas, genomförs och övervakas i samarbete och dialog med det 
romska civila samhället och med regionala och lokala myndigheter,

– På begäran och när så är nödvändigt kan berörda parter få stöd med att 
lämna in projektansökningar och med att genomföra och förvalta de 
projekt som valts ut.
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tjänster, och 
övergången 
från 
institutionella 
tjänster till 
tjänster i 
närsamhället.
- Att stödja 
fysiskt, 
ekonomiskt och 
socialt 
återställande av 
utarmade 
samhällen i 
stads- och 
landsbygds-
områden.
- Att investera i 
utbildning, 
färdigheter och 
livslångt 
lärande genom 
att utveckla 
utbildnings- och 
fortbildnings-
infrastrukturer.
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ESF:
- Att öka 
tillgången till 
kvalitativa och 
hållbara 
tjänster till 
rimlig kostnad, 
inbegripet 
hälso- och 
sjukvård och 
sociala tjänster 
av allmänt 
intresse.
Eruf:
- Att investera i 
infrastrukturer 
på vårdområdet 
och det sociala 
området vilka 
bidrar till 
nationell, 
regional och 
lokal 
utveckling, 
minska 
skillnader i 
hälsostatus, 
främja social 
integration 

10.3. Hälsa: Att det finns en nationell 
eller regional strategisk ram för 
hälso- och sjukvård i enlighet med 
artikel 168 i EUF-fördraget som
säkerställer ekonomisk hållbarhet.

– Det finns en nationell eller regional strategisk ram för hälso- och 
sjukvård som
– innehåller samordnade åtgärder för att förbättra tillgången till 

hälsotjänster av hög kvalitet,
– innefattar åtgärder för effektivisering av hälsosektorn, bl.a. genom 

nya tjänsteformer och ny infrastruktur,
– har ett system för övervakning och översyn.

– Medlemsstaten eller regionen har antagit en vägledande budgetram med 
en kostnadseffektiv inriktning av resurserna på prioriterade behov för 
hälso- och sjukvård.
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genom 
förbättrad 
tillgång till 
sociala och 
kulturella 
tjänster samt 
rekreationstjäns
ter, och 
övergången 
från 
institutionella 
tjänster till 
tjänster i 
närsamhället.
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11. Att 
förbättra den 
institutionella 
kapaciteten 
hos
myndigheter 
och aktörer 
och förbättra
effektiviteten 
hos den 
offentliga 
förvaltningen
.

(artikel 9.11)

ESF:
- Investeringar i 
institutionernas 
kapacitet och de 
offentliga 
förvaltning-
arnas och 
tjänsternas 
effektivitet med 
sikte på 
reformer, bättre 
lagstiftning och 
god förvaltning.
Eruf:
- Att förbättra 
den 
institutionella 
kapaciteten och 
effektiviteten 
hos den 
offentliga 
förvaltningen, 
genom att 
stärka den 
institutionella 
kapaciteten och 
effektiviteten 
hos offentliga 
förvaltningar 

Effektiv förvaltning i 
medlemsstaterna:
- Att det finns en strategi för att öka 
effektiviteten i medlemsstaternas 
förvaltning, inklusive reform av den 
offentliga förvaltningen1.

– Det finns en strategi som ska effektivisera medlemsstaternas offentliga 
myndigheters förvaltning och deras färdigheter att genomföra metoder 
för ett aktivt deltagande, och som håller på att genomföras. Strategin 
omfattar
– en analys och strategisk planering av juridiska, organisatoriska och 

processuella reformer,
– utveckling av kvalitetshanteringssystem, 

– integrerade åtgärder för förenkling och rationalisering av 
administrativa rutiner,

– utveckling och genomförande av personalstrategier och planer som 
omfattar fastställda brister på detta område,

– utveckling av färdigheter på alla nivåer,
– utveckling av rutiner och verktyg för övervakning och utvärdering.
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och offentliga 
tjänster som 
berörs av 
genomförandet 
av Eruf samt 
stödja åtgärder 
som rör 
institutionell 
kapacitet och 
effektiviteten 
hos offentliga 
förvaltningar 
som får stöd av 
Europeiska 
socialfonden.
Samman-
hållnings-
fonden:
- Att förbättra 
den 
institutionella 
kapaciteten och 
effektiviteten 
hos den 
offentliga 
förvaltningen, 
genom att 
stärka den 
institutionella 
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kapaciteten och 
effektiviteten 
hos offentliga 
förvaltningar 
och offentliga 
tjänster som 
berörs av 
genomförandet 
av 
sammanhållnin
gsfonden.

Or. en


