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På onsdag röstar ledamöterna om att öka den europeiska socialfondens andel av EU:s
regionalstöd till 25 procent, jämfört med 22,1 procent idag, för att främja sysselsättning,
vidareutbildning och social sammanhållning. De väntas också rösta ja till ett program för
sysselsättning och social innovation.

12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Behålla stöd till sysselsättning

Ungdomar inom EU kommer att få ett brett utbud av möjligheter att studera, fortbilda sig
eller göra lärlingsutbildningar enligt ett nytt gemensamt program som parlamentet
väntas rösta ja till på tisdag. I programmet ingår även ett lånegarantisystem som ska
hjälpa tusentals studenter att få billiga lån för att gå på masterutbildningar i andra
EU-länder. 

11. . . . . . . .Fler unga ska kunna studera eller praktisera utomlands med Erasmus+

På onsdag diskuterar parlamentet reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken
och väntas därpå rösta ja till en provisorisk överenskommelse med EU-ländernas
ministerråd. Enligt de nya reglerna ska EU-pengarna fördelas mer rättvist mellan olika
länder och jordbrukare. Parlamentet arbetade för att stödet bara ska gå till aktiva
lantbrukare och inte till landägare som inte brukar sitt land.

10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .En rättvisare och miljövänligare jordbrukspolitik

De nya reglerna för EU:s sammanhållningspolitik, med en budget på 325 miljarder euro,
syftar bland annat till att minska administrationen och öka satsningarna på viktiga mål
som innovation, forskning, energieffektivitet och stöd till små och medelstora företag.
Reglerna debatteras i kammaren på tisdag och väntas antas på onsdag. EU:s regionala
utvecklingsfond och sammanhållningsfond kan ge viktiga investeringar i tider av
ekonomisk kris.

8. . . . . .Investera i EU:s regioner - regler för sammanhållningspolitiken 2014-2020

På tisdag röstar parlamentet om EU:s budgetram för åren 2014-2020 och dagen därpå
röstar ledamöterna om EU:s årsbudget för 2014. den 14 november antog parlamentets
budgetutskott båda ärendena.

7. . . . . . . . . . .Omröstning om budgetramen 2014-2020 och årsbudgeten för 2014

Under veckan som kommer sker ett antal omröstningar som avgör hur EU ska arbeta
under de kommande sju åren. På tisdag väntas parlamentet ge sitt godkännande till
EU;s långtidsbudgetram för åren 2014-2020. När detta är klart kan ledamöterna rösta
om ett antal fleråriga program för  exempelvis investeringar i jordbruk, regional
utveckling och transport. Parlamentet och EU-ländernas ministerråd har förhandlat fram
reglerna för dessa program under de senaste två åren, parallellt med budgetprocessen.

6. . . . . . . . . . . . . . . . .Omröstningar om EU:s långsiktiga budget och investeringar

Europaparlamentet bör ha rätt att själv bestämma var och när det ska sammanträda,
säger ett betänkande som kammaren debatterar på tisdag och röstar om på onsdag.
Parlamentets utskott för konstitutionella frågor har föreslagit att man bör se över EU:s
fördrag så att parlamentet själv får bestämma var det ska ha sitt säte och hur man
internt organiserar sitt arbete.

5. .Krav på fördragsändring så att parlamentet kan besluta var det ska ha sitt säte

Börslistade företag i EU bör se till att minst 40 procent av deras icke verkställande
styrelsemedlemmar är kvinnor år 2020. Det väntas parlamentet kräva i en omröstning
på onsdag när de röstar om nya regler för att främja jämställdhet i ekonomiskt
beslutsfattande.

4. . . . . . . . . . . . . .Kvinnor bör ha 40 procent av företagens styrelseposter år 2020

Malala Yousafzai, den 16-åriga pakistanska förkämpen för flickors rätt till utbildning tar
emot årets Sacharovpris för tankefrihet ur talmannen Martin Schulz händer i en
ceremoni på onsdag 20 november kl 12.

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sacharovpriset - 2013 års vinnare och 25-årsjubileum

[15-11-2013 - 10:03]

Sessionsinfo 18-21 november 2013,
Strasbourg
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EPNewshub•    
Europaparlamentets audiovisuella avdelning•    
Presskonferenser och andra händelser•    
EuroparlTV•    
Se plenarsammanträdet direkt på nätet•    
Slutgiltigt förslag till föredragningslista•    

Mer information

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/plenary

press-sv@europarl.europa.euEMAIL: 
(+32) 498 98 13 36PORT: 

(+33) 3 881 72420STR: 
(+32) 2 28 34018BXL: Sara AHNBORG

therese.domisch@ep.europa.euEMAIL: 
(+46) 709 98 96 27PORT: 

(+33) 3 881 74728STR: Therese DOMISCH

17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Övriga ärenden på dagordningen

Litterära översättningar, dataspel, teater, samproduktioner inom film och textning,
dubbning och ljudbeskrivningar av filmer ska få stöd av det nya kreativa
Europa-programmet som parlamentet väntas rösta ja till på tisdag. Småföretag i
kultursektor ska också kunna få billiga lån enligt ett särskilt system.

16. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kreativa Europa – stöd till kulturella och artistiska utbyten

EU:s finansiella instrument för åtgärder inom miljö- och klimatområdet , LIFE, som utförs
av offentliga och privata aktörer är temat för debatt och omröstning på torsdag. Enligt en
provisorisk överenskommelse med EU-ländernas minstarar ska budgeten öka till 3,1
miljarder euro (från 2,2 miljarder under pågående budgetperiod) för att kunna ta itu med
nya uppgifter, främst inom områdena klimat och resurseffektivitet.

15. . . . . . . . . . . . . .LIFE(t) fortsätter – EU:s miljö- och klimatprogram för 2014-2020

På torsdag röstar ledamöterna om EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation
– Horisont 2020. Programmet har en budget på 70,2 miljarder euro och omfattar åren
2014-2020. Horisont 2020 ersätter det sjunde ramprogrammet för forskning och ska ge
bättre stöd till små och medelstora företag samt innehåller åtgärder för att locka mer
ungdomar till forskningen och fler forskare till programmet.

14. . . . . . . . . . . . .Slutomröstning om EU:s nästa forskningsprogram Horisont 2020

Ledamöterna väntas, på tisdag, rösta ja till en provisorisk överenskommelse med
EU-ländernas regeringar om EU:s nya ”fond för ett sammanlänkat Europa” - ett program
som ska snabba på stöd till att bygga klart gränsöverskridande europeiska transport-,
energi- och telekomlänkar. Samma dag röstar de om regler för att ta fram det
transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Länka samman Europa – nya infrastrukturfonder

Plenarsammanträde

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/plenary/
http://www.europarltv.europa.eu/sv/home.aspx
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/schedule/
http://audiovisual.europarl.europa.eu/PageList.aspx%3Fk%3D2
http://www.epnewshub.eu/%23/template%3Dnewslist%26order%3Dtime%26mp%3D0-0
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Sacharovpriset - 25-årsjubileum•    
Mer information

Oslobodjenje (1993, Bosnien och Herzegovina), Taslima Nasreen (1994, Bangladesh), 
Leyla Zana  (1995, Turkiet), Wei Jingsheng  (1996, Kina), Salima Ghezali  (1997,
Algeriet), José Alejandro 'Xanana' Gusmão  (1999, Östtimor), ¡Basta Ya!  (2000,
Spanien), Nurit Peled-Elhanan (2001, Israel), Dom Zacarias Kamwenho (2001, Angola),
Rosa Maria Paya Acevedo, dotter till och representant för Oswaldo José Payá Sardiñas
(2002, Kuba), Zhanna Litvina - vitryska journalistförbundet  (2004, Vitryssland), Hauwa
Ibrahim (2005, Nigeria), Reportrar utan gränser  - Christophe Deloire (2005, Frankrike), 
Aljaksandr Milinkevitj (2006, Vitryssland), Salih Mahmoud Osman (2007, Sudan),
representant för Hu Jia (2009, Kina), Guillermo Fariñas (2010, Kuba), Ali Farzat (2011,
Syrien), Ahmed al-Sanusi (2011, Libyen), Shirin Ebadi som representant för Nasrin
Sotoudeh (2012, Iran) och Karim Lahidji som representant för Jafar Panahi (2012, Iran).

Sacharovpristagare från åren 1988-2012 som kommer till Strasbourg

Mellan den 17 och 21 november firar parlamentet Sacharovprisets 25-årsjubileum genom
att bjuda in tidigare pristagare till en serie debatter och andra tillställningar i parlamentets
Strasbourgbyggnad.

Malala Yousafzai, den 16-åriga pakistanska förkämpen för flickors rätt till utbildning
tar emot årets Sacharovpris för tankefrihet ur talmannen Martin Schulz händer i en
ceremoni på onsdag 20 november kl 12.

Sacharovpriset - 2013 års vinnare och
25-årsjubileum

Plenarsammanträde

/news/sv/top-stories/content/20130917TST20114/html/Sacharovpriset
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Följ ärenden från förslag till lag•    
Europeiska kommissionens faktablad:•    
Mer om föredraganden Evelyn Regner (S&D, AT)•    
Mer om föredraganden Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP, EL)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (14.03.2013)•    
Förslag till betänkande•    

Mer information

#womenonboards #WomenRights

Ledamöterna väntas efterfråga en insynsvänlig, öppen och rättvis rekryteringsprocess och
obligatoriska sanktioner för företag som inte har icke-diskriminerande processer. Små och
mellanstora företag (färre än 250 anställda) bör undantas från reglerna. År 2013 är bara
17,6 procent kvinnor bland de icke verkställande styrelseledamöter hos EU:s största
företag.

Börslistade företag i EU bör se till att minst 40 procent av deras icke verkställande
styrelsemedlemmar är kvinnor år 2020. Det väntas parlamentet kräva i en
omröstning på onsdag när de röstar om nya regler för att främja jämställdhet i
ekonomiskt beslutsfattande.

Kvinnor bör ha 40 procent av företagens
styrelseposter år 2020

Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26mode%3DXML%26reference%3DA7-2013-340%26language%3DEN
/news/en/news-room/content/20131014IPR22232/html/Women-on-company-boards-go-for-40-of-non-executive-posts-by-2020-urge-MEPs
/meps/sv/4482/RODI_KRATSA-TSAGAROPOULOU_home.html
/meps/sv/96998/EVELYN_REGNER_home.html
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Freference%3D2012/0299%28COD%29%26l%3Den
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Följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om medföredraganden Gerald Häfner (Greens/EFA, DE)•    
Mer om medföredraganden Ashley Fox (ECR, UK)•    
Presskonferens (15.10.2013)•    
Pressmeddelande (14.10.2013)•    
Förslag till betänkande•    

Mer information

#EPseat

Enligt betänkandet är de årliga merkostnaderna för att parlamentets verksamhet bedrivs
på olika platser(Bryssel, Strasbourg och Luxembourg) mellan 156 och 204 miljoner euro,
vilket motsvarar tio procent av parlamentets budget.

"Europaparlamentet skulle vara mer ändamålsenligt, kostnadseffektivt och miljövänligt om
det hade ett enda säte" står det i texten som antogs av konstitutionsutskottet med 22
röster mot 4.

Europaparlamentet bör ha rätt att själv bestämma var och när det ska sammanträda,
säger ett betänkande som kammaren debatterar på tisdag och röstar om på onsdag.
Parlamentets utskott för konstitutionella frågor har föreslagit att man bör se över
EU:s fördrag så att parlamentet själv får bestämma var det ska ha sitt säte och hur
man internt organiserar sitt arbete.

Krav på fördragsändring så att parlamentet kan
besluta var det ska ha sitt säte

Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2013-0350%26language%3DSV
/news/en/news-room/content/20131014IPR22233/html/Call-for-a-treaty-change-to-allow-Parliament-to-decide-where-it-sits
/ep-live/en/other-events/video%3Fevent%3D20131015-1030-SPECIAL-UNKN
/meps/sv/96957/Ashley%2520FOX_home.html
/meps/sv/96758/Gerald%2520H%C3%84FNER_home.html
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Flang%3Den%26reference%3D2012/2308%28INI%29
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#MFF #EUbudget

1,06 %0,95 %Som procentandel av
BNI

- 3,7%- 34,4 mdr942 778908 400Totalt i
betalningsbemyndi
ganden

1,12 %1,00 %Som procentandel av
BNI

- 3.5 %- 35,2 mdr994 176959 988Totalt i
åtagandebemyndig
anden

Jämförelse 2014-20 v. 2007-13 € %Budgetram
2007-2103 milj EUR

Budgetram
2014-2020 milj EUR

Den gemensamma strategin grundar sig i Europa 2020-målen, som står för en grupp
särskilda prioriteter för investeringar. Gemensamma regler, inte minst för att göra
redovisningen lättare, och tydligare och bättre krav för inrapporteringar ska minska
byråkratin och göra det lättare att använda EU-pengar.

Från och med 2014 kommer det att finnas en gemensam regelbok för att förbättra
samordningen mellan den europeiska regionala utvecklingsfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden plus landsbygdsutvecklings- och
fiskerifonderna.

Gemensamma regler för alla EU-program

- Europeiska satellitnavigeringssystem

- Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag

- Instrument för kärnsäkerhetssamarbete och stödprogram för kärnkraftsavveckling

- Programmet Ett Europa för medborgarna

- Kreativa Europa

- Program för sysselsättning och social innovation

- LIFE

- Fonden för ett sammanlänkat Europa

- Erasmus +

- Horisont 2020 (forskning och innovation)

- Sammanhållningspolitken och regional utveckling inklusive socialfonden

- Den gemensamma jordbrukspolitiken

Parlamentets antagande av den fleråriga budgetramen är en förutsättning för att det ska
kunna anta de rättsliga grunderna för ett antal viktiga EU-program. Under veckan som
kommer röstar ledamöterna om dessa program:

Under veckan som kommer sker ett antal omröstningar som avgör hur EU ska
arbeta under de kommande sju åren. På tisdag väntas parlamentet ge sitt
godkännande till EU;s långtidsbudgetram för åren 2014-2020. När detta är klart kan
ledamöterna rösta om ett antal fleråriga program för  exempelvis investeringar i
jordbruk, regional utveckling och transport. Parlamentet och EU-ländernas
ministerråd har förhandlat fram reglerna för dessa program under de senaste två
åren, parallellt med budgetprocessen.

Omröstningar om EU:s långsiktiga budget och
investeringar

Plenarsammanträde
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Mer om föredraganden Ivailo Kalfin (S&D, BG), MFF 2014–2020•    
Mer om föredraganden Jean-Luc Dehaene (EPP, BE), MFF 2014-2020•    
Mer om föredraganden Monika Hohlmeier (EPP, DE), Budget 2014, EP:s Budget and other sections•    
Mer om föredraganden Anne Jensen (ALDE, DK), Budget 2014, Kommissionens utgifter•    
Mer om föredraganden Giovanni La Via (EPP, IT), Budget 2013•    
Explanatory note MFF, Budgets 2013/2014 and Amending Budgets 6,7,8,9•    
Resolution från den 3 juli om  EP:s villkor för att godkänna tilläggsbudgeten•    

Pressmeddelande efter överenskommelse om budgeten 2014 med parlamentet och rådet den 12
november 

•    
Mer information

#EUbudget

På onsdag röstar parlamentet om den provisoriska överenskommelsen som träffades med
EU-ländernas ministerråd den 12 november om budgeten för 2014 - den första under
nästa budgetram. I överenskommelsen ingår ändringsbudgetar för att åtgärda brister på
betalningar under 2013 och kompensation till offren för de katastrofala översvämningarna
och torkan under 2013. Budgeten för nästa år har också tagit med parlamentets prioriteter
för 2014 när det gäller sysselsättning, forskning och innovation, gränshantering och
humanitärt bistånd.

2014 års budget - översvämningsskador och brist på pengar löst

Nu har detta ordnats, det vill säga att det finns ett avtal om att åtgärda brist på betalningar
under 2013, flera rättsliga grunder för fleråriga EU-program har överenskommits och det
har skett framsteg på väg mot att inrätta en högnivågrupp om EU:s egna medel.

På tisdag röstar parlamentet om EU:s långtidsbudget, den fleråriga finansramen. Denna
omröstning har skjutits upp flera gånger tidigare eftersom de krav som parlamentets
ställde i sin resolution den 3 juli inte uppfylldes.

På tisdag röstar parlamentet om EU:s budgetram för åren 2014-2020 och dagen
därpå röstar ledamöterna om EU:s årsbudget för 2014. den 14 november antog
parlamentets budgetutskott båda ärendena.

Omröstning om budgetramen 2014-2020 och
årsbudgeten för 2014

Plenarsammanträde

/news/en/news-room/content/20131112IPR24403/html/EU-budget-2014-Parliament-and-Council-strike-a-deal
/sides/getDoc.do%3FpubRef%3D-//EP//TEXT%2BTA%2BP7-TA-2013-0304%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//EN%26language%3DEN
/news/en/news-room/content/20131022BKG22816/html/Explanatory-note-MFF-Budgets-20132014-and-Amending-Budgets-6789
/meps/sv/96816/Giovanni%2520LA%2520VIA_home.html
/meps/sv/4440/Anne%2520E.%2520JENSEN_home.html
/meps/sv/96780/Monika%2520HOHLMEIER_home.html
/meps/sv/28256/Jean-Luc%2520DEHAENE_home.html
/meps/sv/96807/Ivailo%2520KALFIN_home.html
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Committee on Regional Development•    
Backgroundsinformation•    
Följ ärenden från lag till förslag European grouping of territorial cooperation (EGTC)•    
Följ ärenden från lag till förslag European Territorial cooperation•    
Följ ärenden från lag till förslag Cohesion Fund•    
Följ ärenden från lag till förslag ERDF•    
Följ ärenden från lag till förslag Common Provisions regulation•    
Financial breakdown of Cohesion Policy allocations per Member State•    
Mer om föredraganden Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR)•    
Mer om föredraganden Joachim Zeller (EPP, DE)•    
Mer om föredraganden Riikka Pakarinen (ALDE, FI)•    
Mer om föredraganden Victor Boştinaru (S&D, RO)•    
Mer om föredraganden Jan Olbrycht (EPP, PL)•    
Mer om föredraganden Constanze Angela Krehl (S&D, DE)•    
Mer om föredraganden Lambert van Nistelrooij (EPP, NL)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (10.07.2013)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (07.11.2013)•    
Förslag till betänkande (Cohesion Fund)•    
Förslag till betänkande (ESF)•    
Förslag till betänkande (EGTC)•    
Förslag till betänkandee ETC•    
Förslag till betänkande ERDF•    

Mer information

#CohesionPolicy #EURegionalPolicy

Nyckellagen i detta lagstiftningspaket innehåller också de viktigaste reglerna för
Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska havs-och fiskerifonden (EHFF) och
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, med en total budget på över € 400
miljarder.

Ledamöterna ska se till att lokala och regionala partners har mer att säga till, och att
temabaserad planering ska bli mer flexibel. De kommer också att se till att åtgärderna för
att länka effektiv finansiering med sund ekonomisk styrning ska tillämpas mer rättvist.

De nya reglerna för EU:s sammanhållningspolitik, med en budget på 325 miljarder
euro, syftar bland annat till att minska administrationen och öka satsningarna på
viktiga mål som innovation, forskning, energieffektivitet och stöd till små och
medelstora företag. Reglerna debatteras i kammaren på tisdag och väntas antas på
onsdag. EU:s regionala utvecklingsfond och sammanhållningsfond kan ge viktiga
investeringar i tider av ekonomisk kris.

Investera i EU:s regioner - regler för
sammanhållningspolitiken 2014-2020

Plenarsammanträde

/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2013-0268%26language%3Dsv
/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2013-0280%26language%3Dsv
/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2013-0309%26language%3Dsv
/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2012-0250%26language%3Dsv
/sides/getDoc.do%3Ftype%3DREPORT%26reference%3DA7-2013-0270%26language%3Dsv
/news/en/news-room/content/20131104IPR23610/
/news/en/news-room/content/20130708IPR16838/
/meps/sv/28165.html
/meps/sv/1854.html
/meps/sv/28288.html
/meps/sv/39711.html
/meps/sv/96685.html
/meps/sv/96762.html
/meps/sv/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/eligibility/index_en.cfm
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Fid%3D596274
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Flang%3Den%26reference%3D2011/0275%28COD%29
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Fid%3D595882
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Fid%3D595883
/oeil/popups/ficheprocedure.do%3Fid%3D595881
/news/en/news-room/content/20130708BKG16812/html/Cohesion-policy-background-note
/committees/en/regi/home.html
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Project examples•    
Results of Regional Policy•    
Legislative proposals on the future Cohesion Policy•    
Commission website on the future Cohesion Policy•    

Plenarsammanträde

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/impact/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/indexes/project_examples_en.cfm
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Kommission memo: "Gemensamma Jordbruksreformen – En översikt"•    
Följ ärendet från förslag till lag ((finansiering, förvaltning o övervakning)•    
Kommission hemsida om "Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013"•    
Följ ärendet från förslag till lag (samlad marknadsordning )•    
Följ ärendet från förslag till lag (Landsbygdsutveckling)•    
Bakgrundsinformation från parlamentets bibliotek•    
Följ ärendet från förslag till lag  (direkt ersättning)•    
Mer om föredraganden Giovanni La Via (EPP, IT)•    
Mer om föredraganden Michel Dantin (EPP, FR)•    
Mer om föredraganden Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, PT)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (28/06/2013)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (25/09/2013)•    
Förslag till betänkande (samlad marknadsordning för jordbruksprodukter) •    
Bakgrundsinformation•    
Förslag till betänkande (stöd till landsbygdsutveckling)•    
Förslag till betänkande(finansiering, förvaltning o övervakning)•    

Mer information

#CAPreform #CAP

Den nya jordbrukspolitiken väntas också leda till mer miljövänliga arbetsmetoder. Nästan
en tredjedel av direktbetalningarna till jordbrukare kommer att villkoras till att man uppfyller
vissa obligatoriska miljöåtgärder som exemeplvis att man odlar flera olika grödor eller att
man underhåller betesmark. För att få in nytt blod i den åldrande lantbrukssektorn
övertygade parlamentets förhandlare EU-länderna att, från och med 2014, avsätta en
särskild del av EU:s jordbruksbudget till stöd till unga jordbrukare.

På onsdag diskuterar parlamentet reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken
och väntas därpå rösta ja till en provisorisk överenskommelse med EU-ländernas
ministerråd. Enligt de nya reglerna ska EU-pengarna fördelas mer rättvist mellan
olika länder och jordbrukare. Parlamentet arbetade för att stödet bara ska gå till
aktiva lantbrukare och inte till landägare som inte brukar sitt land.

En rättvisare och miljövänligare jordbrukspolitik
Plenarsammanträde
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Följ ärenden från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Doris PACK (PPE, DE)    •    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (5.11.2013)•    
Förslag till betänkande om  "ERASMUS +".•    

Mer information

#Erasmus+

#education #training #youth #sport

Omkring fyra till fem miljoner personer i åldern mellan 13 och 30 på alla utbildningsnivåer
har rätt att söka stipendier för studier utomlands fram till år 2020. Där finns även unga
idrottare och frivilligarbetare som bekämpar dopning, diskriminering och våld inom
idrotten.

Ungdomar inom EU kommer att få ett brett utbud av möjligheter att studera,
fortbilda sig eller göra lärlingsutbildningar enligt ett nytt gemensamt program som
parlamentet väntas rösta ja till på tisdag. I programmet ingår även ett
lånegarantisystem som ska hjälpa tusentals studenter att få billiga lån för att gå på
masterutbildningar i andra EU-länder. 

Fler unga ska kunna studera eller praktisera
utomlands med Erasmus+

Plenarsammanträde
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Följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Jutta Steinruck (S&D, DE)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (05.09.2013)•    
Bakgrundsinformation•    
Förslag till betänkande( EU:s program för social förändring och social innovation)•    
Följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR)•    
Pressmeddelande efter omröstning i utskottet (05.07.2012)•    
Förslag till betänkande (Europeiska socialfonden)•    

Mer information

Programmet för sysselsättning och social innovation, med en budget på 815 miljoner euro,
ska finansiera åtgärder som ska ge mikrokrediter till nystartade företag och hjälpa
personer att leta jobb över hela EU samt olika åtgärder för socialt inkluderande.

Parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor har tryckt på att minst 25
procent av EU:s sammanhållningsfonder – totalt 81 miljarder euro – ska öronmärkas för
den europeiska socialfonden. Det pekar på att socialfonden behöver tillräckliga resurser
för att kunna finansiera stödprogrammen till de mest utsatta och
ungdomssysselsättningsinitiativet.

På onsdag röstar ledamöterna om att öka den europeiska socialfondens andel av
EU:s regionalstöd till 25 procent, jämfört med 22,1 procent idag, för att främja
sysselsättning, vidareutbildning och social sammanhållning. De väntas också rösta
ja till ett program för sysselsättning och social innovation.

Behålla stöd till sysselsättning
Plenarsammanträde
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Följ ärendet från förslag till lag  (TEN-T)•    
Följ ärendet från förslag till lag (CEF)•    
Mer om föredraganden Ismail Ertug (S&D, DE)•    
Mer om föredraganden Georgios Koumoutsakos (EPP, EL)•    
Mer om föredragandenr Adina-Ioana Vălean (ALDE, RO)•    
Mer om föredraganden Ines Ayala Sender (S&D, ES)•    
Mer om föredraganden Dominique Riquet (EPP, FR)    •    
Överenskommelsen (TEN-T)•    
Överenskommelsen (CEF)•    

Mer information

#CEF #TEN_T

I en separat omröstning antar ledamöterna reglerna för att bygga klart det transeuropeiska
transportnätet genom att koppla ihop större städer och hamnar till ett effektivt nätverk av
väg-järnväg-luft-vattentransport.

Fonden för ett sammanlänkat Europa har en budget på 29,3 miljarder euro för åren
2014-2020, varav 23,2 miljarder är öronmärkta för bättre gränsöverskridande länkar,
borttagna flaskhalsar och överbryggandet av luckor i transportsektorn. 5,12 miljarder ska
användas inom energiområdet, för att modernisera och utvidga infrastrukturen och öka
försörjningstryggheter. En miljard euro ska gå till telekomområdet, för att främja utveckling
av bredbandsnät och digitala tjänster.

Ledamöterna väntas, på tisdag, rösta ja till en provisorisk överenskommelse med
EU-ländernas regeringar om EU:s nya ”fond för ett sammanlänkat Europa” - ett
program som ska snabba på stöd till att bygga klart gränsöverskridande europeiska
transport-, energi- och telekomlänkar. Samma dag röstar de om regler för att ta fram
det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).

Länka samman Europa – nya infrastrukturfonder
Plenarsammanträde
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Följ ärendet från förslag till lag: Strategic Innovation Agenda of the EIT•    
Mer om föredraganden Marisa Matias (GUE/NGL, PT)•    
Följ ärendet från förslag till lag: EIT•    
Mer om föredraganden Philippe Lamberts (Greens/EFA, BE)•    
Följ ärendet från förslag till lag: Rules for the participation•    
Mer om föredraganden Christian Ehler (EPP, DE)•    
Följ ärendet från förslag till lag: Programme Implementing Horizon 2020•    
Mer om föredraganden Maria Da Graça Carvalho (EPP, PT)•    
Följ ärendet från förslag till lag (Establishment of Horizon 2020)•    
Mer om föredraganden Teresa Riera Madurell (S&D, ES)•    

Mer information

#Horizon2020 #h2020

Paketet består av fem lagar, se länkar intill.

På torsdag röstar ledamöterna om EU:s nästa ramprogram för forskning och
innovation – Horisont 2020. Programmet har en budget på 70,2 miljarder euro och
omfattar åren 2014-2020. Horisont 2020 ersätter det sjunde ramprogrammet för
forskning och ska ge bättre stöd till små och medelstora företag samt innehåller
åtgärder för att locka mer ungdomar till forskningen och fler forskare till
programmet.

Slutomröstning om EU:s nästa forskningsprogram
Horisont 2020

Plenarsammanträde
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Följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Jutta Haug (S&D, DE)•    
Pressmeddelande: Överenskommelse med rådet•    
Förslag till överenskommelse efter förhandling med rådet•    

Mer information

#LIFE+ #climatechange

EU:s finansiella instrument för åtgärder inom miljö- och klimatområdet , LIFE, som
utförs av offentliga och privata aktörer är temat för debatt och omröstning på
torsdag. Enligt en provisorisk överenskommelse med EU-ländernas minstarar ska
budgeten öka till 3,1 miljarder euro (från 2,2 miljarder under pågående
budgetperiod) för att kunna ta itu med nya uppgifter, främst inom områdena klimat
och resurseffektivitet.

LIFE(t) fortsätter – EU:s miljö- och klimatprogram
för 2014-2020

Plenarsammanträde
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Följ ärendet från förslag till lag•    
Mer om föredraganden Silvia COSTA (S&D, IT)•    
Pressmeddelande efter omröstning i  utskottet (5.11.2013)•    
Förslag till betänkande om programmet kreativa Europa•    

Mer information

Programmet har en budget på drygt 1,4 miljarder (2013 års siffror) för perioden 2014-2020
och ska också ge stöd till biografer och andra företag som vill ställa om till digital teknik.

Litterära översättningar, dataspel, teater, samproduktioner inom film och textning,
dubbning och ljudbeskrivningar av filmer ska få stöd av det nya kreativa
Europa-programmet som parlamentet väntas rösta ja till på tisdag. Småföretag i
kultursektor ska också kunna få billiga lån enligt ett särskilt system.

Kreativa Europa – stöd till kulturella och artistiska
utbyten

Plenarsammanträde
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Engelska versionen av Sessionsinfo•    
Mer information

För mer information om dessa, se den engelska versionen av Sessionsinfo.

Ett antal andra ärenden behandlas också under veckans plenarsammanträde.

Övriga ärenden på dagordningen
Plenarsammanträde
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