
RR\1212778SV.docx PE654.026v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Plenarhandling

A9-0150/2020

9.9.2020

***I
BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av 
förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och 
genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i 
samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Utskottet för regional utveckling

Medföredraganden: Andrey Novakov, Constanze Krehl

Föredragande av yttrande (*): Agnes Jongerius

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen



PE654.026v02-00 2/91 RR\1212778SV.docx

SV

PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EU) nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och 
genomförandebestämmelser inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att 
tillhandahålla stöd för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin 
och förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin (React-
EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2020)0451),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 177 och 322.1a i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0149/2020),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 13 juli 20201,

– efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
budgetutskottet, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0150/2020).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 EUT L 272, 17.8.2020, s. 1.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 
1303/2013 vad gäller exceptionella 
ytterligare medel och 
genomförandebestämmelser inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
för att tillhandahålla stöd för främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
pandemin och förberedande av en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin (React-EU)

om ändring av förordning (EU) 
nr 1303/2013 vad gäller exceptionella 
ytterligare medel och 
genomförandebestämmelser inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
och målet Europeiskt territoriellt 
samarbete för att tillhandahålla stöd för 
främjande av krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och förberedande av 
en grön, digital och resilient återhämtning 
av ekonomin (React-EU)

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna har drabbats av 
krisen på grund av följderna av covid-19-
pandemin på ett aldrig tidigare skådat sätt. 
Krisen hämmar tillväxten i 
medlemsstaterna, vilket i sin tur förvärrar 
de allvarliga likviditetsbristerna på grund 
av den plötsliga och betydande ökningen 
av nödvändiga investeringar i hälso- och 
sjukvårdssystem och andra sektorer i deras 
ekonomi. Detta har skapat en extraordinär 
situation som kräver särskilda åtgärder.

(1) Medlemsstaterna har drabbats av en 
social, ekonomisk och hälsomässig kris på 
grund av följderna av covid-19-pandemin 
på ett aldrig tidigare skådat sätt. Krisen 
hämmar tillväxten i medlemsstaterna, 
vilket i sin tur förvärrar de allvarliga 
likviditetsbristerna på grund av den 
plötsliga och betydande ökningen av 
nödvändiga investeringar i hälso- och 
sjukvårdssystem och andra sektorer i deras 
ekonomi, vilket förvärrar situationen för 
människor som riskerar att hamna i 
fattigdom, ökar de sociala klyftorna och 
leder till större arbetslöshet. Stängningen 
av de inre gränserna har också fått 
allvarliga konsekvenser för det 
ekonomiska samarbetet i gränsområden 
och inverkat negativt på arbetstagares 
pendlingsmöjligheter och verksamheten i 
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små och medelstora företag. Dessutom är 
det en rimlig farhåga att patienternas 
tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster 
kommer att begränsas på medellång och 
längre sikt. Man behöver också beakta att 
det finns stora ojämlikheter i hälsa mellan 
olika delar av EU och inom 
medlemsstaterna, särskilt i gränsområden, 
vilket leder till allt större icke 
tillgodosedda medicinska behov och en 
minskad övergripande sociala 
sammanhållning i medlemsstaterna. Detta 
har skapat en exceptionell situation som 
måste åtgärdas genom särskilda, 
omedelbara och extraordinära åtgärder 
som snabbt når den reala ekonomin för 
att stimulera investeringar, ekonomisk 
tillväxt, skapande av arbetstillfällen och 
bevarande av företagsstrukturer.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att hantera effekterna av krisen 
ändrades förordningarna (EU) nr 
1303/2013 och (EU) nr 1301/2013 den 30 
mars 2020 för att ge större flexibilitet vid 
genomförandet av de operativa program 
som får stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden (ESF) och 
Sammanhållningsfonden (nedan kallade 
fonderna) och från Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF). Men eftersom de 
allvarliga negativa effekterna för unionens 
ekonomier och samhällen försämrades 
ändrades båda förordningarna på nytt den 
23 april 2020 för att ge exceptionell 
ytterligare flexibilitet så att 
medlemsstaterna får möjlighet att 
koncentrera sig på de åtgärder som krävs 
för att hantera denna exceptionella kris 
genom att öka möjligheten att mobilisera 
outnyttjat stöd från fonderna och förenkla 

(2) För att hantera effekterna av krisen 
ändrades förordningarna (EU) nr 
1303/2013 och (EU) nr 1301/2013 den 30 
mars 2020 för att ge större flexibilitet vid 
genomförandet av de operativa program 
som får stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden (ESF) och 
Sammanhållningsfonden (nedan kallade 
fonderna) och från Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF). Men eftersom de 
allvarliga negativa effekterna för unionens 
ekonomier och samhällen försämrades 
ändrades båda förordningarna på nytt den 
23 april 2020 för att ge exceptionell 
ytterligare flexibilitet så att 
medlemsstaterna får möjlighet att 
koncentrera sig på de åtgärder som krävs 
för att hantera denna exceptionella kris 
genom att öka möjligheten att mobilisera 
outnyttjat stöd från fonderna och förenkla 



PE654.026v02-00 8/91 RR\1212778SV.docx

SV

förfarandekraven i samband med 
genomförande och revisioner av program.

förfarandekraven i samband med 
genomförande och revisioner av program, 
så att slutanvändarna kan få tillgång till 
finansiering som hittills har varit 
otillgänglig.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att avhjälpa de enorma 
påfrestningarna på ekonomin till följd av 
de exceptionella restriktioner som införts 
av medlemsstaterna för att begränsa 
spridningen av covid-19 och riskerna med 
en asymmetrisk återhämtning som härrör 
från de olika nationella medel som finns 
tillgängliga i olika medlemsstater och som 
får allvarliga konsekvenser för den inre 
marknadens funktion, godkände 
Europeiska rådet den 23 april 2020 
färdplanen för återhämtning med en stark 
investeringskomponent, uppmanade till 
inrättandet av en europeisk 
återhämtningsfond och gav kommissionen 
i uppdrag att analysera behoven så att 
medlen kan riktas till de sektorer och 
geografiska delar av unionen som 
påverkats mest, och samtidigt klargöra 
kopplingen till den fleråriga budgetramen 
för 2021–2027.

(3) För att avhjälpa de enorma 
påfrestningarna på ekonomin och undvika 
katastrofala sociala och ekonomiska 
följder för unionen till följd av de 
exceptionella restriktioner som införts av 
medlemsstaterna för att begränsa 
spridningen av covid-19 och riskerna med 
en asymmetrisk återhämtning som härrör 
från de olika nationella medel som finns 
tillgängliga i olika medlemsstater och som 
fick allvarliga konsekvenser för den inre 
marknadens funktion, godkände 
Europeiska rådet den 23 april 2020 
färdplanen för återhämtning med en stark 
investeringskomponent, uppmanade till 
inrättandet av en europeisk 
återhämtningsfond och gav kommissionen 
i uppdrag att analysera behoven så att 
medlen kan riktas till de sektorer och 
geografiska delar av unionen som 
påverkats mest, i enlighet med 
slutsatserna från Europeiska rådets möte 
den 21 juli 2020, och samtidigt klargöra 
kopplingen till den fleråriga budgetramen 
för 2021–2027.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslagits i den bör 
åtgärder för återhämtning och resiliens 
inom de europeiska investerings- och 
strukturfonderna genomföras för att 
hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen. Sådana 
ytterligare medel bör användas på ett 
sådant sätt som säkerställer 
överensstämmelse med de tidsfrister som 
finns i förordning [Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument]. Dessutom bör 
ytterligare medel för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning göras 
tillgängliga genom en revidering av den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020.

(4) I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslagits i den bör 
åtgärder för återhämtning och resiliens 
inom de europeiska investerings- och 
strukturfonderna genomföras för att 
hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen. Dessutom 
bör ytterligare medel för ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning göras 
tillgängliga genom en revidering av den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020, så 
att man på ett flexibelt sätt kan bemöta de 
behov som uppstår till följd av covid-19-
krisen.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ett ytterligare exceptionellt belopp 
på 58 272 800 000 EUR (i löpande priser) 
för budgetåtaganden från strukturfonderna 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning för åren 2020, 2021 och 
2022 bör göras tillgängligt för att stödja de 
mest drabbade medlemsstaterna och 
regionerna i krisreparationen i samband 
med covid-19-pandemin eller i 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin, i syfte 
att snabbt sprida medel till den reala 
ekonomin genom de befintliga operativa 
programmen. Medlen för 2020 härrör från 
en ökning av de tillgängliga medlen för 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning i den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020, medan 
medlen för 2021 och 2022 härrör från 

(5) Ett ytterligare exceptionellt belopp 
på 58 272 800 000 EUR (i löpande priser, 
54 806 498 104 EUR i 2018 års priser) för 
budgetåtaganden från strukturfonderna 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning och målet Europeiskt 
territoriellt samarbete för åren 2020, 2021 
och 2022 och, när det är motiverat av en 
medlemsstat, även för åren 2023 och 
2024, bör göras tillgängligt för att stödja de 
mest drabbade medlemsstaterna och 
regionerna i krisreparationen i samband 
med covid-19-pandemin och dess 
socioekonomiska konsekvenser, och i 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin, i syfte 
att snabbt sprida medel till den reala 
ekonomin genom de befintliga operativa 
programmen. Medlen för 2020 härrör från 
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Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument. Delar av de 
ytterligare medlen bör anslås till tekniskt 
stöd på kommissionens initiativ. 
Kommissionen bör fastställa fördelningen 
av de återstående ytterligare medlen för 
varje medlemsstat på grundval av en 
tilldelningsmetod som bygger på senast 
tillgängliga objektiva statistiska uppgifter 
om medlemsstaternas relativa välstånd och 
omfattningen av den nuvarande krisens 
konsekvenser på deras ekonomier och 
samhällen. Tilldelningsmetoden bör 
omfatta ett särskilt avsatt ytterligare belopp 
för de yttersta randområdena, med tanke på 
den särskilda sårbarheten i deras 
ekonomier och samhällen. För att ta hänsyn 
till den föränderliga karaktären hos krisens 
effekter bör fördelningen revideras 2021 på 
grundval av samma tilldelningsmetod med 
hjälp av de senaste statistiska uppgifter 
som finns tillgängliga den 19 oktober 2021 
för att tilldela 2022 års del av de ytterligare 
medlen.

en ökning av de tillgängliga medlen för 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning i den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020, medan 
medlen för 2021 och 2022, och, 
i tillämpliga fall, för 2023 och 2024, 
härrör från Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument. Delar av de 
ytterligare medlen bör anslås till tekniskt 
stöd på kommissionens initiativ. För 
budgetåtaganden inom såväl målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
som målet Europeiskt territoriellt 
samarbete bör kommissionen fastställa 
den årliga fördelningen av de återstående 
ytterligare medlen för varje medlemsstat i 
genomförandeakter, på grundval av en 
tilldelningsmetod som bygger på senast 
tillgängliga objektiva statistiska uppgifter 
om medlemsstaternas relativa välstånd och 
omfattningen av den nuvarande krisens 
konsekvenser på deras ekonomier och 
samhällen, för att säkerställa en 
harmonisk utveckling i enlighet med 
målen för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning . 
Tilldelningsmetoden bör omfatta ett 
särskilt avsatt ytterligare belopp för de 
yttersta randområdena, med tanke på den 
särskilda sårbarheten i deras ekonomier 
och samhällen. För att ta hänsyn till den 
föränderliga karaktären hos krisens effekter 
bör fördelningen revideras 2021 på 
grundval av samma tilldelningsmetod med 
hjälp av de senaste statistiska uppgifter 
som finns tillgängliga den 19 oktober 2021 
för att tilldela 2022 års del och, i 
förekommande fall, 2023 och 2024 års 
delar, av de ytterligare medlen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Övergripande finansiella regler som (6) Övergripande finansiella regler som 
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antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarandet för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av de finansiella aktörernas ansvar. Regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en 
ändamålsenlig EU-finansiering.

antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarandet för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av de finansiella aktörernas ansvar. Regler 
som antas på grundval av artikel 322 i 
EUF-fördraget avser även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för en 
sund ekonomisk förvaltning och en 
ändamålsenlig EU-finansiering, medan 
skyddet av slutanvändarna är avgörande 
för främjandet av krisreparation.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att medlemsstaterna ska få så 
stor flexibilitet som möjligt för att 
skräddarsy krisreparationsåtgärder i 
samband med covid-19-pandemin eller 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin bör 
kommissionen fastställa anslagen på 
medlemsstatsnivå. Möjligheten att använda 
ytterligare medel för att ge stöd till dem 
som har det sämst ställt bör också 
föreskrivas. Det är dessutom nödvändigt att 
fastställa tak för anslaget till tekniskt stöd 
på medlemsstaternas initiativ, samtidigt 
som medlemsstaterna ges största möjliga 
flexibilitet i fråga om tilldelning inom 
operativa program som får stöd från Eruf 
eller ESF. Det bör klargöras att det inte 
finns något behov att iaktta ESF:s 
minimiandel för de ytterligare medlen. 
Med tanke på det förväntade snabba 

(7) För att medlemsstaterna ska få så 
stor flexibilitet som möjligt för att 
skräddarsy krisreparationsåtgärder i 
samband med covid-19-pandemin och dess 
socioekonomiska konsekvenser, och 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av hälso- och 
sjukvårdssystemen och ekonomin bör 
kommissionen fastställa anslagen på 
medlemsstatsnivå med beaktande av de 
hårdast drabbade regionerna. Möjligheten 
att använda ytterligare medel för att ge stöd 
till dem som har det sämst ställt och till 
sysselsättningsinitiativet för unga bör 
också föreskrivas. Det är dessutom 
nödvändigt att fastställa tak för anslaget till 
tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ, 
samtidigt som medlemsstaterna ges största 
möjliga flexibilitet i fråga om tilldelning 
inom operativa program som får stöd från 
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utnyttjandet av de ytterligare medlen bör 
de åtaganden som är kopplade till dessa 
ytterligare medel endast dras tillbaka när 
de operativa programmen avslutas.

Eruf eller ESF. ESF:s operativa styrka bör 
bibehållas. Med tanke på det förväntade 
snabba utnyttjandet av de ytterligare 
medlen bör de åtaganden som är kopplade 
till dessa ytterligare medel endast dras 
tillbaka när de operativa programmen 
avslutas.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Eftersom covid-19-pandemin har 
påverkat regioner och kommuner 
i medlemsstaterna på olika sätt är det 
viktigt att regionala och lokala aktörer 
från myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället deltar i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av krisreparation som stöds 
av React-EU. Partnerskap och 
flernivåstyre i medlemsstaterna bör 
stärkas och noggrant övervakas av 
kommissionen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att komplettera de insatser som 
redan finns tillgängliga inom Erufs 
tillämpningsområde för stöd, utvidgat 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2020/460 och (EU) 
2020/5585, bör medlemsstaterna även 
fortsättningsvis tillåtas använda de 
ytterligare medlen i första hand för 
investeringar i produkter och tjänster för 
hälso- och sjukvårdstjänster, för 

(9) För att komplettera de insatser som 
redan finns tillgängliga inom Erufs 
tillämpningsområde för stöd, utvidgat 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2020/460 och (EU) 
2020/5585, bör medlemsstaterna även 
fortsättningsvis tillåtas använda de 
ytterligare medlen i första hand för 
investeringar i produkter och tjänster för 
hälso- och sjukvårdstjänster, inbegripet 
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tillhandahållande av stöd i form av 
rörelsekapital eller investeringsstöd till små 
och medelstora företag, i insatser som 
bidrar till omställningen till en digital och 
grön ekonomi, infrastruktur som 
tillhandahåller grundläggande tjänster till 
medborgarna eller ekonomiska 
stödåtgärder till de regioner som är mest 
beroende av de sektorer som drabbats 
hårdast av krisen. Tekniskt stöd bör också 
stödjas. Det är lämpligt att de ytterligare 
medlen endast används inom det nya 
tematiska målet Främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
pandemin och förberedande av en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin, vilket också bör utgöra en enda 
investeringsprioritering för att möjliggöra 
förenklad programplanering och ett 
förenklat genomförande av de ytterligare 
medlen.

gränsöverskridande hälso- och 
sjukvårdstjänster och vårdhem, för att 
säkerställa att de i största möjliga 
utsträckning kompletterar andra 
unionsinstrument, för tillhandahållande av 
stöd i form av rörelsekapital eller 
investeringsstöd till små och medelstora 
företag, särskilt i de sektorer som har 
drabbats hårdast av covid-19-pandemin 
och som behöver en snabb revitalisering, 
såsom turism och kultur, i insatser som 
bidrar till omställningen till en digital och 
grön ekonomi, samt för tillhandahållande 
av stöd till företag inom den sociala 
ekonomin, infrastruktur som 
tillhandahåller icke-diskriminerande 
grundläggande tjänster till människor som 
bor i landsbygds- och gränsområden, 
mindre utvecklade områden, ö- och 
bergsregioner, glesbefolkade områden 
och de yttersta randområdena, samt i 
områden som påverkas av 
strukturomvandlingar och avfolkning, 
eller ekonomiska stödåtgärder till de 
regioner som är mest beroende av de 
sektorer som drabbats hårdast av krisen. 
Starkare samarbete, samordning och 
resiliens inom hälso- och sjukvården bör 
främjas genom uppbyggnad och 
utveckling av ett nätverk av 
kompetenscentrum runtom i unionen som 
är specialiserade på att utveckla särskilda 
behandlingar för de föränderliga 
hälsobehoven. Också andra investeringar 
med påvisad stor potential att skapa 
sysselsättning, exempelvis stadsförnyelse, 
bör stödjas. Dessutom bör tekniskt stöd 
stödjas i alla skeden. Det är lämpligt att de 
ytterligare medlen endast används inom det 
nya tematiska målet Främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
pandemin och förberedande av en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin, vilket också bör utgöra en enda 
investeringsprioritering för att möjliggöra 
förenklad programplanering och ett 
förenklat genomförande av de ytterligare 
medlen.
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__________________ __________________
5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2020/460 av den 30 mars 2020 om 
ändring av förordningarna (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 
508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för 
att mobilisera investeringar i 
medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem samt i andra sektorer av 
deras ekonomier som reaktion på covid-19-
utbrottet (Investeringsinitiativ mot effekter 
av coronavirus) (EUT L 99, 31.3.2020, 
s. 5). Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/558 av den 23 april 
2020 om ändring av förordningarna (EU) 
nr 1301/2013 och (EU) nr 1303/2013 vad 
gäller särskilda åtgärder för att 
tillhandahålla extraordinär flexibilitet vid 
användningen av de europeiska struktur- 
och investeringsfonderna för att hantera 
covid-19-utbrottet (EUT L 130, 23.4.2020, 
s. 1).

5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2020/460 av den 30 mars 2020 om 
ändring av förordningarna (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 
508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för 
att mobilisera investeringar i 
medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem samt i andra sektorer av 
deras ekonomier som reaktion på covid-19-
utbrottet (Investeringsinitiativ mot effekter 
av coronavirus) (EUT L 99, 31.3.2020, 
s. 5). Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/558 av den 23 april 
2020 om ändring av förordningarna (EU) 
nr 1301/2013 och (EU) nr 1303/2013 vad 
gäller särskilda åtgärder för att 
tillhandahålla extraordinär flexibilitet vid 
användningen av de europeiska struktur- 
och investeringsfonderna för att hantera 
covid-19-utbrottet (EUT L 130, 23.4.2020, 
s. 1).

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För ESF bör medlemsstaterna i 
första hand använda de ytterligare medlen 
för att stödja bibehållande av 
arbetstillfällen, inbegripet genom system 
för korttidsarbete och stöd till 
egenföretagare, skapande av 
arbetstillfällen, särskilt för personer i 
utsatta situationer, stöd till 
sysselsättningsåtgärder för unga, 
utbildning, kompetensutveckling och för 
att förbättra tillgången till sociala tjänster 
av allmänt intresse, inbegripet för barn. Det 
bör klargöras att under de nuvarande 
exceptionella omständigheterna kan stöd 
till system för korttidsarbete för anställda 
och egenföretagare i samband med covid-
19-pandemin ges även när stödet inte 

(10) För ESF bör medlemsstaterna i 
första hand använda de ytterligare medlen 
för att stödja en modernisering av 
arbetsmarknaden, hälso- och sjukvården 
och socialsystemen, bibehållande av 
arbetstillfällen, även i landsbygds- och 
gränsområden, mindre utvecklade 
områden, ö- och bergsregioner, 
glesbefolkade områden och de yttersta 
randområdena, samt i områden som 
påverkas av strukturomvandlingar och 
avfolkning, inbegripet genom system för 
korttidsarbete och stöd till egenföretagare, 
entreprenörer, frilansare, konstnärer och 
arbetstagare inom den kreativa sektorn, 
skapande av arbetstillfällen, särskilt för 
personer i utsatta situationer, social 
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kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte sådana 
åtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. 
Unionsstöd till dessa system för 
korttidsarbete bör vara tidsbegränsat.

inkludering och utrotning av fattigdom, 
stöd till sysselsättningsåtgärder för unga, 
inklusive utbildning, inklusive livslångt 
lärande, distansutbildning, 
kompetensutveckling, omskolning och 
kompetenshöjning, särskilt för 
missgynnade grupper och vårdgivare, och 
för att förbättra en rättvis och allmän 
tillgång till hälso- och sjukvård och 
sociala tjänster av allmänt intresse, 
inbegripet för barn, äldre, personer med 
funktionsnedsättning, kvinnor som 
drabbas hårt av den efterföljande 
ekonomiska krisen, minoriteter och 
hemlösa. Det bör klargöras att under de 
nuvarande exceptionella omständigheterna 
kan stöd till system för korttidsarbete för 
anställda och egenföretagare i samband 
med covid-19-pandemin ges även när 
stödet inte kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte sådana 
åtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. 
Unionsstöd till dessa system för 
korttidsarbete bör vara tidsbegränsat. 
Dessa system för korttidsarbete bör syfta 
till att upprätthålla samma nivå av arbets- 
och anställningsvillkor och rättigheter, 
och de ytterligare ESF-medel som tilldelas 
dem bör användas uteslutande för att 
finansiera de partiella 
arbetslöshetsförmånerna och inte för 
några andra företagsändamål eller 
utgifter och bör inte underminera 
kollektiva förhandlingar eller 
arbetstagares deltagande eller 
medbestämmande i företagens 
beslutsprocesser i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Eftersom den tillfälliga 
stängningen av gränser mellan 
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medlemsstater har lett till stora 
utmaningar för gränsöverskridande 
samhällen, företag och ekonomier i 
gränsregioner bör medlemsstaterna 
använda upp till 5 % av de ytterligare 
medlen för att stödja gränsöverskridande 
projekt genom att använda befintliga 
Interregprojekt eller skapa nya projekt.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att säkerställa att 
medlemsstaterna har tillräckliga finansiella 
medel för att snabbt vidta 
krisreparationsåtgärder i samband med 
covid-19-pandemin och förbereda en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin är det nödvändigt att 
tillhandahålla ett högre belopp med 
inledande förskott för ett snabbt 
genomförande av åtgärder som stöds av de 
ytterligare medlen. Det inledande förskott 
som ska betalas bör säkerställa att 
medlemsstaterna har möjlighet att vid 
behov göra förskottsbetalningar till 
stödmottagare och att återbetala 
stödmottagarna snabbt efter det att 
betalningsansökningar lämnats in.

(11) För att säkerställa att 
medlemsstaterna har tillräckliga finansiella 
medel för att snabbt vidta 
krisreparationsåtgärder i samband med 
covid-19-pandemin och dess 
socioekonomiska konsekvenser och 
förbereda en grön, digital och resilient 
återhämtning av hälso- och 
sjukvårdssystemen och ekonomin är det 
nödvändigt att tillhandahålla ett högre 
belopp med inledande förskott eller, i 
tillämpliga fall, årliga förskott, för ett 
snabbt genomförande av åtgärder som 
stöds av de ytterligare medlen. Det 
inledande förskott som ska betalas bör 
säkerställa att medlemsstaterna har 
möjlighet att vid behov göra 
förskottsbetalningar till stödmottagare och 
att återbetala stödmottagarna snabbt efter 
det att betalningsansökningar lämnats in. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) De ytterligare medlen bör 
användas i linje med principen om 
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hållbar utveckling och principen om att 
inte vålla skada, och med beaktande av 
FN:s mål för hållbar utveckling och 
Parisavtalet om klimatförändringar. 
Dessutom bör jämställdhet mellan 
kvinnor och män, 
jämställdhetsintegrering och integrering 
av ett jämställdhetsperspektiv beaktas och 
främjas vid genomförandet av operativa 
program.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I syfte att minska den belastning på 
de offentliga budgetarna som 
krisreparationsåtgärderna i samband med 
covid-19-pandemin och förberedandet av 
en grön, digital och resilient återhämtning 
av ekonomin innebär, bör medlemsstaterna 
som ett undantag ges möjlighet att begära 
en medfinansieringsgrad på upp till 100 % 
som ska tillämpas på de separata 
prioriterade områdena för operativa 
program som tillhandahåller stöd från de 
extra medlen.

(13) I syfte att minska den belastning på 
de offentliga budgetarna som 
krisreparationsåtgärderna i samband med 
covid-19-pandemin och förberedandet av 
en grön, digital och resilient återhämtning 
av hälso- och sjukvårdssystemen och 
ekonomin innebär, bör medlemsstaterna 
som ett undantag ges möjlighet att begära 
en medfinansieringsgrad på upp till 100 % 
som ska tillämpas på de separata 
prioriterade områdena för operativa 
program som tillhandahåller stöd från de 
extra medlen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt sätta in de 
ytterligare medlen för krisreparation i 
samband med covid-19-pandemin och 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin inom 
den nuvarande programperioden, är det 

(14) För att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt sätta in de 
ytterligare medlen för krisreparation i 
samband med covid-19-pandemin och dess 
socioekonomiska konsekvenser och 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av hälso- och 
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berättigat att undantagsvis befria 
medlemsstaterna från skyldigheten att följa 
förhandsvillkor och att uppfylla kraven på 
resultatreserven och tillämpningen av 
resultatramen, på tematisk koncentration, 
även i förhållande till de trösklar som 
fastställts för hållbar stadsutveckling för 
Eruf, samt på utarbetande av en 
kommunikationsstrategi för de ytterligare 
medlen. Det är dock nödvändigt att 
medlemsstaterna genomför minst en 
utvärdering senast den 31 december 2024 
för att bedöma de ytterligare medlens 
ändamålsenlighet, effektivitet och verkan 
samt hur de bidragit till att uppnå det nya 
särskilda tematiska målet. För att göra det 
lättare att få tillgång till jämförbar 
information på unionsnivå uppmuntras 
medlemsstaterna att använda de 
programspecifika indikatorer som 
kommissionen tillhandahåller. Dessutom 
bör medlemsstaterna och förvaltande 
myndigheter vid fullgörandet av sina 
skyldigheter i fråga om information, 
kommunikation och synliggörande göra de 
exceptionella åtgärder och medel som 
unionen inför synligare, särskilt genom att 
säkerställa att potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, deltagare, slutmottagare av 
finansiella instrument och allmänheten är 
medvetna om förekomsten, omfattningen 
och det ytterligare stödet härrörande från 
de ytterligare medlen.

sjukvårdssystemen och ekonomin inom 
den nuvarande programperioden, är det 
berättigat att undantagsvis befria 
medlemsstaterna från skyldigheten att följa 
förhandsvillkor och att uppfylla kraven på 
resultatreserven och tillämpningen av 
resultatramen, på tematisk koncentration, 
även i förhållande till de trösklar som 
fastställts för hållbar stadsutveckling för 
Eruf, samt på utarbetande av en 
kommunikationsstrategi för de ytterligare 
medlen. Det är dock nödvändigt att 
medlemsstaterna genomför minst en 
utvärdering senast den 31 december 2024, 
eller senast den 31 december 2026 om 
ytterligare medel görs tillgängliga för 
budgetåtaganden för 2023 och 2024, för 
att bedöma de ytterligare medlens 
ändamålsenlighet, inkludering, effektivitet 
och verkan samt hur de bidragit till att 
uppnå det nya särskilda tematiska målet. 
För att göra det lättare att få tillgång till 
jämförbar information på unionsnivå ska 
medlemsstaterna använda de 
programspecifika indikatorer som 
kommissionen tillhandahåller. Dessutom 
bör medlemsstaterna och förvaltande 
myndigheter vid fullgörandet av sina 
skyldigheter i fråga om information, 
kommunikation och synliggörande göra de 
exceptionella åtgärder och medel som 
unionen inför synligare, särskilt genom att 
säkerställa att potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, deltagare, slutmottagare av 
finansiella instrument och allmänheten är 
medvetna om förekomsten, omfattningen 
och det ytterligare stödet härrörande från 
de ytterligare medlen.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I syfte att göra det möjligt att rikta 
dessa ytterligare medel till de geografiska 

(15) I syfte att göra det möjligt att rikta 
dessa ytterligare medel till de geografiska 
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områden där de behövs som mest, som en 
undantagsåtgärd och utan att det påverkar 
de allmänna reglerna för tilldelning av 
medel från strukturfonderna, bör de 
ytterligare medel som tilldelas Eruf och 
ESF inte delas upp per regionkategori. 
Medlemsstaterna förväntas dock ta hänsyn 
till de olika regionala behoven och 
utvecklingsnivåerna för att säkerställa att 
fokus ligger på mindre utvecklade 
regioner, i enlighet med de mål för 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning som anges i artikel 173 i 
EUF-fördraget. Medlemsstaterna bör också 
involvera lokala och regionala myndigheter 
samt relevanta organ som företräder det 
civila samhället, i enlighet med principen 
om partnerskap.

områden som har påverkats mest, 
inklusive gränsregioner, som en 
undantagsåtgärd och utan att det påverkar 
de allmänna reglerna för tilldelning av 
medel från strukturfonderna, bör de 
ytterligare medel som tilldelas Eruf och 
ESF inte delas upp per regionkategori. 
Medlemsstaterna förväntas dock ta hänsyn 
till de olika regionala investeringsbehov 
som har uppstått till följd av effekterna av 
covid-19-pandemin, samt 
utvecklingsnivåerna för att säkerställa ett 
balanserat fokus både på mindre 
utvecklade regioner och missgynnade 
samhällen, i enlighet med de mål för 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning som anges i artikel 173 i 
EUF-fördraget, och på de regioner och 
städer som har drabbats hårdast av 
pandemin. Medlemsstaterna bör också 
involvera lokala och regionala myndigheter 
samt relevanta organ som företräder det 
civila samhället, framför allt den tredje 
sektorn, i enlighet med principen om 
partnerskap.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Förutom i de fall då undantag 
föreskrivs i denna förordning bör utgifter 
inom ramen för React-EU omfattas av 
samma skyldigheter och skyddsåtgärder 
som all sammanhållningsfinansiering. 
Detta inbegriper respekt för 
grundläggande rättigheter och efterlevnad 
av Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna samt 
effektiva bedrägeribekämpningsåtgärder 
som genomförs med stöd av befintliga 
organ för bedrägeribekämpning på 
medlemsstats- och unionsnivå, såsom 
Olaf och, i förekommande fall, 
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Europeiska åklagarmyndigheten.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med beaktande av covid-19-
pandemin och hur brådskande det är att 
hantera den därmed sammanhängande 
folkhälsokrisen anses det nödvändigt att 
föreskriva ett undantag från den 
åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i 
protokoll nr 1 om de nationella 
parlamentens roll i Europeiska unionen, 
fogat till fördraget om Europeiska 
unionen, fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och fördraget om 
upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen.

utgår

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 91 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utöver de samlade medel som 
anges i punkt 1 ska ytterligare medel på 
5 000 000 000 EUR i löpande priser göras 
tillgängliga för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning för 
budgetåtaganden för 2020 och tilldelas 
Eruf och ESF.”

1a. Utöver de samlade medel som 
anges i punkt 1 ska ytterligare medel på 
4 805 843 906 EUR i 2018 års priser göras 
tillgängliga för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning för 
budgetåtaganden för 2020 och tilldelas 
Eruf och ESF.”

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2



RR\1212778SV.docx 21/91 PE654.026v02-00

SV

Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som avses i artikel 2 i 
förordning [Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] ska genomföras 
inom ramen för strukturfonderna till ett 
belopp på 53 272 800 000 EUR i löpande 
priser av det belopp som anges i artikel 
3.2 a i i den förordningen, om inte annat 
följer av artikel 4.3, 4.4 och 4.8 i samma 
förordning.

De åtgärder som avses i artikel 2 i 
förordning [Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] ska genomföras 
inom ramen för strukturfonderna till ett 
belopp på 50 000 654 198 EUR i 2018 års 
priser av det belopp som anges i artikel 
3.2 a i) i den förordningen, om inte annat 
följer av artikel 4.3, 4.4 och 4.8 i samma 
förordning.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa ytterligare medel för 2021 och 2022 
ska utgöra externa inkomster avsatta för 
särskilda åtgärder i enlighet med artikel 
21.5 i budgetförordningen.

Dessa ytterligare medel för 2021 och 2022 
ska utgöra externa inkomster avsatta för 
särskilda åtgärder i enlighet med artikel 
21.5 i budgetförordningen. Beslut om att 
förlänga flexibilitetsåtgärderna inom 
ramen för React-EU till 2023 och 2024 
kan fattas genom en delegerad akt på 
grundval av statistik och den framtida 
utvecklingen i samband med 
återhämtningen från den ekonomiska 
krisen till följd av covid-19.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Exceptionella ytterligare medel och Exceptionella ytterligare medel och 



PE654.026v02-00 22/91 RR\1212778SV.docx

SV

genomförandebestämmelser inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
för att tillhandahålla stöd för främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
pandemin och förberedande av en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin (React-EU)

genomförandebestämmelser inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
och målet Europeiskt territoriellt 
samarbete för att tillhandahålla stöd för 
främjande av krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och dess sociala 
konsekvenser och förberedande av en 
grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin (React-EU)

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De ytterligare medel som avses i 
artiklarna 91.1a och 92a (nedan kallade de 
ytterligare medlen) ska göras tillgängliga 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning för att tillhandahålla stöd för 
främjande av krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och förberedande av en 
grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin (React-EU). De ytterligare 
medlen ska användas för att genomföra 
tekniskt stöd i enlighet med punkt 6 i 
denna artikel och de insatser som genomför 
det tematiska målet i punkt 10 i denna 
artikel.

1. Minst 95% av de ytterligare medel 
som avses i artiklarna 91.1a och 92a 
(nedan kallade de ytterligare medlen) ska 
göras tillgängliga inom målet Investering 
för tillväxt och sysselsättning. Minst 3 % 
och högst 5 % av medlen ska göras 
tillgängliga inom målet Europeiskt 
territoriellt samarbete. I båda fallen ska 
de ytterligare medlen tillhandahålla stöd 
för främjande av krisreparation i samband 
med covid-19-pandemin och förberedande 
av en grön, digital och resilient 
återhämtning av ekonomin (React-EU). De 
ytterligare medlen ska användas för att 
genomföra tekniskt stöd i enlighet med 
punkt 6 i denna artikel och de insatser som 
genomför det tematiska målet i punkt 9 i 
denna artikel.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 2 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2020: 5 000 000 000 EUR. – 2020: 5 000 000 000 EUR i 
löpande priser (4 805 843 906 EUR i 2018 
års priser).

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2021: 42 434 400 000 EUR. – 2021: 42 434 400 000 EUR i 
löpande priser (39 987 184 320 EUR i 
2018 års priser).

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2022: 10 820 400 000 EUR. – 2022: 10 820 400 000 EUR i 
löpande priser (9 996 674 058 EUR i 2018 
års priser).

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ytterligare medlen för 2021 och 2022 
ska göras tillgängliga från de ytterligare 
medel som anges i artikel 92a. De 

Inom såväl målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning som målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska de ytterligare 
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ytterligare medel som anges i artikel 92a 
ska också stödja administrativa utgifter på 
upp till 18 000 000 EUR i löpande priser.

medel som anges i artikel 92a göras 
tillgängliga för 2021 och 2022. Genom en 
revidering av denna förordning genom en 
delegerad akt och på grundval av en 
motiverad begäran från en medlemsstat 
kan de ytterligare medlen också göras 
tillgängliga för budgetåtaganden för 2023 
och 2024. De ytterligare medel som anges i 
artikel 92a ska kompletteras med stöd till 
administrativa utgifter med upp till 
18 000 000 EUR i löpande priser 
(16 795 821 EUR i 2018 års priser).

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. 0,35 % av de ytterligare medlen ska 
anslås till tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

3. 0,35 % av de ytterligare medlen ska 
anslås till tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ, med särskilt fokus på de 
medlemsstater som har drabbats hårdare 
av covid-19-pandemin och på 
medlemsstater med lägre utnyttjande- och 
genomförandegrader.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
fördelningen av de ytterligare medlen som 
anslag från strukturfonderna för 2020 och 
2021 för varje medlemsstat i enlighet med 
de kriterier och den metod som anges i 
bilaga VIIa. Det beslutet ska ses över 2021 

4. I fråga om såväl målet 
Investeringar för tillväxt och 
sysselsättning som målet Europeiskt 
territoriellt samarbete ska kommissionen 
genom genomförandeakter anta ett beslut 
om fördelningen av de ytterligare medlen 
som anslag från strukturfonderna för 2020 
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för att fastställa fördelningen av de 
ytterligare medlen för 2022 på grundval av 
uppgifter som är tillgängliga den 19 
oktober 2021.

och 2021 för varje medlemsstat i enlighet 
med de kriterier och den metod som anges 
i bilaga VIIa. Det beslutet ska ses över 
2021 för att fastställa fördelningen av de 
ytterligare medlen för 2022 på grundval av 
uppgifter som är tillgängliga den 19 
oktober 2021. I tillämpliga fall ska 
beslutet ses över också 2022 med avseende 
på budgetåtaganden för 2023 och 2024, 
på grundval av de senast tillgängliga 
statistiska uppgifterna. Revideringarna 
ska säkerställa att 
verksamhetsprogrammen inte påverkas 
negativt.
(Bilaga VIIa ska uppdateras så att den 
omfattar fördelningen för målet Europeiskt 
territoriellt samarbete)

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 5 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska anslå de ytterligare 
medel som är tillgängliga för 
programplanering inom Eruf och ESF till 
operativa program.

Varje medlemsstat ska anslå de ytterligare 
medel som är tillgängliga för 
programplanering inom Eruf och ESF till 
operativa program, med deltagande av 
lokala och regionala myndigheter samt av 
relevanta organ som företräder det civila 
samhället och arbetsmarknadens parter, i 
enlighet med partnerskapsprincipen.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 5 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 92.7 får en Genom undantag från artikel 92.7 ska en 
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andel av de ytterligare medlen också 
föreslås att användas till att öka stödet till 
fonden för europeiskt bistånd till dem som 
har det sämst ställt (Fead) innan eller 
samtidigt som tilldelningen till Eruf och 
ESF görs.

andel på minst 3 % av de ytterligare 
medlen också föreslås att användas till att 
öka stödet till fonden för europeiskt bistånd 
till dem som har det sämst ställt (Fead), för 
att åtgärda situationen för de som har 
drabbats av covid-19-krisen i en aldrig 
tidigare skådad omfattning. En andel av 
de ytterligare medlen får också användas 
till att öka stödet till 
sysselsättningsinitiativet för unga innan 
eller samtidigt som tilldelningen till Eruf 
och ESF görs.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 5 – stycke 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ytterligare anslaget till de yttersta 
randområdena ska läggas till det anslag 
som varje yttersta randområde kommer att 
få inom ramen för fördelningen av den 
nationella budgeten enligt beräkningar i 
överensstämmelse med punkterna 1 och 2 
i bilaga I.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 5 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter den ursprungliga tilldelningen får de 
ytterligare medlen genom en medlemsstats 
ansökan om ändring av ett operativt 
program enligt artikel 30.1 överföras 
mellan Eruf och ESF, oaktat de 
procentsatser som anges i artikel 92.1 a, b 
och c.

Efter den ursprungliga tilldelningen får de 
ytterligare medlen genom en medlemsstats 
ansökan om ändring av ett operativt 
program enligt artikel 30.1 överföras 
mellan Eruf och ESF, oaktat de 
procentsatser som anges i artikel 92.1 a, b 
och c, förutsatt att ESF-andelen inte 
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understiger 23,1 %.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 5 – stycke 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ytterligare medlen ska användas i 
enlighet med reglerna för den fond till 
vilken de tilldelas eller överförs.

De ytterligare medlen ska användas i 
enlighet med reglerna för den fond till 
vilken de tilldelas eller överförs och med 
föreskrifterna i denna förordning.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Upp till 4 % av de totala ytterligare 
medlen inom Eruf och ESF får anslås till 
tekniskt stöd inom ramen för befintliga 
operativa program som får stöd från Eruf 
eller ESF eller det nya operativa program 
som avses i punkt 11.

6. Upp till 4 % av de totala ytterligare 
medlen inom Eruf och ESF får anslås till 
tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ 
och i alla faser, inom ramen för befintliga 
operativa program som får stöd från Eruf 
eller ESF eller det nya operativa program 
som avses i punkt 10.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artiklarna 81.1 och 
134.1 ska det inledande förskott som ska 
betalas efter kommissionens beslut om 

Genom undantag från artiklarna 81.1 och 
134.1 ska det inledande förskott som ska 
betalas efter kommissionens beslut om 
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antagande av ett operativt program eller 
om godkännande av ändring av ett 
operativt program för tilldelning av de 
ytterligare medlen vara 50 % av de 
ytterligare medel som anslås till program 
för år 2020 inom det nya tematiska mål 
som avses i punkt 10 i den här artikeln.

antagande av ett operativt program eller 
om godkännande av ändring av ett 
operativt program för tilldelning av de 
ytterligare medlen vara 50 % av de 
ytterligare medel som anslås till program 
för år 2020 inom det nya tematiska mål 
som avses i punkt 9 i den här artikeln.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 134.2 för det 
årliga förskottet under åren 2021, 2022 
och 2023 ska stödbeloppet från fonderna 
för hela programperioden till det operativa 
programmet innefatta de ytterligare 
medlen.

Genom undantag från artikel 134.2 får det 
årliga förskottet för 2021, 2022 och, på 
grundval av en medlemsstats motiverade 
begäran, för 2023 och 2024, bestå av upp 
till 50 % av de ytterligare medel som 
anslås till program inom det nya 
tematiska mål som avses i punkt 9. Vid 
beräkningen av det årliga förskottet för 
2021, 2022, 2023 och, i tillämpliga fall, 
2024 ska stödbeloppet från fonderna för 
hela programperioden till det operativa 
programmet innefatta de ytterligare 
medlen.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ytterligare medel som inte anslagits till 
tekniskt stöd ska användas inom det 
tematiska mål som anges i punkt 10 för att 
stödja insatser för främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
pandemin eller förberedande av en grön, 

De ytterligare medel som inte anslagits till 
tekniskt stöd ska användas inom det 
tematiska mål som anges i punkt 9 för att 
stödja insatser för främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
pandemin, förberedande av en grön, digital 
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digital och resilient återhämtning av 
ekonomin.

och resilient återhämtning av ekonomin 
genom att fokusera på exempelvis en 
återuppbyggnad av hälsa och en 
återupprättad konkurrenskraft hos hårt 
drabbade ekonomiska sektorer.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får anslå de ytterligare 
medlen antingen till ett eller flera separata 
prioriterade områden inom ett eller flera 
befintliga operativa program eller till ett 
nytt operativt program enligt punkt 11. 
Genom undantag från artikel 26.1 ska 
programmet omfatta perioden till och med 
den 31 december 2022, med förbehåll för 
punkt 4 ovan.

Medlemsstaterna får anslå de ytterligare 
medlen antingen till ett eller flera separata 
prioriterade områden inom ett eller flera 
befintliga operativa program eller till ett 
nytt operativt program enligt punkt 10. 
Genom undantag från artikel 26.1 ska 
programmet omfatta perioden till och med 
den 31 december 2022, eller den 31 
december 2024 om det undantag som 
avses i punkt 2 tillämpas, med förbehåll 
för punkt 4 i denna artikel.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För Eruf ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja investeringar i 
produkter och tjänster för hälso- och 
sjukvårdstjänster, för att tillhandahålla stöd 
i form av rörelsekapital eller 
investeringsstöd till små och medelstora 
företag, investeringar som bidrar till 
omställningen till en digital och grön 
ekonomi, investeringar i infrastruktur som 
tillhandahåller grundläggande tjänster till 

För Eruf ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja investeringar i 
produkter och tjänster för hälso- och 
sjukvårdsinfrastruktur och social 
infrastruktur, hälso- och sjukvårdssystem 
och hälso- och sjukvårdstjänster för alla, 
även gränsöverskridande sådana, samt 
vårdhem (inklusive äldreboenden), för att 
tillhandahålla stöd i form av rörelsekapital 
eller investeringar och rådgivningsstöd till 
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medborgarna och ekonomiska åtgärder i 
de regioner som är mest beroende av de 
sektorer som drabbats hårdast av krisen.

små och medelstora företag och företag 
inom den sociala ekonomin, investeringar 
som bidrar till omställningen till en digital 
och grön ekonomi, inbegripet anpassning 
till distansarbete, investeringar i 
infrastruktur som tillhandahåller icke-
diskriminerande grundläggande tjänster, 
grundläggande tjänster till människor som 
bor i landsbygds- och gränsområden, 
mindre utvecklade områden, ö- och 
bergsregioner, glesbefolkade områden 
och de yttersta randområdena, samt i 
områden som påverkas av 
strukturomvandlingar och avfolkning, 
och ekonomiska åtgärder i de regioner som 
är beroende av de sektorer som drabbats 
hårdast av krisen, såsom turism och 
kultur. Också andra investeringar med 
stor potential att skapa sysselsättning, 
exempelvis stadsförnyelse, får stödjas.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För ESF ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja bibehållande 
av arbetstillfällen, inbegripet genom 
system för korttidsarbete och stöd till 
egenföretagare, även när stödet inte 
kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte 
sådana åtgärder föreskrivs i nationell 
lagstiftning. De ytterligare medlen ska 
också stödja skapandet av arbetstillfällen, 
särskilt för personer i utsatta situationer, 
sysselsättningsåtgärder för unga, 
utbildning, kompetensutveckling, särskilt 
för att stödja den gröna och digitala 
omställningen, och förbättrad tillgång till 
sociala tjänster av allmänt intresse, 
inbegripet för barn.

För ESF ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja 
arbetsmarknaden, den sociala ekonomin, 
hälso- och sjukvårdssystem och sociala 
system, bibehållande av arbetstillfällen, 
inbegripet genom system för korttidsarbete 
som syftar till att upprätthålla samma 
nivå av arbets- och anställningsvillkor och 
rättigheter, inklusive skydd mot 
uppsägning och lönesänkningar. När det 
gäller dessa system för korttidsarbete ska 
de ytterligare ESF-medlen användas 
uteslutande för att finansiera de partiella 
arbetslöshetsförmånerna och inte för 
några andra företagsändamål eller 
utgifter. Stödet ska omfatta entreprenörer 
och egenföretagare , inbegripet frilansare, 
konstnärer och andra arbetstagare i den 
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kreativa sektorn, även när stödet inte 
kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida de inte 
föreskrivs i nationell lagstiftning, samt 
åtgärder för social inkludering, 
antidiskriminering och 
fattigdomsutrotning, med särskilt fokus på 
barnfattigdom. De ytterligare medlen ska 
också stödja skapandet av arbetstillfällen 
av god kvalitet, särskilt för personer i 
utsatta situationer, inklusive 
långtidsarbetslösa och personer som står 
långt från arbetsmarknaden, människor 
som bor i landsbygdsområden, ö- och 
bergsregioner, glesbefolkade områden 
och de yttersta randområdena, samt i 
områden som påverkas av 
strukturomvandlingar och avfolkning. 
Dessutom ska medlen täcka 
sysselsättningsåtgärder för unga, inklusive 
livslång utbildning, distansutbildning, 
kompetensutveckling, individualiserad 
omskolning och kompetenshöjning, 
särskilt för missgynnade grupper, för att 
stödja den gröna och digitala 
omställningen, och förbättrad rättvis och 
allmän tillgång till överkomliga, hållbara 
och högkvalitativa sociala tjänster av 
allmänt intresse, inbegripet för barn, äldre 
och personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med undantag för det tekniska stöd som 
avses i punkt 6 och de ytterligare medel 
som används för Fead som avses i punkt 5 
sjunde stycket, ska de ytterligare medlen 
stödja insatser inom det nya tematiska 
målet Främjande av krisreparation i 
samband med covid-19-pandemin och 
förberedande av en grön, digital och 

Med undantag för det tekniska stöd som 
avses i punkt 6 och de ytterligare medel 
som används för Fead eller för 
sysselsättningsinitiativet för unga som 
avses i punkt 5 sjunde stycket, ska de 
ytterligare medlen stödja insatser inom det 
nya tematiska målet Främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
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resilient återhämtning av ekonomin, som 
kompletterar de tematiska mål som anges i 
artikel 9.

pandemin och förberedande av en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin, som kompletterar de tematiska 
mål som anges i artikel 9.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 9 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den reviderade finansieringsplan som 
föreskrivs i artikel 96.2 d ska ange 
tilldelningen av de ytterligare medlen för 
åren 2020, 2021 och, i tillämpliga fall, 
2022 utan att ange belopp för 
resultatreserven och utan fördelning per 
regionkategori.

Den reviderade finansieringsplan som 
föreskrivs i artikel 96.2 d ska ange 
tilldelningen av de ytterligare medlen för 
åren 2020, 2021 och, i tillämpliga fall, 
2022, 2023 och 2024, utan att ange belopp 
för resultatreserven och utan fördelning per 
regionkategori.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 9 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 30.1 ska 
ansökningar om ändring av program som 
lämnats in av en medlemsstat 
vederbörligen motiveras och ska särskilt 
ange de förväntade effekterna av 
ändringarna av programmet avseende 
främjande av krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och förberedande av en 
grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin. De ska åtföljas av det ändrade 
programmet.

Genom undantag från artikel 30.1 ska 
ansökningar om ändring av program som 
lämnats in av en medlemsstat 
vederbörligen motiveras och ska särskilt 
ange de förväntade effekterna av 
ändringarna av programmet avseende 
främjande av krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och förberedande av en 
grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin och hälso- och 
sjukvårdssystemen. De ska åtföljas av det 
ändrade programmet.

Ändringsförslag 46



RR\1212778SV.docx 33/91 PE654.026v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 10 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett sådant nytt operativt program 
inrättas får endast myndigheter som utsetts 
inom pågående operativa program som får 
stöd från Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden anges av 
medlemsstaterna vid tillämpning av artikel 
96.5 a.

Om ett sådant nytt operativt program 
inrättas får endast myndigheter som utsetts 
inom pågående operativa program som får 
stöd från Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden anges av 
medlemsstaterna vid tillämpning av artikel 
96.5 a, efter samrådet med regionala och 
lokala myndigheter.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 10 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom undantag från 
artiklarna 29.3, 29.4 och 30.2 godkänna 
eventuella nya särskilda operativa 
program eller eventuella ändringar av ett 
befintligt program inom 10 arbetsdagar 
efter inlämnandet från en medlemsstat.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Genom undantag från artikel 65.2 
ska utgifter berättiga till bidrag om en 
stödmottagare har ådragit sig dessa och 
de har betalats mellan den dag då 
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programmet lämnades in till 
kommissionen och den 31 december 2024.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. Genom undantag från artikel 65.4 
och när det gäller kostnader som 
återbetalas enligt artikel 67.1 första 
stycket leden b och c, ska de insatser som 
ligger till grund för återbetalningen 
genomföras mellan den 1 februari 2020 
och den 31 december 2024.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 10c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10c. Genom undantag från artikel 65.9 
ska utgifter för insatser som stöds inom 
det tematiska mål som anges i punkt 9 
vara stödberättigande från och med den 
1 februari 2020.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 10d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10d. Genom undantag från artikel 
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136.2 ska den del av åtagandena som 
fortfarande är öppen den 31 december 
2023 eller den 31 december 2024, allt 
efter omständigheterna, frigöras om något 
av de dokument som krävs enligt artikel 
141.1 inte har lämnats in till 
kommissionen inom den tidsfrist som 
fastställs i artikel 141.1.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 10e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10e. Genom undantag från artikel 
141.1 ska medlemsstaterna för det sista 
räkenskapsåret från och med den 1 juli 
2024 till den 30 juni 2025 utöver de 
handlingar som avses i artikel 138 lämna 
in en slutlig genomföranderapport för det 
operativa programmet.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 120.3 första 
och andra styckena får en 
medfinansieringsgrad på upp till 100 % 
tillämpas på det eller de prioriterade 
områden som får stöd från de ytterligare 
medel som planerats inom det tematiska 
mål som avses i punkt 10 i den här artikeln.

Genom undantag från artikel 120.3 första 
och andra styckena får en 
medfinansieringsgrad på upp till 100 % 
tillämpas på det eller de prioriterade 
områden som får stöd från de ytterligare 
medel som planerats inom det tematiska 
mål som avses i punkt 9 i den här artikeln. 
I detta avseende måste medlemsstaterna 
använda de programspecifika indikatorer 
som kommissionen tillhandahåller.
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artiklarna 56.3 och 
114.2 ska medlemsstaterna säkerställa att 
minst en utvärdering av användningen av 
de ytterligare medlen genomförs senast den 
31 december 2024 för att bedöma deras 
ändamålsenlighet, effektivitet och verkan 
samt hur de har bidragit till det tematiska 
mål som avses i punkt 10 i den här artikeln.

Genom undantag från artiklarna 56.3 och 
114.2 ska medlemsstaterna säkerställa att 
minst en utvärdering av användningen av 
de ytterligare medlen genomförs senast den 
31 december 2024, eller senast den 31 
december 2026 om det undantag som 
avses i punkt 2 tredje stycket i den här 
artikeln tillämpas, för att bedöma deras 
ändamålsenlighet, effektivitet, verkan och, 
i förekommande fall, inkludering och 
icke-diskriminering, även ur ett 
jämställdhetsperspektiv samt hur de har 
bidragit till det tematiska mål som avses i 
punkt 9 i den här artikeln.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 12 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Det undantag som föreskrivs i 
artikel 65.10 andra stycket där den 1 
februari 2020 fastställs som datum för 
inledande av stödberättigande för insatser 
i syfte att främja krishanteringsförmågan 
inom ramen för covid-19-utbrottet.

utgår

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 12 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det undantag som föreskrivs i 
artikel 25a.7 för urval av insatser som 
främjar krishanteringsförmågan avseende 
covid-19-utbrottet enligt vad som avses i 
artikel 65.10 andra stycket.

utgår

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 12 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Krav enligt artikel 12.4 
i förordning (EU) nr 1299/2013 på att 
stödmottagarna ska samarbeta inom 
minst tre av fyra dimensioner. Genom 
undantag ska Interregpartner samarbeta 
inom minst en dimension vid 
genomförande av projekt som finansieras 
genom de ytterligare medlen.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och förvaltande 
myndigheter ska vid fullgörandet av sina 
skyldigheter i fråga om information, 
kommunikation och synliggörande i 
enlighet med artikel 115.1 och 115.3 och 
med bilaga XII säkerställa att potentiella 
stödmottagare, stödmottagare, deltagare, 
slutmottagare av finansiella instrument och 
allmänheten är medvetna om förekomsten, 
omfattningen och det ytterligare stödet 

Medlemsstaterna och förvaltande 
myndigheter ska vid fullgörandet av sina 
skyldigheter i fråga om information, 
kommunikation och synliggörande i 
enlighet med artikel 115.1 och 115.3 och 
med bilaga XII säkerställa att potentiella 
stödmottagare, stödmottagare, deltagare, 
slutmottagare av finansiella instrument och 
allmänheten är medvetna om förekomsten, 
omfattningen och det ytterligare stödet 
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härrörande från de ytterligare medlen. härrörande från de ytterligare medlen. 
Hänvisningen till ytterligare medel inom 
React-EU ska göras med hjälp av en 
hashtagg eller andra undersökande 
verktyg, för att klargöra för medborgarna 
att projektet i fråga finansieras som en del 
av unionens svar på covid-19-pandemin 
och för att säkerställa fullständig 
transparens.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Kommissionen ska senast den 31 mars 
2025 förse Europaparlamentet och rådet 
med en utvärderingsrapport om React-EU 
som omfattar budgetåtagandena för 2020, 
2021 och 2022. Rapporten ska innehålla 
information om i vilken grad målen för 
React-EU har uppnåtts, hur effektivt 
medlen har använts, vilken sorts insatser 
som har finansierats, stödmottagare och 
slutmottagare av de finansiella anslagen 
och dess europeiska mervärde i fråga om 
att bidra till den ekonomiska 
återhämtningen.
Kommissionen ska senast den 31 mars 
2027 förse Europaparlamentet och rådet 
med en extra utvärderingsrapport som 
omfattar eventuella budgetåtaganden för 
2023 och 2024, enligt det undantag som 
avses i artikel 92b.2 i förordning (EU) nr 
1303/2013.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga I
Förordning (EU) nr 1303/2013
Bilaga VIIa – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

De regler som fastställts i punkt 1 får inte 
leda till att anslagen per medlemsstat för 
hela perioden 2020–2022 överstiger 
följande:

De regler som fastställts i punkt 1 får inte 
leda till att anslagen per medlemsstat för 
hela perioden 2020–2024 överstiger 
följande:
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MOTIVERING

A. Bakgrund till React-EU

React-EU är ett förslag från kommissionen som syftar till att hantera de ekonomiska 
konsekvenserna av covid-19-pandemin. Nedstängningen och en avmattning av den 
ekonomiska verksamheten i hela unionen har orsakat avsevärda ekonomiska och sociala 
skador, och React-EU ska vara ett verktyg som hjälper till att lösa detta. Förslaget följer de 
två tidigare förslag som avser sammanhållningspolitiken, nämligen investeringsinitiativet mot 
effekter av coronaviruset (CRII) och investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus 
(CRII+), som båda ändrar reglerna för regionala utgifter för att underlätta återhämtningen.

B. Förslagets tillämpningsområde

React-EU-förslaget syftar till att ändra förordningen om gemensamma bestämmelser för 
sammanhållningsfonderna 2014–2020. Den föreskriver ytterligare medel i två delar, för 2020 
och för 2021–2022, och fastställer också ett antal undantag från de normala reglerna för 
sammanhållningsutgifter, som särskilt avser de ytterligare medlen för den ekonomiska och 
sociala återhämtningen. React-EU kommer inte att gälla för Förenade kungariket (inte ens för 
budgetåret 2020), eftersom utträdesavtalet föreskriver att budgetökningar inte är bindande för 
Förenade kungariket under övergångsperioden.

C. Budgetaspekter

Enligt förslaget ska ytterligare 5 miljarder euro göras tillgängliga under budgetåret 2020, och 
dessa medel kommer att ingå i budgeten. Förslaget föreskriver också ytterligare 42 miljarder 
euro 2021 och 11 miljarder euro 2022, som kommer att vara ”utanför” budgeten, eftersom 
dessa medel kommer att utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål. 
Medföredragandena föreslår att de ytterligare medlen vid behov också bör vara tillgängliga 
för budgetåtaganden för 2023 och/eller 2024.

D. Problemet med externa inkomster avsatta för särskilda ändamål

Externa inkomster avsatta för särskilda ändamål är en särskild kategori EU-medel som är 
öronmärkta i den allmänna budgeten, eftersom de är medel som endast kan användas för ett 
särskilt ändamål. I allmänhet rör det sig om inkomster från återbetalade bidrag och andra 
återbetalningar som endast kan användas för sitt ursprungliga ändamål, och betalningar från 
tredjeländer för särskilda program, som naturligtvis endast kan användas för de program som 
anges av det berörda landet. När externa inkomster avsatta för särskilda ändamål används på 
andra områden kan den demokratiska ansvarsskyldigheten ifrågasättas, eftersom det rör sig 
om pengar som inte omfattas av samma demokratiska kontroll som resten av budgeten, och 
som utgör ett undantag från principen om universalitet (och, kan man nog hävda, 
uppriktighet).

E. Fördelningen av medel

Förslaget föreskriver att resurserna ska fördelas per medlemsstat snarare än per region, som är 
brukligt inom sammanhållningspolitiken. Kommissionen motiverar emellertid detta med att 
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det krävs en särskild sorts finansiering för att hantera de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av covid-19. Fördelningen per medlemsstat ska ske i enlighet med de regler 
som anges i den nya bilaga VIIa, och tillämpas i en genomförandeakt från kommissionen. 

F. Nytt tematiskt mål

React-EU inför ett nytt, övergripande tematiskt mål som kommer att gälla för de ytterligare 
medlen och som heter ”Främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin och 
förberedande av en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin”. Detta tematiska 
mål kommer att gälla för både Eruf och ESF, inom ramen för befintliga operativa program 
eller särskilda nya program, enligt medlemsstaternas val. Medföredragandena föreslår att 
detta nya tematiska mål inte bara ska tillämpas på målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning, utan även på målet Europeiskt territoriellt samarbete (dvs. Iterreg), eftersom 
gränsregioner har drabbats särskilt hårt av krisen.

G. Större flexibilitet för sammanhållningsutgifter

För de ytterligare medlen i React-EU fastställer den nya artikel 92b ett antal undantag som 
gör programplaneringen och genomförandet mer flexibla. Till exempel möjliggörs 
överföringar mellan Eruf och ESF och till Fead med tillämpning av endast den mottagande 
fondens bestämmelser.

H Förskottsnivåer

De ytterligare resurserna kommer att leda till en särskilt hög förskottsnivå på 50 %.

I. Medfinansieringsgrad

React-EU-förslaget föreskriver en medfinansieringsgrad på upp till 100 % för utgifter som 
avser den ekonomiska återhämtningen.

J. Andra undantag

Dessutom kommer genomförandet av de ytterligare medlen inte att omfattas av de vanliga 
reglerna om tematisk koncentration, förhandsvillkor, resultatreserven och vissa tidsfrister.

K. Kommunikation

Projekt som finansieras inom ramen för React-EU kommer att behöva bekräfta mottagandet 
av finansieringen offentligt, i linje med de gängse reglerna för sammanhållningsprojekt.

L. Slutsats

Medföredragandena har övervägt detta förslag mycket noggrant, och föreslår att det ska antas, 
med förbehåll för de ändringar som beskrivs i detta betänkande. Det bör dock betonas att de 
olika undantag och flexibla regler som förslaget innehåller måste förbli tillfälliga, och att 
sammanhållningspolitiken måste återgå till sina vanliga regler och kontroller från och med 
2023 eller 2025. Detta gäller särskilt den utbredda användningen av externa inkomster avsatta 
för särskilda ändamål, som undantagsvis kan accepteras, men som inte får bli en permanent 
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företeelse, eftersom denna användning riskerar att undergräva det demokratiska 
beslutsfattandet om EU:s budget.
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1.9.2020

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA 
FRÅGOR

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 
nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom 
målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Föredragande av yttrande (*): Agnes Jongerius

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 57 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Covid-19-pandemin är en kris som drabbar alla medborgare i Europa, men i olika hög grad. 
Risken för ökade sociala klyftor, högre arbetslöshet och ökad ojämlikhet, utöver den 
stagnerande ekonomiska tillväxten, är reell. Därför är den sociala dimensionen avgörande för 
en god återhämtning.

Resurser och åtgärder för att övervinna krisen och förbereda en grön, digital, social och 
motståndskraftig ekonomisk återhämtning måste utnyttjas för att skapa arbetstillfällen av 
hög kvalitet, inte bara sysselsättning av vilket slag som helst. EU-medborgarna måste kunna 
räkna med verkliga och hållbara sysselsättningsmöjligheter.

Arbetsmarknadens parter bör vara fullt delaktiga i genomförandet av krisåtgärderna för att se 
till att de tillgodoser människors behov.

Social inkludering och fattigdomsminskning är ett mål i sig. Det är dessutom ett sätt att stärka 
återhämtningen och förbättra den europeiska ekonomins funktion, eftersom fler människor 
kommer att ha verkliga möjligheter till ett bra liv. Därför är det motiverat och nödvändigt att 
även investera i dessa mål.

Tillfälliga åtgärder finansieras undantagsvis genom ESF, särskilt när det gäller system för 
korttidsarbete och stöd till egenföretagare, och detta bör inte bli en reguljär funktion. Stödet 
måste utformas noga, så att omfördelning av medel under kriser inte leder till att andra svaga 
grupper hamnar i riskzonen. Man måste förhindra att stödmottagare missbrukar systemet och 
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säkerställa en deltagarkontroll som involverar Europaparlamentet och berörda aktörer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att 
som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EU) nr 
1303/2013 vad gäller exceptionella 
ytterligare medel och 
genomförandebestämmelser inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
för att tillhandahålla stöd för främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
pandemin och förberedande av en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin (React-EU)

om ändring av förordning (EU) nr 
1303/2013 vad gäller exceptionella 
ytterligare medel och 
genomförandebestämmelser inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
för att tillhandahålla stöd för främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
pandemin och förberedande av en grön, 
digital, social och resilient återhämtning av 
ekonomin, sysselsättningen och samhället 
(React-EU)

(Ändringsförslaget – alltså att lägga till 
orden ”social” och ”sysselsättningen och 
samhället” i frasen ”i samband med covid-
19-pandemin och förberedande av en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin” – gäller hela texten, även titeln. 
Om ändringen antas ska hela texten 
anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
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Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna har drabbats av 
krisen på grund av följderna av covid-19-
pandemin på ett aldrig tidigare skådat sätt. 
Krisen hämmar tillväxten i 
medlemsstaterna, vilket i sin tur förvärrar 
de allvarliga likviditetsbristerna på grund 
av den plötsliga och betydande ökningen 
av nödvändiga investeringar i hälso- och 
sjukvårdssystem och andra sektorer i deras 
ekonomi. Detta har skapat en extraordinär 
situation som kräver särskilda åtgärder.

(1) Medlemsstaterna har drabbats av 
krisen på grund av följderna av covid-19-
pandemin på ett aldrig tidigare skådat sätt. 
Krisen har förvärrat situationen för 
människor som lever i, eller är i riskzonen 
för, fattigdom och den har lett till djupare 
sociala klyftor, ökad förlust av 
arbetstillfällen, ökad arbetslöshet och 
större ojämlikhet, särskilt i missgynnade 
grupper, och den har hämmat tillväxten i 
medlemsstaterna, vilket i sin tur förvärrar 
de allvarliga likviditetsbristerna på grund 
av den plötsliga och betydande ökningen 
av nödvändiga investeringar i hälso- och 
sjukvårdssystem och andra sektorer i deras 
ekonomi. Detta har skapat en extraordinär 
situation som kräver särskilda åtgärder.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att avhjälpa de enorma 
påfrestningarna på ekonomin till följd av 
de exceptionella restriktioner som införts 
av medlemsstaterna för att begränsa 
spridningen av covid-19 och riskerna med 
en asymmetrisk återhämtning som härrör 
från de olika nationella medel som finns 
tillgängliga i olika medlemsstater och som 
får allvarliga konsekvenser för den inre 
marknadens funktion, godkände 
Europeiska rådet den 23 april 2020 
färdplanen för återhämtning med en stark 
investeringskomponent, uppmanade till 
inrättandet av en europeisk 
återhämtningsfond och gav kommissionen 
i uppdrag att analysera behoven så att 
medlen kan riktas till de sektorer och 
geografiska delar av unionen som 
påverkats mest, och samtidigt klargöra 

(3) För att avhjälpa de enorma 
påfrestningarna på ekonomin och 
samhället till följd av de exceptionella 
restriktioner som införts av 
medlemsstaterna för att begränsa 
spridningen av covid-19 och riskerna med 
en asymmetrisk återhämtning som härrör 
från de olika nationella medel som finns 
tillgängliga i olika medlemsstater och som 
får allvarliga konsekvenser för den inre 
marknadens funktion, godkände 
Europeiska rådet den 23 april 2020 
färdplanen för återhämtning med en stark 
investeringskomponent, uppmanade till 
inrättandet av en europeisk 
återhämtningsfond och gav kommissionen 
i uppdrag att analysera behoven så att 
medlen kan riktas till de sektorer och 
geografiska delar av unionen som 
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kopplingen till den fleråriga budgetramen 
för 2021–2027.

påverkats mest, och samtidigt klargöra 
kopplingen till den fleråriga budgetramen 
för 2021–2027.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ett ytterligare exceptionellt belopp 
på 58 272 800 000 EUR (i löpande priser) 
för budgetåtaganden från strukturfonderna 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning för åren 2020, 2021 och 
2022 bör göras tillgängligt för att stödja de 
mest drabbade medlemsstaterna och 
regionerna i krisreparationen i samband 
med covid-19-pandemin eller i 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin, i syfte 
att snabbt sprida medel till den reala 
ekonomin genom de befintliga operativa 
programmen. Medlen för 2020 härrör från 
en ökning av de tillgängliga medlen för 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning i den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020, medan 
medlen för 2021 och 2022 härrör från 
Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument. Delar av de 
ytterligare medlen bör anslås till tekniskt 
stöd på kommissionens initiativ. 
Kommissionen bör fastställa fördelningen 
av de återstående ytterligare medlen för 
varje medlemsstat på grundval av en 
tilldelningsmetod som bygger på senast 
tillgängliga objektiva statistiska uppgifter 
om medlemsstaternas relativa välstånd och 
omfattningen av den nuvarande krisens 
konsekvenser på deras ekonomier och 
samhällen. Tilldelningsmetoden bör 
omfatta ett särskilt avsatt ytterligare belopp 
för de yttersta randområdena, med tanke på 
den särskilda sårbarheten i deras 
ekonomier och samhällen. För att ta hänsyn 
till den föränderliga karaktären hos krisens 

(5) Ett ytterligare exceptionellt belopp 
på 58 272 800 000 EUR (i löpande priser) 
för budgetåtaganden från strukturfonderna 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning för åren 2020, 2021 och 
2022 bör göras tillgängligt för att stödja de 
mest drabbade medlemsstaterna och 
regionerna i krisreparationen i samband 
med covid-19-pandemin eller i 
förberedandet av en grön, digital, social 
och resilient återhämtning av ekonomin, 
sysselsättningen och samhället, i syfte att 
snabbt sprida medel till den reala 
ekonomin genom de befintliga operativa 
programmen. Medlen för 2020 härrör från 
en ökning av de tillgängliga medlen för 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning i den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020, medan 
medlen för 2021 och 2022 härrör från 
Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument. Delar av de 
ytterligare medlen bör anslås till tekniskt 
stöd på kommissionens initiativ. 
Kommissionen bör fastställa fördelningen 
av de återstående ytterligare medlen för 
varje medlemsstat på grundval av en 
tilldelningsmetod som bygger på senast 
tillgängliga objektiva statistiska uppgifter 
om medlemsstaternas relativa välstånd och 
statistiska uppgifter, inbegripet uppgifter 
om jämställdheten, och om omfattningen 
av den nuvarande krisens konsekvenser för 
deras ekonomier och samhällen, med 
särskilt fokus på de personer som har det 
sämst ställt, såsom hemlösa och personer 
som bor i segregerade inrättningar dit 
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effekter bör fördelningen revideras 2021 på 
grundval av samma tilldelningsmetod med 
hjälp av de senaste statistiska uppgifter 
som finns tillgängliga den 19 oktober 2021 
för att tilldela 2022 års del av de ytterligare 
medlen.

medlemsstaternas statistikverk inte brukar 
nå ut. I detta syfte bör relevanta och 
jämförbara uppgifter samlas in med hjälp 
av icke-statliga organisationer som 
arbetar med fattigdom och social 
utestängning. Tilldelningsmetoden bör 
omfatta ett särskilt avsatt ytterligare belopp 
för de yttersta randområdena, med tanke på 
den särskilda sårbarheten i deras 
ekonomier och samhällen. För att ta hänsyn 
till den föränderliga karaktären hos krisens 
effekter bör fördelningen revideras 2021 på 
grundval av samma tilldelningsmetod med 
hjälp av de senaste statistiska uppgifter och 
jämlikhetsuppgifter som finns tillgängliga 
den 19 oktober 2021 för att tilldela 2022 
års del av de ytterligare medlen.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att medlemsstaterna ska få så 
stor flexibilitet som möjligt för att 
skräddarsy krisreparationsåtgärder i 
samband med covid-19-pandemin eller 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin bör 
kommissionen fastställa anslagen på 
medlemsstatsnivå. Möjligheten att använda 
ytterligare medel för att ge stöd till dem 
som har det sämst ställt bör också 
föreskrivas. Det är dessutom nödvändigt att 
fastställa tak för anslaget till tekniskt stöd 
på medlemsstaternas initiativ, samtidigt 
som medlemsstaterna ges största möjliga 
flexibilitet i fråga om tilldelning inom 
operativa program som får stöd från Eruf 
eller ESF. Det bör klargöras att det inte 
finns något behov att iaktta ESF:s 
minimiandel för de ytterligare medlen. 
Med tanke på det förväntade snabba 
utnyttjandet av de ytterligare medlen bör 
de åtaganden som är kopplade till dessa 
ytterligare medel endast dras tillbaka när 

(7) För att medlemsstaterna ska få 
tillräcklig flexibilitet för att skräddarsy 
krisreparationsåtgärder i samband med 
covid-19-pandemin eller förberedandet av 
en grön, digital, social och resilient 
återhämtning av ekonomin, 
sysselsättningen och samhället bör 
kommissionen fastställa anslagen på 
medlemsstatsnivå. Möjligheten att använda 
ytterligare medel för att ge stöd till dem 
som har det sämst ställt bör också 
föreskrivas. Det är dessutom nödvändigt att 
fastställa tak för anslaget till tekniskt stöd 
på medlemsstaternas initiativ, samtidigt 
som medlemsstaterna ges tillräcklig 
flexibilitet i fråga om tilldelning inom 
operativa program som får stöd från Eruf 
eller ESF. Med tanke på det förväntade 
snabba utnyttjandet av de ytterligare 
medlen bör de åtaganden som är kopplade 
till dessa ytterligare medel endast dras 
tillbaka när de operativa programmen 
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de operativa programmen avslutas. avslutas.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att komplettera de insatser som 
redan finns tillgängliga inom Erufs 
tillämpningsområde för stöd, utvidgat 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2020/460 och (EU) 
2020/558, bör medlemsstaterna även 
fortsättningsvis tillåtas använda de 
ytterligare medlen i första hand för 
investeringar i produkter och tjänster för 
hälso- och sjukvårdstjänster, för 
tillhandahållande av stöd i form av 
rörelsekapital eller investeringsstöd till små 
och medelstora företag, i insatser som 
bidrar till omställningen till en digital och 
grön ekonomi, infrastruktur som 
tillhandahåller grundläggande tjänster till 
medborgarna eller ekonomiska 
stödåtgärder till de regioner som är mest 
beroende av de sektorer som drabbats 
hårdast av krisen. Tekniskt stöd bör också 
stödjas. Det är lämpligt att de ytterligare 
medlen endast används inom det nya 
tematiska målet Främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
pandemin och förberedande av en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin, vilket också bör utgöra en enda 
investeringsprioritering för att möjliggöra 
förenklad programplanering och ett 
förenklat genomförande av de ytterligare 
medlen.

(9) För att komplettera de insatser som 
redan finns tillgängliga inom Erufs 
tillämpningsområde för stöd, utvidgat 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2020/460 och (EU) 
2020/5585, bör medlemsstaterna även 
fortsättningsvis tillåtas använda de 
ytterligare medlen i första hand för 
investeringar i produkter och tjänster för 
hälso- och sjukvårdstjänster för alla, för 
tillhandahållande av stöd i form av 
rörelsekapital eller investeringsstöd till små 
och medelstora företag, särskilt 
mikroföretag och mindre företag, i 
insatser som bidrar till omställningen till en 
digital och grön ekonomi, infrastruktur 
som tillhandahåller icke-diskriminerande 
och grundläggande tjänster till människor, 
inbegripet i landsbygdsområden, eller 
ekonomiska stödåtgärder till de regioner 
som är mest beroende av de sektorer som 
drabbats hårdast av krisen samt hjälp till 
dem som har det allra sämst. Tekniskt 
stöd bör också stödjas. Det är lämpligt att 
de ytterligare medlen endast används inom 
det nya tematiska målet Främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
pandemin och förberedande av en grön, 
digital, social och resilient återhämtning av 
ekonomin, sysselsättningen och samhället, 
vilket också bör utgöra en enda 
investeringsprioritering för att möjliggöra 
förenklad programplanering och ett 
förenklat genomförande av de ytterligare 
medlen.

__________________ __________________
5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2020/460 av den 30 mars 2020 om 

5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2020/460 av den 30 mars 2020 om 
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ändring av förordningarna (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 
508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för 
att mobilisera investeringar i 
medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem samt i andra sektorer av 
deras ekonomier som reaktion på covid-19-
utbrottet (Investeringsinitiativ mot effekter 
av coronavirus) (EUT L 99, 31.3.2020, 
s. 5). Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/558 av den 23 april 
2020 om ändring av förordningarna (EU) 
nr 1301/2013 och (EU) nr 1303/2013 vad 
gäller särskilda åtgärder för att 
tillhandahålla extraordinär flexibilitet vid 
användningen av de europeiska struktur- 
och investeringsfonderna för att hantera 
covid-19-utbrottet (EUT L 130, 23.4.2020, 
s. 1).

ändring av förordningarna (EU) nr 
1301/2013, (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 
508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för 
att mobilisera investeringar i 
medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem samt i andra sektorer av 
deras ekonomier som reaktion på covid-19-
utbrottet (Investeringsinitiativ mot effekter 
av coronavirus) (EUT L 99, 31.3.2020, 
s. 5). Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2020/558 av den 23 april 
2020 om ändring av förordningarna (EU) 
nr 1301/2013 och (EU) nr 1303/2013 vad 
gäller särskilda åtgärder för att 
tillhandahålla extraordinär flexibilitet vid 
användningen av de europeiska struktur- 
och investeringsfonderna för att hantera 
covid-19-utbrottet (EUT L 130, 23.4.2020, 
s. 1).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För ESF bör medlemsstaterna i 
första hand använda de ytterligare medlen 
för att stödja bibehållande av 
arbetstillfällen, inbegripet genom system 
för korttidsarbete och stöd till 
egenföretagare, skapande av 
arbetstillfällen, särskilt för personer i 
utsatta situationer, stöd till 
sysselsättningsåtgärder för unga, 
utbildning, kompetensutveckling och för 
att förbättra tillgången till sociala tjänster 
av allmänt intresse, inbegripet för barn. Det 
bör klargöras att under de nuvarande 
exceptionella omständigheterna kan stöd 
till system för korttidsarbete för anställda 
och egenföretagare i samband med covid-
19-pandemin ges även när stödet inte 
kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte sådana 
åtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. 
Unionsstöd till dessa system för 

(10) För ESF bör medlemsstaterna i 
första hand använda de ytterligare medlen 
för att stödja social inkludering och 
fattigdomsbekämpning, med särskilt fokus 
på barnfattigdom, bibehållande av 
arbetstillfällen, inbegripet genom system 
för korttidsarbete som ger inkomster över 
fattigdomsgränsen och stöd till 
egenföretagare, skapande av 
arbetstillfällen, särskilt för personer i 
utsatta situationer, stöd till 
sysselsättningsåtgärder för unga, 
inkluderande utbildning, 
kompetensutveckling, i synnerhet för 
missgynnade grupper och omsorgsgivare, 
och för att förbättra lika och allmän 
tillgång till inkluderande och tillgängliga 
tjänster av hög kvalitet, däribland hälso- 
och sjukvårdstjänster och sociala tjänster 
av allmänt intresse, inbegripet för barn, 
äldre och personer med 
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korttidsarbete bör vara tidsbegränsat. funktionsnedsättning. Det bör klargöras 
att under de nuvarande exceptionella 
omständigheterna kan stöd till system för 
korttidsarbete för anställda och 
egenföretagare i samband med covid-19-
pandemin ges även när stödet inte 
kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte sådana 
åtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. 
Unionsstöd till dessa system för 
korttidsarbete bör vara tidsbegränsat och 
omfattas av villkoret att samma nivå på 
arbets- och anställningsvillkor och 
tillhörande rättigheter ska bibehållas, 
inbegripet skydd mot uppsägningar och 
sänkta löner, samt att inga bonusar till 
chefer eller dividender till aktieägare ska 
utbetalas. Eftersom offentliga medel 
används för att hålla sysselsättningen 
uppe bör unionsstödmottagare inte vara 
baserade i en jurisdiktion som avses i 
bilaga I till rådets slutsatser om EU:s 
reviderade förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet 1a och de bör inte 
undergräva kollektivförhandlingar, 
arbetstagarnas deltagande eller 
medbestämmande i företagens 
beslutsprocesser i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.
____________________________
1a EUT C 64, 27.2.2020, s. 8.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Medlemsstaterna bör ha möjlighet 
att fördela de ytterligare medlen till nya 
särskilda operativa program eller nya 
prioriterade områden inom befintliga 
program. För att möjliggöra ett snabbt 
genomförande är det endast tillåtet att ange 
redan utsedda myndigheter i befintliga 

(12) Medlemsstaterna bör ha möjlighet 
att fördela de ytterligare medlen till nya 
särskilda operativa program eller nya 
prioriterade områden inom befintliga 
program. För att möjliggöra ett snabbt 
genomförande är det endast tillåtet att ange 
redan utsedda myndigheter i befintliga 
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operativa program som får stöd från Eruf, 
ESF eller Sammanhållningsfonden för nya 
särskilda operativa program. 
Medlemsstaterna bör inte behöva göra 
någon förhandsutvärdering och de 
uppgifter som krävs för att lämna in det 
operativa programmet för kommissionens 
godkännande bör vara begränsade.

operativa program som får stöd från Eruf, 
ESF eller Sammanhållningsfonden för nya 
särskilda operativa program. 
Medlemsstaterna bör inte behöva göra 
någon förhandsutvärdering och de 
uppgifter som krävs för att lämna in det 
operativa programmet för kommissionens 
godkännande bör vara begränsade. React-
EU bör dock inte stödja åtgärder som 
bidrar till segregering eller social 
utestängning eller som ger en inkomst 
som ligger under medlemsstaternas 
fattigdomsgräns. 
Jämställdhetsperspektivet bör beaktas vid 
utarbetandet, genomförandet, tillsynen 
och utvärderingen av alla program. I 
enlighet med artikel 21 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna är all diskriminering på 
grund av bland annat kön, ras, hudfärg, 
etniskt eller socialt ursprung, genetiska 
särdrag, språk, religion eller övertygelse, 
politisk eller annan åskådning, 
tillhörighet till nationell minoritet, 
förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder 
eller sexuell läggning förbjuden vid 
genomförandet av React-EU.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt sätta in de 
ytterligare medlen för krisreparation i 
samband med covid-19-pandemin och 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin inom 
den nuvarande programperioden, är det 
berättigat att undantagsvis befria 
medlemsstaterna från skyldigheten att följa 
förhandsvillkor och att uppfylla kraven på 
resultatreserven och tillämpningen av 
resultatramen, på tematisk koncentration, 
även i förhållande till de trösklar som 

(14) För att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt sätta in de 
ytterligare medlen för krisreparation i 
samband med covid-19-pandemin och 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin inom 
den nuvarande programperioden, är det 
berättigat att undantagsvis befria 
medlemsstaterna från skyldigheten att följa 
förhandsvillkor och att uppfylla kraven på 
resultatreserven och tillämpningen av 
resultatramen, på tematisk koncentration, 
även i förhållande till de trösklar som 
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fastställts för hållbar stadsutveckling för 
Eruf, samt på utarbetande av en 
kommunikationsstrategi för de ytterligare 
medlen. Det är dock nödvändigt att 
medlemsstaterna genomför minst en 
utvärdering senast den 31 december 2024 
för att bedöma de ytterligare medlens 
ändamålsenlighet, effektivitet och verkan 
samt hur de bidragit till att uppnå det nya 
särskilda tematiska målet. För att göra det 
lättare att få tillgång till jämförbar 
information på unionsnivå uppmuntras 
medlemsstaterna att använda de 
programspecifika indikatorer som 
kommissionen tillhandahåller. Dessutom 
bör medlemsstaterna och förvaltande 
myndigheter vid fullgörandet av sina 
skyldigheter i fråga om information, 
kommunikation och synliggörande göra de 
exceptionella åtgärder och medel som 
unionen inför synligare, särskilt genom att 
säkerställa att potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, deltagare, slutmottagare av 
finansiella instrument och allmänheten är 
medvetna om förekomsten, omfattningen 
och det ytterligare stödet härrörande från 
de ytterligare medlen.

fastställts för hållbar stadsutveckling för 
Eruf, samt på utarbetande av en 
kommunikationsstrategi för de ytterligare 
medlen. Det är dock nödvändigt att 
medlemsstaterna genomför minst en 
utvärdering senast den 31 december 2024 
för att bedöma de ytterligare medlens 
inkluderande effekter, ändamålsenlighet, 
effektivitet och verkan samt hur de bidragit 
till att uppnå det nya särskilda tematiska 
målet. För att göra det lättare att få tillgång 
till jämförbar information på unionsnivå 
uppmuntras medlemsstaterna att använda 
de programspecifika indikatorer som 
kommissionen tillhandahåller. Dessutom 
bör medlemsstaterna och förvaltande 
myndigheter vid fullgörandet av sina 
skyldigheter i fråga om information, 
kommunikation och synliggörande göra de 
exceptionella åtgärder och medel som 
unionen inför synligare, särskilt genom att 
säkerställa att potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, deltagare, slutmottagare av 
finansiella instrument och allmänheten är 
medvetna om förekomsten, omfattningen 
och det ytterligare stödet härrörande från 
de ytterligare medlen.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I syfte att göra det möjligt att rikta 
dessa ytterligare medel till de geografiska 
områden där de behövs som mest, som en 
undantagsåtgärd och utan att det påverkar 
de allmänna reglerna för tilldelning av 
medel från strukturfonderna, bör de 
ytterligare medel som tilldelas Eruf och 
ESF inte delas upp per regionkategori. 
Medlemsstaterna förväntas dock ta hänsyn 
till de olika regionala behoven och 
utvecklingsnivåerna för att säkerställa att 
fokus ligger på mindre utvecklade 
regioner, i enlighet med de mål för 

(15) I syfte att göra det möjligt att rikta 
dessa ytterligare medel till de geografiska 
områden där de behövs som mest, som en 
undantagsåtgärd och utan att det påverkar 
de allmänna reglerna för tilldelning av 
medel från strukturfonderna, bör de 
ytterligare medel som tilldelas Eruf och 
ESF inte delas upp per regionkategori. 
Medlemsstaterna förväntas dock ta hänsyn 
till de olika regionala behov som uppstått 
som en följd av covid-19-pandemin samt 
utvecklingsnivåerna för att säkerställa att 
fokus ligger på mindre utvecklade 
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ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning som anges i artikel 173 i 
EUF-fördraget. Medlemsstaterna bör också 
involvera lokala och regionala myndigheter 
samt relevanta organ som företräder det 
civila samhället, i enlighet med principen 
om partnerskap.

regioner, i enlighet med de mål för 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning som anges i artikel 173 i 
EUF-fördraget. Medlemsstaterna bör också 
involvera lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter 
samt relevanta organ som företräder det 
civila samhället, inbegripet icke-statliga 
organisationer och organ som arbetar 
med frågor som fattigdom, social 
inkludering, jämställdhet och icke-
diskriminering, i enlighet med principen 
om partnerskap.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eftersom situationen i samband 
med covid-19-pandemin är akut bör denna 
förordning träda i kraft dagen efter det att 
den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med beaktande av covid-19-
pandemin och hur brådskande det är att 
hantera den därmed sammanhängande 
folkhälsokrisen anses det nödvändigt att 
föreskriva ett undantag från den 
åttaveckorsperiod som avses i artikel 4 i 
protokoll nr 1 om de nationella 
parlamentens roll i Europeiska unionen, 
fogat till fördraget om Europeiska 
unionen, fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och fördraget om 
upprättandet av Europeiska 

utgår
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atomenergigemenskapen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 5 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artiklarna 86.2 och 
136.1 ska åtagandena för ytterligare medel 
återkrävas i enlighet med reglerna för 
avslutande av programmen.

Genom undantag från artiklarna 86.2 och 
136.1 ska åtagandena för ytterligare medel 
dras tillbaka den 31 december 2024.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
 Artikel 92b – punkt 5 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska anslå de ytterligare 
medel som är tillgängliga för 
programplanering inom Eruf och ESF till 
operativa program.

Varje medlemsstat ska anslå de ytterligare 
medel som är tillgängliga för 
programplanering inom Eruf och ESF till 
operativa program. ESF-andelen ska inte 
sänkas under den nuvarande rättsliga 
skyldigheten på 23,1 %.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 5 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 92.7 får en 
andel av de ytterligare medlen också 
föreslås att användas till att öka stödet till 
fonden för europeiskt bistånd till dem som 
har det sämst ställt (Fead) innan eller 

Genom undantag från artikel 92.7 får en 
andel av de ytterligare medlen också 
föreslås att användas till att öka stödet till 
fonden för europeiskt bistånd till dem som 
har det sämst ställt (Fead) och 
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samtidigt som tilldelningen till Eruf och 
ESF görs.

sysselsättningsinitiativet för unga innan 
eller samtidigt som tilldelningen till Eruf 
och ESF görs. Denna andel ska uppgå till 
minst 3 % av de ytterligare medlen för att 
säkerställa ett minimibelopp till stöd för 
dem som har det sämst ställt och som har 
drabbats oproportionerligt hårt och 
exempellöst av covid-19-krisen.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 5 – stycke 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter den ursprungliga tilldelningen får de 
ytterligare medlen genom en medlemsstats 
ansökan om ändring av ett operativt 
program enligt artikel 30.1 överföras 
mellan Eruf och ESF, oaktat de 
procentsatser som anges i artikel 92.1 a, b 
och c.

Efter den ursprungliga tilldelningen får de 
ytterligare medlen genom en medlemsstats 
ansökan om ändring av ett operativt 
program enligt artikel 30.1 överföras 
mellan Eruf och ESF, oaktat de 
procentsatser som anges i artikel 92.1 a, b 
och c, förutsatt att ESF-andelen inte 
understiger 23,1 %.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 5 – stycke 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De krav som fastställs i artikel 92.4 ska 
inte tillämpas på den ursprungliga 
tilldelningen eller efterföljande 
överföringar.

utgår

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
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Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För Eruf ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja investeringar i 
produkter och tjänster för hälso- och 
sjukvårdstjänster, för att tillhandahålla stöd 
i form av rörelsekapital eller 
investeringsstöd till små och medelstora 
företag, investeringar som bidrar till 
omställningen till en digital och grön 
ekonomi, investeringar i infrastruktur som 
tillhandahåller grundläggande tjänster till 
medborgarna och ekonomiska åtgärder i 
de regioner som är mest beroende av de 
sektorer som drabbats hårdast av krisen.

För Eruf ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja investeringar i 
produkter och tjänster för hälso- och 
sjukvårdstjänster för alla, för att 
tillhandahålla stöd i form av rörelsekapital 
eller investeringsstöd till små och 
medelstora företag, investeringar som 
bidrar till omställningen till en digital och 
grön ekonomi, investeringar i infrastruktur 
som tillhandahåller icke-diskriminerande 
grundläggande tjänster till människor och 
ekonomiska åtgärder i de regioner som är 
mest beroende av de sektorer som drabbats 
hårdast av krisen.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För ESF ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja bibehållande 
av arbetstillfällen, inbegripet genom 
system för korttidsarbete och stöd till 
egenföretagare, även när stödet inte 
kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte sådana 
åtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. 
De ytterligare medlen ska också stödja 
skapandet av arbetstillfällen, särskilt för 
personer i utsatta situationer, 
sysselsättningsåtgärder för unga, 
utbildning, kompetensutveckling, särskilt 
för att stödja den gröna och digitala 
omställningen, och förbättrad tillgång till 
sociala tjänster av allmänt intresse, 
inbegripet för barn.

För ESF ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja åtgärder för 
social delaktighet och 
fattigdomsutrotning, med särskilt fokus på 
barnfattigdom samt bibehållande av 
arbetstillfällen, inbegripet genom system 
för korttidsarbete som ger inkomster över 
medlemsstaternas fattigdomsgräns och 
stöd till egenföretagare, även när stödet 
inte kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte sådana 
åtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. 
De ytterligare medlen ska också stödja 
skapandet av högkvalitativa 
arbetstillfällen, särskilt för personer i 
utsatta situationer, sysselsättningsåtgärder 
för unga, inbegripet livslångt lärande, 
individuell omskolning och utbildning, 
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kompetensutveckling, särskilt för 
missgynnade grupper och omsorgsgivare, 
i syfte att stödja den rättvisa gröna och 
digitala omställningen samt omställningen 
till hållbar sysselsättning, och förbättra 
lika och allmän tillgång till inkluderande, 
tillgängliga tjänster av hög kvalitet, 
däribland hälso- och sjukvårdstjänster 
och sociala tjänster av allmänt intresse, 
inbegripet för barn, äldre och personer 
med funktionsnedsättning. Unionsstöd till 
dessa system för korttidsarbete ska vara 
tidsbegränsat och omfattas av villkoret att 
samma nivå på arbets- och 
anställningsvillkor och tillhörande 
rättigheter ska bibehållas, inbegripet 
skydd mot uppsägningar och sänkta 
löner. Mottagare av unionsstöd ska inte 
utbetala bonusar till chefer eller 
dividender till aktieägare och de ska inte 
vara baserade i en jurisdiktion som avses i 
bilaga I till rådets slutsatser om EU:s 
reviderade förteckning över icke 
samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet 1a och de bör inte heller 
undergräva kollektivförhandlingar, 
arbetstagarnas deltagande eller 
medbestämmande i företagens 
beslutsprocesser i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis.
________________________________
1a EUT C 64, 27.2.2020, s. 8.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med undantag för det tekniska stöd som 
avses i punkt 6 och de ytterligare medel 
som används för Fead som avses i punkt 5 
sjunde stycket, ska de ytterligare medlen 
stödja insatser inom det nya tematiska 

Med undantag för det tekniska stöd som 
avses i punkt 6 och de ytterligare medel 
som används för Fead och 
ungdomssysselsättningsinitiativet som 
avses i punkt 5 sjunde stycket, ska de 



PE654.026v02-00 58/91 RR\1212778SV.docx

SV

målet Främjande av krisreparation i 
samband med covid-19-pandemin och 
förberedande av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin, som 
kompletterar de tematiska mål som anges i 
artikel 9.

ytterligare medlen stödja insatser inom det 
nya tematiska målet Främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-
pandemin och förberedande av en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin, sysselsättningen och samhället 
som kompletterar de tematiska mål som 
anges i artikel 9.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artikel 26.4 får 
medlemsstaterna utarbeta ett nytt särskilt 
operativt program inom ramen för det nya 
tematiska mål som avses i punkt 10. Ingen 
förhandsutvärdering enligt artikel 55 ska 
krävas.

Genom undantag från artikel 26.4 får 
medlemsstaterna utarbeta ett nytt särskilt 
operativt program inom ramen för det nya 
tematiska mål som avses i punkt 9. Ingen 
förhandsutvärdering enligt artikel 55 ska 
krävas.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 10 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De uppgifter som anges i artikel 96.2 första 
stycket b v och vii, 96.4, 96.6 b och c samt 
96.7 ska inte krävas för ett sådant nytt 
operativt program. De uppgifter som anges 
i artikel 96.3 ska endast krävas om 
motsvarande stöd tillhandahålls.

De uppgifter som anges i artikel 96.2 första 
stycket b v och vii och 96.6 b och c ska 
inte krävas för ett sådant nytt operativt 
program. De uppgifter som anges i artikel 
96.3 ska endast krävas om motsvarande 
stöd tillhandahålls.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
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Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artiklarna 56.3 och 
114.2 ska medlemsstaterna säkerställa att 
minst en utvärdering av användningen av 
de ytterligare medlen genomförs senast den 
31 december 2024 för att bedöma deras 
ändamålsenlighet, effektivitet och verkan 
samt hur de har bidragit till det tematiska 
mål som avses i punkt 10 i den här artikeln.

Genom undantag från artiklarna 56.3 och 
114.2 ska medlemsstaterna säkerställa att 
minst en utvärdering av användningen av 
de ytterligare medlen genomförs senast den 
31 december 2024 för att bedöma deras 
inkluderande effekter, ändamålsenlighet, 
effektivitet och verkan samt hur de har 
bidragit till det tematiska mål som avses i 
punkt 10 i den här artikeln.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Alla program som genomförs inom 
ramen för React-EU ska säkerställa 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
lika möjligheter för alla, utan 
diskriminering.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 12 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Det undantag som föreskrivs i 
artikel 65.10 andra stycket där den 1 
februari 2020 fastställs som datum för 
inledande av stödberättigande för insatser 
i syfte att främja krishanteringsförmågan 
inom ramen för covid-19-utbrottet.

utgår
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YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 
nr 1303/2013 vad gäller exceptionella ytterligare medel och genomförandebestämmelser inom 
målet Investering för tillväxt och sysselsättning för att tillhandahålla stöd för främjande av 
krisreparation i samband med covid-19-pandemin och förberedande av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin (React-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

Föredragande av yttrande: Karlo Ressler

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredragandens allmänna uppskattning är att förslaget logiskt sett bygger på två tidigare 
förslag som avser sammanhållningspolitiken, nämligen investeringsinitiativet mot effekter av 
coronaviruset (CRII) och investeringsinitiativet mot effekter av coronaviruset plus (CRII+), 
som nyligen antogs av medlagstiftarna. Han välkomnar därför förslaget att ändra förordning 
(EU) nr 1303/2013 (förordningen om gemensamma bestämmelser) för att säkerställa att 
särskilda ytterligare medel från strukturfonderna också i fortsättningen finns tillgängliga för 
medlemsstaterna för att tillhandahålla stöd för att främja krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin för de geografiska områden i Europa vars ekonomi och arbetsmarknad 
har drabbats hårdast och för att förbereda en grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin.

Han föreslår flera ändringar för att öka flexibiliteten för medlemsstaterna, t.ex. när det gäller att 
använda fonderna efter 2022 eller för att möjliggöra ett snabbt genomförande av ett program.

Han välkomnar att medlemsstaterna kommer att ha möjlighet att dela upp de ytterligare 
medlen mellan Eruf och ESF genom programplanering av resurser utan några begränsningar. 
Medlemsstaterna kommer också att ha möjlighet att använda en del av dessa ytterligare medel 
för Fead. De ytterligare medlen kommer att anslås till en eller flera separata prioriterade 
områden inom ett eller flera befintliga program genom en ansökan om ändring av det eller de 
program som berörs eller till ett nytt särskilt program genom utarbetandet och inlämningen av 
ett nytt operativt program.
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Föredraganden är ense om att de ytterligare medlen endast kan användas för att stödja insatser 
för främjande av krisreparation i samband med covid-19-pandemin eller förberedande av 
en grön, digital och resilient återhämtning av ekonomin genom investeringar i insatser som 
bidrar till omställningen till en digital och grön ekonomi inom ramen för ett nytt tematiskt mål 
som kompletterar de tematiska mål som avses i artikel 9, och tekniskt stöd. 

För att kompensera för denna föreslagna flexibilitet föreslår han att kvaliteten på 
rapporteringen stärks, vilket bör göra det möjligt att genomföra ordentliga och kontinuerliga 
kontroller av korrekthet och effekter. I syfte att bidra till den framtida planeringen av 
sammanhållningspolitiken bör man tydliggöra uppnåendet av målen för React-EU, hur 
effektivt medlen har använts, vilken sorts åtgärder som finansieras samt stödmottagare och 
slutmottagare av de finansiella anslagen och deras europeiska mervärde när det gäller att bidra 
till den ekonomiska återhämtningen. Detta bör vara lika viktigt oavsett om de finansiella 
anslagen härrör från den klassiska EU-budgeten eller från Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument i form av externa inkomster avsatta för särskilda ändamål.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta 
följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna har drabbats av 
krisen på grund av följderna av 
covid-19-pandemin på ett aldrig tidigare 
skådat sätt. Krisen hämmar tillväxten 
i medlemsstaterna, vilket i sin tur förvärrar 
de allvarliga likviditetsbristerna på grund 
av den plötsliga och betydande ökningen 
av nödvändiga investeringar i hälso- och 
sjukvårdssystem och andra sektorer i deras 
ekonomi. Detta har skapat en extraordinär 
situation som kräver särskilda åtgärder.

(1) Medlemsstaterna har drabbats av 
en pandemi och en social och ekonomisk 
kris på grund av följderna av covid-19 på 
ett aldrig tidigare skådat sätt. Krisen 
hämmar tillväxten i medlemsstaterna, 
vilket i sin tur förvärrar de allvarliga 
likviditetsbristerna på grund av den 
plötsliga och betydande ökningen av 
offentliga investeringar, som dels är 
nödvändiga inom hälso- och 
sjukvårdssystem och andra sektorer i deras 
ekonomier, dels behövs för att lindra 
effekterna av den sociala krisen. Detta har 
skapat en extraordinär situation som kräver 
särskilda åtgärder för att stödja en varaktig 
återhämtning och skapandet av hållbara 
arbetstillfällen av god kvalitet.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) För att hantera effekterna av krisen 
ändrades förordningarna (EU) 
nr 1303/2013 och (EU) nr 1301/2013 den 
30 mars 2020 för att ge större flexibilitet 
vid genomförandet av de operativa 
program som får stöd från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Sammanhållningsfonden (nedan kallade 
fonderna) och från Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF). Men eftersom de 
allvarliga negativa effekterna för unionens 
ekonomier och samhällen försämrades 
ändrades båda förordningarna på nytt den 
23 april 2020 för att ge exceptionell 
ytterligare flexibilitet så att 
medlemsstaterna får möjlighet att 
koncentrera sig på de åtgärder som krävs 
för att hantera denna exceptionella kris 
genom att öka möjligheten att mobilisera 
outnyttjat stöd från fonderna och förenkla 
förfarandekraven i samband med 
genomförande och revisioner av program.

(2) För att hantera effekterna av krisen 
ändrades förordningarna (EU) 
nr 1303/2013 och (EU) nr 1301/2013 den 
30 mars 2020 för att ge större flexibilitet 
vid genomförandet av de operativa 
program som får stöd från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Europeiska socialfonden (ESF) och 
Sammanhållningsfonden (nedan kallade 
fonderna) och från Europeiska havs- och 
fiskerifonden (EHFF). Men eftersom de 
allvarliga negativa effekterna för unionens 
ekonomier och samhällen försämrades 
ändrades båda förordningarna på nytt den 
23 april 2020 för att ge exceptionell 
ytterligare flexibilitet så att 
medlemsstaterna får möjlighet att 
koncentrera sig på de åtgärder som krävs 
för att hantera denna exceptionella kris 
genom att öka möjligheten att mobilisera 
outnyttjat stöd från fonderna och förenkla 
förfarandekraven i samband med 
genomförande och revisioner av program. 
Denna flexibilitet är tillfällig till sin natur 
och är uteslutande tänkt som ett svar på 
covid-19-pandemin.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslagits i den bör 
åtgärder för återhämtning och resiliens 
inom de europeiska investerings- och 
strukturfonderna genomföras för att 

(4) I enlighet med förordning 
[Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] och inom ramen 
för de medel som anslagits i den bör 
åtgärder för återhämtning och resiliens 
inom de europeiska investerings- och 
strukturfonderna genomföras för att 
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hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen. Sådana 
ytterligare medel bör användas på ett 
sådant sätt som säkerställer 
överensstämmelse med de tidsfrister som 
finns i förordning [Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument]. Dessutom bör 
ytterligare medel för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning göras 
tillgängliga genom en revidering av den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020.

hantera de aldrig tidigare skådade 
effekterna av covid-19-krisen. Dessutom 
bör ytterligare medel för ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning göras 
tillgängliga genom en revidering av den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ett ytterligare exceptionellt belopp 
på 58 272 800 000 EUR (i löpande priser) 
för budgetåtaganden från strukturfonderna 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning för åren 2020, 2021 och 
2022 bör göras tillgängligt för att stödja de 
mest drabbade medlemsstaterna och 
regionerna i krisreparationen i samband 
med covid-19-pandemin eller 
i förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin, i syfte 
att snabbt sprida medel till den reala 
ekonomin genom de befintliga operativa 
programmen. Medlen för 2020 härrör från 
en ökning av de tillgängliga medlen för 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning i den fleråriga 
budgetramen för 2014–2020, medan 
medlen för 2021 och 2022 härrör från 
Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument. Delar av de 
ytterligare medlen bör anslås till tekniskt 
stöd på kommissionens initiativ. 
Kommissionen bör fastställa fördelningen 
av de återstående ytterligare medlen för 
varje medlemsstat på grundval av en 
tilldelningsmetod som bygger på senast 
tillgängliga objektiva statistiska uppgifter 
om medlemsstaternas relativa välstånd och 

(5) Ett ytterligare exceptionellt belopp 
på 58 272 800 000 EUR (i löpande priser) 
54 806 498 104 EUR (i 2018 års priser) 
för budgetåtaganden från strukturfonderna 
inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning för åren 2020, 2021 och 
2022 och, när det är motiverat av en 
medlemsstat, även för åren 2023 och 
2024, bör göras tillgängligt för att stödja de 
mest drabbade medlemsstaterna och 
regionerna i krisreparationen i samband 
med covid-19-pandemin eller 
i förberedandet av en grön, digital, social 
och resilient återhämtning av ekonomin, 
i syfte att snabbt sprida medel till den reala 
ekonomin genom de befintliga operativa 
programmen. Medlen för 2020 härrör från 
en ökning på 5 miljarder EUR i 
åtagandebemyndiganden i samband med 
de tillgängliga medlen för ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning i den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020, 
medan medlen för 2021 och 2022, och, 
i tillämpliga fall, för 2023 och 2024, 
härrör från Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument. Delar av de 
ytterligare medlen bör anslås till tekniskt 
stöd på kommissionens initiativ. 
Kommissionen bör i en delegerad akt 
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omfattningen av den nuvarande krisens 
konsekvenser på deras ekonomier och 
samhällen. Tilldelningsmetoden bör 
omfatta ett särskilt avsatt ytterligare belopp 
för de yttersta randområdena, med tanke på 
den särskilda sårbarheten i deras 
ekonomier och samhällen. För att ta hänsyn 
till den föränderliga karaktären hos krisens 
effekter bör fördelningen revideras 2021 på 
grundval av samma tilldelningsmetod med 
hjälp av de senaste statistiska uppgifter 
som finns tillgängliga den 19 oktober 2021 
för att tilldela 2022 års del av de ytterligare 
medlen.

fastställa fördelningen av de återstående 
ytterligare medlen för varje medlemsstat på 
grundval av en tilldelningsmetod som 
bygger på senast tillgängliga objektiva 
statistiska uppgifter om medlemsstaternas 
relativa välstånd och omfattningen av den 
nuvarande krisens konsekvenser på deras 
ekonomier och samhällen. 
Tilldelningsmetoden bör omfatta ett 
särskilt avsatt ytterligare belopp för de 
yttersta randområdena, med tanke på den 
särskilda sårbarheten i deras ekonomier 
och samhällen. För att ta hänsyn till den 
föränderliga karaktären hos krisens effekter 
bör fördelningen revideras 2021 på 
grundval av samma tilldelningsmetod med 
hjälp av de senaste statistiska uppgifter 
som finns tillgängliga den 19 oktober 2021 
för att tilldela 2022 års del, och, i 
förekommande fall, 2023 och 2024 års 
delar, av de ytterligare medlen.

(Att lägga till ordet ”social” i frasen 
”i samband med covid-19-pandemin eller 
i förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin” – 
gäller hela texten, även titeln. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas 
i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarandet för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av de finansiella aktörernas ansvar. Regler 

(6) Övergripande finansiella regler som 
antas av Europaparlamentet och rådet på 
grundval av artikel 322 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är 
tillämpliga på denna förordning. Dessa 
regler fastställs i budgetförordningen och 
anger särskilt förfarandet för fastställande 
och genomförande av budgeten genom 
bidrag, upphandling, priser och indirekt 
genomförande samt föreskriver kontroller 
av de finansiella aktörernas ansvar. Regler 
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som antas på grundval av artikel 322 
i EUF-fördraget avser även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för 
en sund ekonomisk förvaltning och en 
ändamålsenlig EU-finansiering.

som antas på grundval av artikel 322 
i EUF-fördraget avser även skyddet av 
unionens budget vid generella brister när 
det gäller rättsstatsprincipen i 
medlemsstaterna, eftersom respekten för 
rättsstatsprincipen är en förutsättning för 
en sund ekonomisk förvaltning och en 
ändamålsenlig EU-finansiering. Dessutom 
kräver flexibiliteten i samband med 
utnyttjandet av anslagen inom ramen för 
React-EU en särskild kontroll som är 
striktare än medlemsstaternas 
självutvärdering och måste i stället bli 
föremål för kommissionens, Olafs, Eppos 
och revisionsrättens översyn.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att komplettera de insatser som 
redan finns tillgängliga inom Erufs 
tillämpningsområde för stöd, utvidgat 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2020/460 och (EU) 
2020/5585, bör medlemsstaterna även 
fortsättningsvis tillåtas använda de 
ytterligare medlen i första hand för 
investeringar i produkter och tjänster för 
hälso- och sjukvårdstjänster, för 
tillhandahållande av stöd i form av 
rörelsekapital eller investeringsstöd till små 
och medelstora företag, i insatser som 
bidrar till omställningen till en digital och 
grön ekonomi, infrastruktur som 
tillhandahåller grundläggande tjänster till 
medborgarna eller ekonomiska 
stödåtgärder till de regioner som är mest 
beroende av de sektorer som drabbats 
hårdast av krisen. Tekniskt stöd bör också 
stödjas. Det är lämpligt att de ytterligare 
medlen endast används inom det nya 
tematiska målet Främjande av 
krisreparation i samband med 

(9) För att komplettera de insatser som 
redan finns tillgängliga inom Erufs 
tillämpningsområde för stöd, utvidgat 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2020/460 och (EU) 
2020/5585, bör medlemsstaterna även 
fortsättningsvis tillåtas använda de 
ytterligare medlen i första hand för 
investeringar i produkter och tjänster för 
hälso- och sjukvårdstjänster, för 
tillhandahållande av stöd i form av 
rörelsekapital eller investeringsstöd till små 
och medelstora företag, i insatser som 
bidrar till omställningen till en digital och 
grön ekonomi, infrastruktur som 
tillhandahåller grundläggande tjänster till 
medborgarna, utveckling av social 
infrastruktur eller ekonomiska 
stödåtgärder till de regioner som är mest 
beroende av de sektorer som drabbats 
hårdast av krisen. Tekniskt och 
administrativt stöd i 
genomförandeprocessen bör systematiskt 
ges till alla medlemsstater som behöver 
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covid-19-pandemin och förberedande av en 
grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin, vilket också bör utgöra en enda 
investeringsprioritering för att möjliggöra 
förenklad programplanering och ett 
förenklat genomförande av de ytterligare 
medlen.

det. Det är lämpligt att de ytterligare 
medlen endast används inom det nya 
tematiska målet Främjande av 
krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och förberedande av en 
grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin, vilket också bör utgöra en enda 
investeringsprioritering för att möjliggöra 
förenklad programplanering och ett 
förenklat genomförande av de ytterligare 
medlen.

_________________ _________________
5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2020/460 av den 30 mars 2020 om 
ändring av förordningarna (EU) 
nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013 och (EU) 
nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder 
för att mobilisera investeringar i 
medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem samt i andra sektorer av 
deras ekonomier som reaktion på 
covid-19-utbrottet (Investeringsinitiativ 
mot effekter av coronavirus) (EUT L 99, 
31.3.2020, s. 5). 5 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2020/558 av den 
23 april 2020 om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1301/2013 och 
(EU) nr 1303/2013 vad gäller särskilda 
åtgärder för att tillhandahålla extraordinär 
flexibilitet vid användningen av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att hantera 
covid-19-utbrottet (EUT L 130, 23.4.2020, 
s. 1).

5 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2020/460 av den 30 mars 2020 om 
ändring av förordningarna (EU) 
nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013 och (EU) 
nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder 
för att mobilisera investeringar i 
medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdssystem samt i andra sektorer av 
deras ekonomier som reaktion på 
covid-19-utbrottet (Investeringsinitiativ 
mot effekter av coronavirus) (EUT L 99, 
31.3.2020, s. 5). 5 Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2020/558 av den 
23 april 2020 om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1301/2013 och 
(EU) nr 1303/2013 vad gäller särskilda 
åtgärder för att tillhandahålla extraordinär 
flexibilitet vid användningen av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna för att hantera 
covid-19-utbrottet (EUT L 130, 23.4.2020, 
s. 1).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För ESF bör medlemsstaterna 
i första hand använda de ytterligare medlen 
för att stödja bibehållande av 
arbetstillfällen, inbegripet genom system 
för korttidsarbete och stöd till 

(10) För ESF bör medlemsstaterna 
i första hand använda de ytterligare medlen 
för att stödja bibehållande av 
arbetstillfällen, däribland i öregioner, 
avlägsna områden, landsbygdsområden 
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egenföretagare, skapande av 
arbetstillfällen, särskilt för personer 
i utsatta situationer, stöd till 
sysselsättningsåtgärder för unga, 
utbildning, kompetensutveckling och för 
att förbättra tillgången till sociala tjänster 
av allmänt intresse, inbegripet för barn. 
Det bör klargöras att under de nuvarande 
exceptionella omständigheterna kan stöd 
till system för korttidsarbete för anställda 
och egenföretagare i samband med covid-
19-pandemin ges även när stödet inte 
kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte sådana 
åtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. 
Unionsstöd till dessa system för 
korttidsarbete bör vara tidsbegränsat.

och glesbygd, inbegripet genom system för 
korttidsarbete och stöd till egenföretagare, 
skapande av arbetstillfällen, särskilt för 
personer i utsatta situationer, stöd till 
sysselsättningsåtgärder för unga, social 
delaktighet, utbildning, 
kompetensutveckling och för att utrota 
fattigdom, inbegripet barnfattigdom, och 
förbättra tillgången till 
samhällsomfattande, inkluderande, 
tillgängliga och högkvalitativa tjänster till 
överkomligt pris, däribland hälso- och 
sjukvårdstjänster och sociala tjänster av 
allmänt intresse, med särskild inriktning 
på att bygga upp resiliens inom omsorgs- 
och barnomsorgssektorn och att förbättra 
tillgången för utsatta grupper och för 
barn. Det bör klargöras att under de 
nuvarande exceptionella omständigheterna 
kan stöd till system för korttidsarbete för 
anställda och egenföretagare i samband 
med covid-19-pandemin ges även när 
stödet inte kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte sådana 
åtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. 
Unionsstöd till dessa system för 
korttidsarbete bör vara tidsbegränsat.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Eftersom den tillfälliga 
stängningen av gränser mellan 
medlemsstaterna har lett till betydande 
svårigheter för gränsregioner bör 
medlemsstaterna använda upp till 7 % av 
de ytterligare medlen för att stödja 
gränsöverskridande projekt, genom att 
använda befintliga eller inrätta nya 
Interreg-samarbetsprojekt.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) För att säkerställa att 
medlemsstaterna har tillräckliga finansiella 
medel för att snabbt vidta 
krisreparationsåtgärder i samband med 
covid-19-pandemin och förbereda en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin är det nödvändigt att 
tillhandahålla ett högre belopp med 
inledande förskott för ett snabbt 
genomförande av åtgärder som stöds av de 
ytterligare medlen. Det inledande förskott 
som ska betalas bör säkerställa att 
medlemsstaterna har möjlighet att vid 
behov göra förskottsbetalningar till 
stödmottagare och att återbetala 
stödmottagarna snabbt efter det att 
betalningsansökningar lämnats in.

(11) För att säkerställa att 
medlemsstaterna har tillräckliga finansiella 
medel för att snabbt vidta 
krisreparationsåtgärder i samband med 
covid-19-pandemin och dess sociala 
konsekvenser och förbereda en grön, 
digital och resilient återhämtning av 
ekonomin är det nödvändigt att 
tillhandahålla ett högre belopp med 
inledande förskott eller, i tillämpliga fall, 
årliga förskott, för ett snabbt 
genomförande av åtgärder som stöds av de 
ytterligare medlen. Det inledande förskott 
som ska betalas bör säkerställa att 
medlemsstaterna har möjlighet att vid 
behov göra förskottsbetalningar till 
stödmottagare och att återbetala 
stödmottagarna snabbt efter det att 
betalningsansökningar lämnats in.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Medlemsstaterna bör ha möjlighet 
att fördela de ytterligare medlen till nya 
särskilda operativa program eller nya 
prioriterade områden inom befintliga 
program. För att möjliggöra ett snabbt 
genomförande är det endast tillåtet att ange 
redan utsedda myndigheter i befintliga 
operativa program som får stöd från Eruf, 
ESF eller Sammanhållningsfonden för nya 
särskilda operativa program. 
Medlemsstaterna bör inte behöva göra 
någon förhandsutvärdering och de 
uppgifter som krävs för att lämna in det 
operativa programmet för kommissionens 

(12) Medlemsstaterna bör ha möjlighet 
att fördela de ytterligare medlen till nya 
särskilda operativa program eller nya 
prioriterade områden inom befintliga 
program efter samråd med regionala och 
lokala myndigheter. För att möjliggöra ett 
snabbt genomförande är det endast tillåtet 
att ange redan utsedda myndigheter 
i befintliga operativa program som får stöd 
från Eruf, ESF eller 
Sammanhållningsfonden för nya särskilda 
operativa program. Medlemsstaterna bör 
inte behöva göra någon 
förhandsutvärdering och de uppgifter som 
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godkännande bör vara begränsade. krävs för att lämna in det operativa 
programmet för kommissionens 
godkännande bör vara begränsade, i syfte 
att möjliggöra ett snabbt godkännande av 
programmen och en maximal förkortning 
av starttiden.

 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt sätta in de 
ytterligare medlen för krisreparation 
i samband med covid-19-pandemin och 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin inom 
den nuvarande programperioden, är det 
berättigat att undantagsvis befria 
medlemsstaterna från skyldigheten att följa 
förhandsvillkor och att uppfylla kraven på 
resultatreserven och tillämpningen av 
resultatramen, på tematisk koncentration, 
även i förhållande till de trösklar som 
fastställts för hållbar stadsutveckling för 
Eruf, samt på utarbetande av en 
kommunikationsstrategi för de ytterligare 
medlen. Det är dock nödvändigt att 
medlemsstaterna genomför minst en 
utvärdering senast den 31 december 2024 
för att bedöma de ytterligare medlens 
ändamålsenlighet, effektivitet och verkan 
samt hur de bidragit till att uppnå det nya 
särskilda tematiska målet. För att göra det 
lättare att få tillgång till jämförbar 
information på unionsnivå uppmuntras 
medlemsstaterna att använda de 
programspecifika indikatorer som 
kommissionen tillhandahåller. Dessutom 
bör medlemsstaterna och förvaltande 
myndigheter vid fullgörandet av sina 
skyldigheter i fråga om information, 
kommunikation och synliggörande göra de 

(14) För att göra det möjligt för 
medlemsstaterna att snabbt sätta in de 
ytterligare medlen för krisreparation 
i samband med covid-19-pandemin och 
förberedandet av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin inom 
den nuvarande programperioden, är det 
berättigat att undantagsvis befria 
medlemsstaterna från skyldigheten att följa 
förhandsvillkor och att uppfylla kraven på 
resultatreserven och tillämpningen av 
resultatramen, på tematisk koncentration, 
även i förhållande till de trösklar som 
fastställts för hållbar stadsutveckling för 
Eruf, samt på utarbetande av en 
kommunikationsstrategi för de ytterligare 
medlen. Det är därför berättigat att 
utvärderingarna under en programperiod 
förstärks för att säkerställa att 
unionsmedlen används på ett 
ändamålsenligt sätt och till stöd för de 
mål som fastställts, nämligen 
krisreparationsåtgärder i samband med 
covid-19-pandemin och förberedandet av 
en grön, digital och resilient 
återhämtning av ekonomin. 
Kommissionen bör genomföra en 
utvärdering senast den 31 december 2023 
och sedan igen senast den 31 december 
2025 för att bedöma de ytterligare 
medlens ändamålsenlighet, effektivitet 
och verkan samt hur de bidragit till att 
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exceptionella åtgärder och medel som 
unionen inför synligare, särskilt genom att 
säkerställa att potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, deltagare, slutmottagare av 
finansiella instrument och allmänheten är 
medvetna om förekomsten, omfattningen 
och det ytterligare stödet härrörande från 
de ytterligare medlen.

uppnå det nya särskilda tematiska målet. 
Det är nödvändigt att medlemsstaterna 
genomför minst en utvärdering senast den 
31 december 2024, eller senast den 
31 december 2026 om ytterligare medel 
görs tillgängliga för budgetåtaganden 
under 2023 och 2024, för att bedöma de 
ytterligare medlens ändamålsenlighet, 
effektivitet, inkludering och verkan samt 
hur de bidragit till att uppnå det nya 
särskilda tematiska målet. Rapporten bör 
innehålla en detaljerad beskrivning av det 
stöd som mottagits per sektor och region 
och de slutliga stödmottagarna samt det 
stödbelopp som mottagits. För att göra det 
lättare att få tillgång till jämförbar 
information på unionsnivå ska 
medlemsstaterna använda de 
programspecifika indikatorer som 
kommissionen tillhandahåller. Dessutom 
bör medlemsstaterna och förvaltande 
myndigheter vid fullgörandet av sina 
skyldigheter i fråga om information, 
kommunikation och synliggörande göra de 
exceptionella åtgärder och medel som 
unionen inför synligare, särskilt genom att 
säkerställa att potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, deltagare, slutmottagare av 
finansiella instrument och allmänheten är 
medvetna om förekomsten, omfattningen 
och det ytterligare stödet härrörande från 
de ytterligare medlen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) I syfte att göra det möjligt att rikta 
dessa ytterligare medel till de geografiska 
områden där de behövs som mest, som en 
undantagsåtgärd och utan att det påverkar 
de allmänna reglerna för tilldelning av 
medel från strukturfonderna, bör de 
ytterligare medel som tilldelas Eruf och 
ESF inte delas upp per regionkategori. 

(15) I syfte att göra det möjligt att rikta 
dessa ytterligare medel till de geografiska 
områden där de behövs som mest, som en 
undantagsåtgärd och utan att det påverkar 
de allmänna reglerna för tilldelning av 
medel från strukturfonderna, bör de 
ytterligare medel som tilldelas Eruf och 
ESF inte delas upp per regionkategori. 
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Medlemsstaterna förväntas dock ta hänsyn 
till de olika regionala behoven och 
utvecklingsnivåerna för att säkerställa att 
fokus ligger på mindre utvecklade 
regioner, i enlighet med de mål för 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning som anges i artikel 173 
i EUF-fördraget. Medlemsstaterna bör 
också involvera lokala och regionala 
myndigheter samt relevanta organ som 
företräder det civila samhället, i enlighet 
med principen om partnerskap.

Medlemsstaterna förväntas dock ta hänsyn 
till de olika regionala behov som uppstått 
som en följd av covid-19-pandemin samt 
till utvecklingsnivåerna för att säkerställa 
ett balanserat fokus på mindre utvecklade 
regioner, i enlighet med de mål för 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning som anges i artikel 173 
i EUF-fördraget. Medlemsstaterna bör 
också involvera lokala och regionala 
myndigheter samt relevanta organ som 
företräder arbetsmarknadens parter och 
det civila samhället, inbegripet icke-
statliga organisationer och organ som 
arbetar med att främja social inkludering, 
jämställdhet och icke-diskriminering, i 
enlighet med principen om partnerskap. 
Kommissionen bör i sin utvärdering av 
genomförandet av React-EU bedöma 
samordningsnivån mellan de nationella 
myndigheterna och de lokala och 
regionala myndigheterna när det gäller 
fastställandet av tillämpningsområdet och 
beloppet för det stöd som begärts inom 
ramen för React-EU.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med beaktande av 
covid-19-pandemin och hur brådskande 
det är att hantera den därmed 
sammanhängande folkhälsokrisen anses 
det nödvändigt att föreskriva ett undantag 
från den åttaveckorsperiod som avses 
i artikel 4 i protokoll nr 1 om de 
nationella parlamentens roll i Europeiska 
unionen, fogat till fördraget om 
Europeiska unionen, fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt och 
fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen.

utgår
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Motivering

Det här förslaget är brådskande, men det finns fortfarande tid att ge de nationella 
parlamenten den normala tidsfristen på åtta veckor.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 4.2 skall följande stycke 
läggas till:
”Respekt för rättsstaten är en väsentlig 
förutsättning för all EU-finansiering. 
Bestämmelser som antagits på grundval 
av artikel 322 i EUF-fördraget om skydd 
av unionens budget vid generella brister 
när det gäller rättsstatens principer 
i medlemsstaterna ska tillämpas.”

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 91 – punkt 1a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1a. Utöver de samlade medel som 
anges i punkt 1 ska ytterligare medel på 
5 000 000 000 EUR i löpande priser göras 
tillgängliga för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning för 
budgetåtaganden för 2020 och tilldelas 
Eruf och ESF.”

”1a. Utöver de samlade medel som 
anges i punkt 1 ska ytterligare medel på 
4 805 843 906 EUR i 2018 års priser göras 
tillgängliga för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning för 
budgetåtaganden för 2020 och tilldelas 
Eruf och ESF.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
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Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92a – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som avses i artikel 2 
i förordning [Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] ska genomföras 
inom ramen för strukturfonderna till ett 
belopp på 53 272 800 000 EUR i löpande 
priser av det belopp som anges 
i artikel 3.2 a i i den förordningen, om inte 
annat följer av artikel 4.3, 4.4 och 4.8 
i samma förordning.

De åtgärder som avses i artikel 2 
i förordning [Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument] ska genomföras 
inom ramen för strukturfonderna till ett 
belopp på 50 000 654 198 EUR i 2018 års 
priser av det belopp som anges 
i artikel 3.2 a i) i den förordningen, om inte 
annat följer av artikel 4.3, 4.4 och 4.8 
i samma förordning.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92a – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa ytterligare medel för 2021 och 2022 
ska utgöra externa inkomster avsatta för 
särskilda åtgärder i enlighet med artikel 
21.5 i budgetförordningen.

Dessa ytterligare medel för 2021 och 2022 
ska utgöra externa inkomster avsatta för 
särskilda åtgärder i enlighet med artikel 
21.5 i budgetförordningen. Kommissionen 
ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 149 med 
avseende på att ändra denna förordning 
på grundval av statistik och den framtida 
utvecklingen i samband med 
återhämtningen från den ekonomiska kris 
som orsakats av covid-19, i syfte att 
förlänga flexibilitetsåtgärderna inom 
ramen för React-EU till 2023 och 2024.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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Exceptionella ytterligare medel och 
genomförandebestämmelser inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
för att tillhandahålla stöd för främjande av 
krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och förberedande av en 
grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin (React-EU)

Exceptionella ytterligare medel och 
genomförandebestämmelser inom målet 
Investering för tillväxt och sysselsättning 
för att tillhandahålla stöd för främjande av 
krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser 
samt förberedande av en grön, digital och 
resilient återhämtning av ekonomin 
(React-EU)

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De ytterligare medel som avses 
i artiklarna 91.1a och 92a (nedan kallade 
de ytterligare medlen) ska göras 
tillgängliga inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning för att 
tillhandahålla stöd för främjande av 
krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och förberedande av en 
grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin (React-EU). De ytterligare 
medlen ska användas för att genomföra 
tekniskt stöd i enlighet med punkt 6 i 
denna artikel och de insatser som genomför 
det tematiska målet i punkt 10 i denna 
artikel.

1. De ytterligare medel som avses 
i artiklarna 91.1a och 92a (nedan kallade 
de ytterligare medlen) ska göras 
tillgängliga inom målet Investering för 
tillväxt och sysselsättning, och minst 5 % 
av dessa medel ska göras tillgängliga 
inom målet Europeiskt territoriellt 
samarbete. I båda dessa fall ska de 
ytterligare medlen tillhandahålla stöd för 
främjande av krisreparation i samband med 
covid-19-pandemin och förberedande av en 
grön, digital och resilient återhämtning av 
ekonomin (React-EU). De ytterligare 
medlen ska användas för att genomföra 
tekniskt stöd i enlighet med punkt 6 i 
denna artikel och de insatser som genomför 
det tematiska målet i punkt 9 i denna 
artikel.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 2 – stycke 1– strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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– 2020: 5 000 000 000 EUR. – 2020: 5 000 000 000 EUR 
i löpande priser (4 805 843 906 EUR 
i 2018 års priser).

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 2 – stycke 1– strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2021: 42 434 400 000 EUR. – 2021: 42 434 400 000 EUR 
i löpande priser (39 987 184 320 EUR 
i 2018 års priser).

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 2 – stycke 1– strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 2022: 10 820 400 000 EUR. – 2022: 10 820 400 000 EUR 
i löpande priser (9 996 674 058 EUR 
i 2018 års priser).

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ytterligare medlen för 2021 och 2022 
ska göras tillgängliga från de ytterligare 
medel som anges i artikel 92a. De 
ytterligare medel som anges i artikel 92a 
ska också stödja administrativa utgifter på 

De ytterligare medlen för 2021 och 2022 
ska göras tillgängliga från de ytterligare 
medel som anges i artikel 92a. Genom en 
revidering av denna förordning genom en 
delegerad akt och på grundval av en 
motiverad begäran från en medlemsstat 



RR\1212778SV.docx 79/91 PE654.026v02-00

SV

upp till 18 000 000 EUR i löpande priser. kan de ytterligare medlen också göras 
tillgängliga för budgetåtaganden under 
2023 och 2024. De ytterligare medel som 
anges i artikel 92a ska också stödja 
administrativa utgifter på upp till 
18 000 000 EUR i löpande priser 
(16 795 821 EUR i 2018 års priser).

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. 0,35 % av de ytterligare medlen ska 
anslås till tekniskt stöd på kommissionens 
initiativ.

3. Minst 0,35 % av de ytterligare 
medlen ska anslås till tekniskt stöd på 
kommissionens initiativ, med särskilt 
fokus på de medlemsstater som drabbas 
hårdare av covid-19-pandemin och 
medlemsstater med lägre utnyttjande- och 
genomförandegrader.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta ett beslut om 
fördelningen av de ytterligare medlen som 
anslag från strukturfonderna för 2020 och 
2021 för varje medlemsstat i enlighet med 
de kriterier och den metod som anges 
i bilaga VIIa. Det beslutet ska ses över 
2021 för att fastställa fördelningen av de 
ytterligare medlen för 2022 på grundval av 
uppgifter som är tillgängliga den 
19 oktober 2021.

4. Kommissionen ska ges befogenhet 
att anta en delegerad akt i enlighet med 
artikel 149 om fördelningen av de 
ytterligare medlen som anslag från 
strukturfonderna för 2020 och 2021 för 
varje medlemsstat i enlighet med de 
kriterier och den metod som anges i bilaga 
VIIa. Den delegerade akten ska ses över 
2021 för att fastställa fördelningen av de 
ytterligare medlen för 2022 på grundval av 
uppgifter som är tillgängliga den 
19 oktober 2021. I tillämpliga fall ska den 
också ses över 2022 när det gäller 
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budgetåtaganden under 2023 och 2024, 
på grundval av de senaste tillgängliga 
statistiska uppgifterna, samtidigt som man 
bör se till att operativa program inte 
påverkas negativt. 

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 5 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska anslå de ytterligare 
medel som är tillgängliga för 
programplanering inom Eruf och ESF till 
operativa program.

Varje medlemsstat ska anslå de ytterligare 
medel som är tillgängliga för 
programplanering inom Eruf och ESF till 
operativa program, med deltagande av 
lokala och regionala myndigheter samt 
relevanta organ som företräder det civila 
samhället, i enlighet med 
partnerskapsprincipen. Minst 5 % av de 
ytterligare medlen ska användas för 
gränsöverskridande projekt. ESF-andelen 
ska inte sänkas under den nuvarande 
rättsliga skyldigheten på 23,1 %. Den ska 
beakta det kumulativa antalet 
covid-19-infektioner i Nuts 3-regioner och 
inrikta de ytterligare medlen på de 
Nuts 3-regioner med de högsta siffrorna.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpning av artikel 134.2 för det 
årliga förskottet under åren 2021, 2022 och 
2023 ska stödbeloppet från fonderna för 
hela programperioden till det operativa 
programmet innefatta de ytterligare 

Vid tillämpning av artikel 134.2 för det 
årliga förskottet under åren 2021, 2022 och 
2023, och i tillämpliga fall 2024, ska 
stödbeloppet från fonderna för hela 
programperioden till det operativa 
programmet innefatta de ytterligare 
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medlen. medlen.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från andra stycket och 
på grundval av en medlemsstats 
motiverade begäran får de årliga 
förskotten för åren 2022–2023 eller, 
i tillämpliga fall, 2024, bestå av upp till 
50 % av de ytterligare medel som tilldelas 
programmen inom ramen för det nya 
tematiska mål som avses i punkt 9.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får anslå de ytterligare 
medlen antingen till ett eller flera separata 
prioriterade områden inom ett eller flera 
befintliga operativa program eller till ett 
nytt operativt program enligt punkt 11. 
Genom undantag från artikel 26.1 ska 
programmet omfatta perioden till och med 
den 31 december 2022, med förbehåll för 
punkt 4 ovan.

Medlemsstaterna får anslå de ytterligare 
medlen antingen till ett eller flera separata 
prioriterade områden inom ett eller flera 
befintliga operativa program eller till ett 
nytt operativt program enligt punkt 10. 
Genom undantag från artikel 26.1 ska 
programmet omfatta perioden till och med 
den 31 december 2022, eller den 31 
december 2024 om det undantag som 
avses i punkt 2 tredje stycket i denna 
artikel tillämpas, med förbehåll för punkt 4 
ovan.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
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Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För Eruf ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja investeringar 
i produkter och tjänster för hälso- och 
sjukvårdstjänster, för att tillhandahålla stöd 
i form av rörelsekapital eller 
investeringsstöd till små och medelstora 
företag, investeringar som bidrar till 
omställningen till en digital och grön 
ekonomi, investeringar i infrastruktur som 
tillhandahåller grundläggande tjänster till 
medborgarna och ekonomiska åtgärder i de 
regioner som är mest beroende av de 
sektorer som drabbats hårdast av krisen.

För Eruf ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja investeringar 
i produkter och tjänster för hälso- och 
sjukvårdstjänster, för att tillhandahålla stöd 
i form av rörelsekapital eller 
investeringsstöd till små och medelstora 
företag, investeringar som bidrar till 
omställningen till en digital och grön 
ekonomi, investeringar i infrastruktur som 
tillhandahåller grundläggande tjänster till 
medborgarna, inbegripet på öar, i avlägset 
belägna områden, landsbygdsområden 
och i glesbygden, och ekonomiska åtgärder 
i de regioner som är mest beroende av de 
sektorer som drabbats hårdast av krisen.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För ESF ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja bibehållande 
av arbetstillfällen, inbegripet genom 
system för korttidsarbete och stöd till 
egenföretagare, även när stödet inte 
kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte sådana 
åtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. 
De ytterligare medlen ska också stödja 
skapandet av arbetstillfällen, särskilt för 
personer i utsatta situationer, 
sysselsättningsåtgärder för unga, 
utbildning, kompetensutveckling, särskilt 
för att stödja den gröna och digitala 
omställningen, och förbättrad tillgång till 
sociala tjänster av allmänt intresse, 

För ESF ska de ytterligare medlen i första 
hand användas för att stödja bibehållande 
av arbetstillfällen, även på öar, i avlägset 
belägna områden, landsbygdsområden 
och i glesbygden, inbegripet genom system 
för korttidsarbete och stöd till 
egenföretagare, även när stödet inte 
kombineras med aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder, såvida inte sådana 
åtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. 
De ytterligare medlen ska också stödja 
skapandet av arbetstillfällen, särskilt för 
personer i utsatta situationer, 
sysselsättningsåtgärder för unga, 
utbildning, kompetensutveckling, särskilt 
för att stödja den gröna och digitala 
omställningen, och förbättrad tillgång till 
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inbegripet för barn. sociala tjänster av allmänt intresse, 
inbegripet för barn. I detta sammanhang 
är reparation och byggande av kritisk 
infrastruktur, såsom sjukhus och vägar, 
i vissa fall ett sätt att påskynda den 
ekonomiska återhämtningen och öka 
nyttan av investeringar i 
sammanhållningspolitiken, och därför får 
detta inte försummas.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 9 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den reviderade finansieringsplan som 
föreskrivs i artikel 96.2 d ska ange 
tilldelningen av de ytterligare medlen för 
åren 2020, 2021 och, i tillämpliga fall, 
2022 utan att ange belopp för 
resultatreserven och utan fördelning per 
regionkategori.

Den reviderade finansieringsplan som 
föreskrivs i artikel 96.2 d ska ange 
tilldelningen av de ytterligare medlen för 
åren 2020, 2021 och, i tillämpliga fall, 
2022, 2023 och 2024 utan att ange belopp 
för resultatreserven och utan fördelning per 
regionkategori.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 10 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett sådant nytt operativt program 
inrättas får endast myndigheter som utsetts 
inom pågående operativa program som får 
stöd från Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden anges av 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 96.5 a.

Om ett sådant nytt operativt program 
inrättas får endast myndigheter som utsetts 
inom pågående operativa program som får 
stöd från Eruf, ESF och 
Sammanhållningsfonden anges av 
medlemsstaterna vid tillämpning av 
artikel 96.5 a efter samråd med de 
regionala och lokala myndigheterna.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 10 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artiklarna 29.3, 
29.4 och 30.2 ska kommissionen 
godkänna eventuella nya särskilda 
operativa program eller eventuella 
ändringar av ett befintligt program inom 
10 arbetsdagar efter inlämnandet från en 
medlemsstat.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 11 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från artiklarna 56.3 och 
114.2 ska medlemsstaterna säkerställa att 
minst en utvärdering av användningen av 
de ytterligare medlen genomförs senast den 
31 december 2024 för att bedöma deras 
ändamålsenlighet, effektivitet och verkan 
samt hur de har bidragit till det tematiska 
mål som avses i punkt 10 i den här artikeln.

Kommissionen ska genomföra en 
utvärdering enligt artikel 56.4. Genom 
undantag från artiklarna 56.3 och 114.2 ska 
medlemsstaterna säkerställa att minst en 
utvärdering av användningen av de 
ytterligare medlen genomförs senast den 
31 december 2024, eller senast den 
31 december 2026 om det undantag som 
avses i punkt 2 tredje stycket i denna 
artikel tillämpas, för att bedöma deras 
ändamålsenlighet, effektivitet och verkan 
samt hur de har bidragit till det tematiska 
mål som avses i punkt 9 i den här artikeln.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
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Artikel 92b – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Alla program som genomförs inom 
ramen för React-EU ska säkerställa 
jämställdhet under hela utarbetandet, 
genomförandet, tillsynen och 
utvärderingen av dem. De ska också 
säkerställa lika möjligheter för alla utan 
diskriminering på grund av kön, ras, 
hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 
genetiska egenskaper, språk, religion eller 
övertygelse, politiska eller andra åsikter, 
minoritetstillhörighet, ekonomiska 
tillgångar, börd, funktionsnedsättning, 
ålder eller sexuell läggning, och därmed 
öka den sociala inkluderingen och minska 
ojämlikhet.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och förvaltande 
myndigheter ska vid fullgörandet av sina 
skyldigheter i fråga om information, 
kommunikation och synliggörande 
i enlighet med artikel 115.1 och 115.3 och 
med bilaga XII säkerställa att potentiella 
stödmottagare, stödmottagare, deltagare, 
slutmottagare av finansiella instrument och 
allmänheten är medvetna om förekomsten, 
omfattningen och det ytterligare stödet 
härrörande från de ytterligare medlen.

Kommissionen, medlemsstaterna och 
förvaltande myndigheter ska vid 
fullgörandet av sina skyldigheter i fråga 
om information, kommunikation och 
synliggörande i enlighet med artikel 115.1 
och 115.3 och med bilaga XII säkerställa 
att potentiella stödmottagare, 
stödmottagare, deltagare, slutmottagare av 
finansiella instrument och allmänheten är 
medvetna om förekomsten, omfattningen 
och det ytterligare stödet härrörande från 
de ytterligare medlen.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2
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Förordning (EU) nr 1303/2013
Artikel 92b – punkt 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13a. Kommissionen ska senast i slutet 
av 2022 för Europaparlamentet och rådet 
lägga fram en översyn av genomförandet 
av de ytterligare medel som avses i punkt 
2. Denna obligatoriska översyn ska 
i tillämpliga fall åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag till revidering av 
denna förordning för att säkerställa att 
dessa ytterligare medel utnyttjas fullt ut.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Medlemsstaterna ska spåra typerna av 
finansierade åtgärder och stödmottagare 
och slutmottagare av anslagen, och 
informera kommissionen om detta utan 
att skapa en oproportionerlig 
administrativ börda.
Kommissionen ska senast den 
31 december 2023 förse 
Europaparlamentet och rådet med en 
utvärderingsrapport om React-EU som 
omfattar budgetåtagandena för 2020, 
2021 och 2022. Rapporten ska innehålla 
information om uppnåendet av målen för 
React-EU, hur effektivt medlen har 
använts, vilken sorts insatser som 
finansieras, stödmottagare och 
slutmottagare av de finansiella anslagen 
och dess europeiska mervärde i fråga om 
att bidra till den ekonomiska 
återhämtningen.
Kommissionen ska senast den 
31 december 2025 förse 
Europaparlamentet och rådet med en 
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extra utvärderingsrapport som omfattar 
budgetåtagandena för 2023 och 2024, 
enligt det undantag som avses i artikel 
92b.2 tredje stycket i förordning (EU) nr 
1303/2013.

Motivering

Även om React-EU tekniskt sett bara är en ändring av förordningen om gemensamma 
bestämmelser för 2014–2020 så ger den betydande ny finansiering och minskar samtidigt den 
administrativa bördan, och därmed också kontrollerna av utgifter. Det är därför lämpligt att 
kommissionen utvärderar effekterna av dessa åtgärder som ett värdefullt bidrag till den 
framtida planeringen av sammanhållningspolitiken.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Bilaga
Förordning (EU) nr 1303/2013
Bilaga VIIa – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De regler som fastställts i punkt 1 
får inte leda till att anslagen per 
medlemsstat för hela perioden 2020–2022 
överstiger följande:

2. De regler som fastställts i punkt 1 
får inte leda till att anslagen per 
medlemsstat för hela perioden 2020–2024 
överstiger följande:
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