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PR_COD_2app

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 rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+) och om upphävande av 
förordning (EU) 1296/2013
(06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (06980/2/2021 –
 C9-0195/2021),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den 17 oktober 20181,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 20182,

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet3, en behandling 
som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0382),

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag (COM(2020)0447),

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

– med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor (A9-0197/2021).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet konstaterar att akten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

1 EUT C 62, 15.2.2019, s. 165.
2 EUT C 86, 7.3.2019, s. 84.
3 Antagna texter 4.4.2019, P8_TA(2019)0350.
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5. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 
förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 
generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

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



RR\1233626SV.docx 7/9 PE692.979v02-00

SV

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om investeringar från Europeiska socialfonden+ för att 
bekämpa barnfattigdom

År 2019 riskerade 18 miljoner barn att drabbas av fattigdom och social utestängning i EU. I vissa 
medlemsstater var antalet barn mycket högt. Covid-19-pandemin och dess socioekonomiska 
konsekvenser har förvärrat ojämlikheterna och ökat fattigdomen, vilket påverkat barnen mer. 
Barnfattigdom förekommer genomgående i alla medlemsstater och fortsätter att vara högre än 
fattigdomen bland vuxna i arbetsför ålder. 
Kommissionen välkomnar därför den väl avvägda överenskommelsen om att göra Europeiska 
socialfonden+ till ett centralt verktyg för att komma till rätta med problemet med barnfattigdom. 
I överenskommelsen erkänns det att det är angeläget med investeringar som gynnar barn i alla 
medlemsstater. 
Kommissionen kommer snart att lägga fram ett förslag om en barngaranti i syfte att på ett 
strukturellt plan ta itu med problemet. Vid programplaneringen av Europeiska socialfonden+ 
kommer kommissionen att göra sitt yttersta för att säkerställa att medlemsstaterna anslår lämplig 
finansiering för Europeiska socialfonden+ för att bidra till genomförandet av barngarantin. 
Dessutom kommer kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att också använda andra 
tillgängliga EU-finansieringsinstrument och nationella resurser för att stödja lämpliga 
investeringar på detta område. 

Uttalande från kommissionen om investeringar från Europeiska socialfonden+ 
i ungdomssysselsättning

Kommissionen understryker att ungdomar har drabbats oproportionerligt hårt av den 
socioekonomiska krisen till följd av covid-19-pandemin. Mellan december 2019 och 
december 2020 ökade ungdomsarbetslösheten med 3 procentenheter i EU, vilket innebär att 
antalet arbetslösa ungdomar uppgår till över 3,1 miljoner. Kommissionen erinrar också om att 
ungdomsarbetslösheten hela tiden har varit betydligt högre än arbetslösheten bland vuxna, och att 
de senaste siffrorna visar en skillnad på över 10 procentenheter (17,8 % jämfört med 6,6 % 
i december 2020). 
Kommissionen välkomnar den överenskommelse som medlagstiftarna nått och som erkänner 
denna utmaning i alla medlemsstater. Europeiska socialfonden+ är EU:s viktigaste 
finansieringsinstrument för att genomföra den stärkta ungdomsgarantin som nyligen antagits och 
andra relevanta åtgärder inom ramen för initiativet Stöd till ungdomssysselsättning. 
Vid programplaneringen av Europeiska socialfonden+ kommer kommissionen att göra sitt yttersta 
för att säkerställa att medlemsstaterna anslår finansiering för Europeiska socialfonden+ för att 
genomföra den stärkta ungdomsgarantin. Dessutom kommer kommissionen att uppmuntra 
medlemsstaterna att även använda andra tillgängliga EU-finansieringsinstrument och nationella 
resurser för att stödja lämpliga investeringar på detta område.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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