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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 
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 

om ändring av förordning (EU) nr 
1303/2013 vad gäller exceptionella 
ytterligare medel och 
genomförandebestämmelser inom målet 
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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)

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
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
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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 
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 
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 

(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 
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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 
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 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 
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 (7) För att medlemsstaterna ska få 
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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 
de operativa programmen avslutas.

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 
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 

(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 
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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.

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 
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 7

Förslag till förordning
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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 
korttidsarbete bör vara tidsbegränsat.

(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 
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 
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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 
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.

(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 
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, 
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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 
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 

(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 
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 
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medvetna om förekomsten, omfattningen 
och det ytterligare stödet härrörande från 
de ytterligare medlen.

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 
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.

(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 
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 

(Berör inte den svenska versionen.)
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förordning träda i kraft dagen efter det att 
den har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

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 
atomenergigemenskapen.

utgår

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
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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 
samtidigt som tilldelningen till Eruf och 
ESF görs.

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 
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 

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 
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procentsatser som anges i artikel 92.1 a, b 
och c.

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
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
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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, 
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 
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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 
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.

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 
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 

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 
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krävas. 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
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)
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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



PE654.046v02-00 20/21 AD\1209867SV.docx

SV

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel Förslag till 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)

Referensnummer COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD)

Ansvarigt utskott
       Tillkännagivande i kammaren

REGI
17.6.2020

Yttrande från
       Tillkännagivande i kammaren

EMPL
17.6.2020

Associerat utskott – Tillkännagivande i 
kammaren

23.7.2020

Föredragande av yttrande
       Utnämning

Agnes Jongerius
26.6.2020

Behandling i utskott 16.7.2020

Antagande 1.9.2020

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

47
1
5

Slutomröstning: närvarande ledamöter Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila 
Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, 
Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs 
Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Helmut 
Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes 
Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin 
Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra 
Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, 
Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, 
Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana 
Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, 
Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter Gheorghe Falcă, Jeroen Lenaers, Eugenia Rodríguez Palop
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SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

47 +
ECR Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

GUE/NGL Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

NI Daniela Rondinelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Radan Kanev, Ádám 
Kósa, Stelios Kympouropoulos, Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana 
Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, 
Marie-Pierre Vedrenne

S&D Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

1 -
ID Nicolaus Fest

5 0
ID Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Renew Radka Maxová

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


