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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
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 

(1) Medlemsstaterna har drabbats av 
krisen på grund av följderna av covid-19-
pandemin på ett aldrig tidigare skådat sätt. 
Krisen fördjupar de sociala klyftorna, 
ökar arbetslösheten och ojämlikheten och 
hämmar tillväxten i medlemsstaterna, 
vilket i sin tur förvärrar de allvarliga 
likviditetsbristerna på grund av den 
plötsliga och betydande ökningen av 
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ekonomi. Detta har skapat en extraordinär 
situation som kräver särskilda åtgärder.

nödvändiga investeringar i hälso- och 
sjukvårdssystem och andra sektorer i deras 
ekonomi. Detta har skapat en extraordinär 
situation som kräver särskilda åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 2

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 

(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, 
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 
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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.

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.

(Ändringsförslaget – alltså 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 det antas ska hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 3

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 eller 
förberedandet av en grön, digital, social 
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. Med tanke på det förväntade 
snabba utnyttjandet av de ytterligare 
medlen bör de åtaganden som är kopplade 
till dessa ytterligare medel endast dras 
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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.

tillbaka när de operativa programmen 
avslutas.

Or. en

Ändringsförslag 4

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 
korttidsarbete bör vara tidsbegränsat.

(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, social 
inkludering och fattigdomsbekämpning, 
med särskilt fokus på barnfattigdom, och 
för att förbättra tillgången till universella 
och inkluderande tjänster av hög kvalitet, 
inklusive hälso- och sjukvård och 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.

Or. en
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Ändringsförslag 5

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 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 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.

Or. en

Ändringsförslag 6

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.)  
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Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 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

Or. en

Ändringsförslag 8

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 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, social 
inkludering och fattigdomsbekämpning, 
med särskilt fokus på barnfattigdom, 
särskilt för att stödja den gröna och digitala 
omställningen, och förbättrad tillgång till 
universella och inkluderande tjänster av 
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hög kvalitet, inklusive hälso- och sjukvård 
och sociala tjänster av allmänt intresse, 
inbegripet för barn.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 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.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 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.

Or. en


