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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att, i 
syfte att underlätta förfarandet, lägga fram ett interimsbetänkande om kommissionens förslag 
till Europaparlamentet med rekommendationer om ändring av det förslag som ingår i detta 
yttrande.

Nya utmaningar för unionen

Den 10 februari 2004 lade kommissionen fram sitt meddelande om de nya ekonomiska 
ramarna för perioden efter 2007. Den 18 februari 2004 antog kommissionen den tredje 
sammanhållningsrapporten. Förslag till förordningar om strukturfonderna och 
Sammanhållningsfonden för perioden 2007-2013 offentliggjordes av kommissionen den 
14 juli 2004.

För en utvidgad union som ställt upp som mål att bli den mest dynamiska och 
kunskapsbaserade ekonomin i världen i stånd att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt, fler och 
bättre arbetsmöjligheter och större social sammanhållning, kan dessa förslag till förordningar 
bidra till effektiviteten i medlemsstaternas program och strategier för att uppnå detta mål.

Den utvidgade unionen står inför tre stora utmaningar:

1) Skillnaderna har avsevärt ökat i den utvidgade unionen. Skillnaderna mellan de fattigaste 
och de rikaste regionerna har fördubblats och genomsnittsinkomsten per capita i EU har 
minskat med 12,5 procent.

2) Den ekonomiska och sociala omstruktureringen har påskyndats, både till följd av 
globaliseringen och till följd av utvecklingen av den kunskapsbaserade ekonomin och det 
kunskapsbaserade samhället.

3) EU:s befolkning åldras i snabb takt. Minskningen av arbetsstyrkan kommer att få 
allvarliga följder för sysselsättningen och tillväxtpotentialen.

Unionen måste ta itu med dessa utmaningar. Lissabonagendan om hållbar utveckling, full 
sysselsättning, ökad produktivitet, förbättrad social sammanhållning och miljöskydd utgör den 
politiska ramen för detta arbete.

Kommentarer till ramförordningen om strukturfonderna och Sammanhållningsfonden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (nedan kallat utskottet) har diskuterat förslaget 
till ramförordning om strukturfonderna och Sammanhållningsfonden med särskild fokus på 
Europeiska socialfonden (ESF) och andra frågor med anknytning till utskottets 
ansvarshetsområden.

Utskottet välkomnar det förstärkta strategiska tillvägagångssättet för 
sammanhållningspolitiken i förslaget till förordning liksom kommissionens uttalade önskan 
att förenkla förfarandena i förbindelse med fonderna. Utskottet hyser dock farhågor om att 
dessa nya förfaranden kan öka byråkratin och att det kan finnas en risk för dubbelarbete vad 
gäller förslaget till tillämpningsförordning för ESF.
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Utskottet anser att ytterligare förenklingar bör göras. Förslaget till ramförordning får inte vara 
alltför normativt och inte heller onödigt detaljerat. Lämplig balans måste alltså uppnås mellan 
ramförordningen och tillämpningsförordningarna. Framför allt ramförordningen bör till fullo 
beakta ESF-projektens natur och omfattning. Utskottet betonar att det kan vara lämpligt med 
olika regler för ESF:s och ERUF:s verksamhet.

Utskottet anser att ESF bör stödja medlemsstaternas insatser för att uppnå full sysselsättning 
och förbättra produktiviteten och arbetes kvalitet, samt för att främja social integrering och 
minska de regionala skillnaderna när det gäller sysselsättning och därmed främja den 
europeiska sociala modellen.

Utskottet erinrar om ESF:s roll för att främja social integrering genom att bidra till att mindre 
gynnade personer integreras på arbetsmarknaden. Utskottet menar att insatser finansierade av 
ESF för att främja social integrering förbättrar möjligheterna att få ett jobb.

Slutligen uppmanar utskottet kommissionen att i fråga om den samordningskommitté som 
avses i artikel 104 i förslaget till ramförordning garantera lämplig samordning med 
ESF-kommittén.
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SLUTSATSER

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar det ansvariga utskottet för regional 
utveckling att infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet anser att förslaget har utarbetats som en del i lagstiftningspaketet för 
sammanhållningspolitiken. Paketet består av en förordning om Europeiska socialfonden, 
en förordning om Sammanhållningsfonden och en förordning om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden. Det definierar de mål som strukturfonderna skall bidra till att uppnå, 
kriterierna för att medlemsstaterna och regionerna skall vara berättigade till stöd genom 
dessa fonder, tillgängliga medel och kriterierna för deras fördelning.

2. Europaparlamentet anser med hänsyn till ovanstående och till denna ramförordnings 
direkta relevans för ESF att det förfarande som valts av kommissionen 
(samtyckesförfarandet) på ett otillbörligt sätt begränsar parlamentets roll.

3. Europaparlamentet framhåller särskilt att all EU-politik måste bidra till målet om 
ekonomisk och social sammanhållning. Även handelspolitiken omfattas av detta mål och 
får inte utgöra något undantag. Parlamentet kräver att handelspolitiken utformas på så vis 
att chockeffekter för regioner förhindras och framhåller särskilt att utflyttning av företag 
eller delar av produktionen är en stor fara för den regionala utvecklingen (skäl 48 
(KOM(2004)0492)).

4. Europaparlamentet kräver att man såväl i landsbygdsområden som i tätortsområden tar 
fasta på de positiva följderna, i synnerhet för sysselsättningen, av att främja den kulturella 
utvecklingen, förbättra miljöns och kulturlandskapets kvalitet och levnadsförhållandenas 
kvalitativa och kulturella dimension samt utveckla turismen och att man ytterligare 
beaktar dessa faktorers betydelse för förbättringen av regionernas attraktionskraft 
(artikel 3.3).

5. Europaparlamentet motsätter sig varje försvagning av partnerskapsprincipen och kräver en 
förteckning över lämpliga organ, vilken även bör inbegripa erkända icke-statliga 
organisationer som verkar för icke-diskriminering i enlighet med artikel 13 i EG-
fördraget. Parlamentet kräver vidare att partnerna skall bli ingående informerade, att deras 
yttranden alltid skall ingå i utvärderingsdokumentet och att de inom ramen för det 
tekniska stödet i god tid skall förfoga över fortbildningsåtgärder som gör att de kan 
fullgöra sitt uppdrag (artiklarna 10, 43 och 44).

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i artikel 14 fullt ut införliva 
Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2003 om gender budgeting1, i synnerhet 
punkterna 8, 14 och 20.

7. Europaparlamentet betonar att de europeiska strukturfonderna, Sammanhållningsfonden 
samt medlen till landsbygdens utveckling på ett konsekvent sätt måste användas för att 
målen i den nationella strategiska referensramen skall uppnås och att målen för 
landsbygdens utveckling därför måste ingå i denna referensram. Parlamentet kräver att 

  
1 EUT C 74 E, 24.3.2004, s. 746.
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den nationella referensramen skall innehålla resultat från forum för självständig 
regionalutveckling, som lokala sysselsättningspakter medverkar i eller genomför, och att 
sådana skall främjas med hjälp av det tekniska stödet innan den nationella referensramen 
utarbetas.

8. Europaparlamentet kräver att användningen av alla fondmedel för sysselsättning skall 
redovisas på grundval av de nationella reformplaner och regionala delplaner som 
beslutades vid Europeiska rådet i Bryssel den 22 och 23 mars 2005.

9. Europaparlamentet anser att årliga granskningar innebär alltför mycket byråkrati och att 
detta är en förlegad metod med tanke på besluten vid Europeiska rådet i Bryssel den 22 
och 23 mars 2005, och kräver därför i stället att rapporter skall lämnas in med två eller 
tre års mellanrum.

10. Europaparlamentet kräver att stödmottagande företag under en tid som står i förhållande 
till stödet, dock under minst 15 år, inte skall få flytta hela eller delar av verksamheten till 
en annan stödregion utan att betala tillbaka stödbeloppet (artikel 55).

11. Europaparlamentet kräver att den nödvändiga nationella medfinansieringen för 
ESF-projekt även skall kunna redovisas genom ett schablonbelopp på upp till 25 procent 
av medfinansieringen på programnivå, om beräkningen sker på grundval av 
genomblickbara och erkända förfaranden, exempelvis stickprovskontroller (artiklarna 66 
och 67).

12. Europaparlamentet kräver att alla försök att anpassa den föreslagna finansramen, inklusive 
de totala medlen och deras fördelning på de olika målen och komponenterna, bestämt 
skall avvisas och anser oberoende av detta att kommissionens förslag till hur stora medel 
som skall fördelas på de olika målen skapar en rättvis balans mellan olika intressen.

13. Europaparlamentet anser att det bör inte fatta beslut om så viktiga lagstiftningsförslag 
genom en enda omröstning utan möjlighet att lägga fram ändringsförslag. Därför 
uppmanar vårt utskott det ansvariga utskottet att besluta att artikel 75.3 i 
Europaparlamentets arbetsordning skall tillämpas. För att underlätta förfarandet inkluderar 
utskottet sina rekommendationer om ändring i bilagan (skäl 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27, 41 och 
artiklarna 1, 2, 3, 5, 10, 14, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 45 och 51).
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BILAGA

REKOMMENDATION OM ÄNDRING

Kommissionens förslag1 Parlamentets rekommendationer

Rekommendation 1
Skäl 2

(2) Sammanhållningspolitiken bör bidra till 
att öka tillväxten, konkurrenskraften och 
sysselsättningen genom att införliva EU:s 
prioriteringar för hållbar utveckling som 
fastställdes vid Europeiska rådets möten i 
Lissabon och Göteborg.

(2) Sammanhållningspolitiken bör bidra till 
att öka tillväxten, konkurrenskraften, den 
sociala sammanhållningen, 
sysselsättningen och den sociala 
integrationen genom att införliva EU:s 
prioriteringar för hållbar utveckling och 
bekämpning av utslagning som fastställdes 
vid Europeiska rådets möten i Lissabon, 
Nice och Göteborg.

Motivering

Social integration erkänns som ett övergripande mål för EU och bör även beaktas på 
vederbörligt vis inom sammanhållningspolitiken. Vid fastställandet av de principer som utgör 
ramarna för förslaget, är det absolut nödvändigt att alla delar av den tredje pelaren nämns 
(konkurrenskraft, social sammanhållning och hållbar utveckling).

Rekommendation 2
Skäl 3

(3) De ekonomiska, sociala och regionala 
skillnaderna, både nationellt och regionalt, 
har ökat inom det utvidgade EU. 
Konkurrenskraften och sysselsättningen bör 
därför stärkas inom hela gemenskapen.

(3) De ekonomiska, sociala och regionala 
skillnaderna, både nationellt och regionalt, 
har ökat inom det utvidgade EU. 
Konkurrenskraften, sysselsättningen och den 
sociala integrationen bör därför stärkas 
inom hela gemenskapen.

Motivering

Social integration erkänns som ett övergripande mål för EU och bör även beaktas på 
vederbörligt vis inom sammanhållningspolitiken.

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Rekommendation 3
Skäl 12

(12) De norra delarna av unionen som är 
glest befolkade är i behov av lämplig 
ekonomisk behandling som kompenserar 
effekterna av denna nackdel.

(12) De norra delarna av unionen som är 
glest befolkade, liksom de autonoma 
städerna Ceuta och Melilla som har hög 
befolkningstäthet och stor arbetslöshet, är i 
behov av lämplig ekonomisk behandling 
som kompenserar effekterna av denna 
nackdel.

Rekommendation 4
Skäl 13

(13) Mot bakgrund av tätorternas betydelse 
och städernas, särskilt de medelstora 
städernas, roll i den regionala utvecklingen 
bör de ges större utrymme genom att få 
större betydelse i programarbete i syfte att 
främja stadsförnyelse.

(13) Mot bakgrund av tätorternas betydelse 
och de små, medelstora och stora städernas 
roll i den regionala utvecklingen bör de ges 
större utrymme genom att få större betydelse 
i programarbete i syfte att främja hållbar 
stadsutveckling, vilket innebär förbättrad 
konkurrenskraft, sysselsättning och social 
integration.

Motivering

Städernas bidrag till tillväxt, innovation och ekonomisk och social sammanhållning bör 
beaktas. Därför bör man vidta åtgärder för en hållbar utveckling i städerna, vilket också 
innebär stadsförnyelse.

Rekommendation 5
Skäl 15

(15) För områden med naturbetingade 
nackdelar, t.ex. vissa öar, bergsområden och 
områden med låg befolkningstäthet, liksom 
för vissa av unionens nya gränsområden till 
följd av utvidgningen, bör åtgärderna 
förstärkas i syfte att avhjälpa de särskilda 
utvecklingssvårigheterna i dessa områden.

(15) För områden med naturbetingade 
nackdelar, t.ex. vissa öar, bergsområden och 
områden med låg befolkningstäthet och de 
autonoma städerna Ceuta och Melilla, 
liksom för vissa av unionens nya 
gränsområden till följd av utvidgningen, bör 
åtgärderna förstärkas i syfte att avhjälpa de 
särskilda utvecklingssvårigheterna i dessa 
områden.
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Rekommendation 6
Skäl 26

(26) I syfte att säkerställa reella ekonomiska 
effekter får stöd från strukturfonderna inte 
ersätta offentliga utgifter i medlemsstaterna i 
den mening som avses i denna förordning. 
Kontroller av additionalitetsprincipen 
genom partnerskap bör koncentreras till de 
regioner som omfattas av konvergensmålet 
på grund av omfattningen av de
ekonomiska resurser som tilldelas dessa 
och kan leda till en finansiell korrigering 
om additionalitetsprincipen inte efterlevs.

(26) I syfte att säkerställa reella ekonomiska 
effekter får stöd från strukturfonderna inte 
ersätta offentliga utgifter i medlemsstaterna i 
den mening som avses i denna förordning. 

Motivering

Kontroller av additionalitetsprincipen bör gälla för regioner som erhåller stöd genom 
fonderna inom ramen för alla de tre mål som föreskrivs i förordningen och inte enbart för 
konvergensmålet.

Rekommendation 7
Skäl 27

(27) Inom ramen för sitt arbete för att främja 
ekonomisk och social sammanhållning 
eftersträvar unionen att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män och att 
främja jämställdhet i enlighet med 
artiklarna 2 och 3 i fördraget.

(27) Inom ramen för sitt arbete för att främja 
ekonomisk och social sammanhållning 
eftersträvar unionen att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
mellan personer med och utan 
funkitonshinder och att främja jämställdhet 
i enlighet med artiklarna 2 och 3 i fördraget.

Rekommendation 8
Skäl 41

(41) Medlemsstaterna, regioner och 
förvaltningsmyndigheter bör inom ramen för 
de operativa program som medfinansieras av 
ERUF under målen konvergens och regional 
konkurrenskraft och sysselsättning 
organisera vidaredelegering till 
myndigheterna i städerna av de 
prioriteringar som gäller stadsförnyelse.

(41) Medlemsstaterna, regioner och 
förvaltningsmyndigheter bör inom ramen för 
de operativa program som medfinansieras av 
ERUF under målen konvergens och regional 
konkurrenskraft och sysselsättning 
organisera vidaredelegering till 
myndigheterna i städerna av de 
prioriteringar som gäller hållbar utveckling 
i stadsområden.
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Motivering

Städernas bidrag till tillväxt, innovation och ekonomisk och social sammanhållning bör 
beaktas. Därför bör man vidta åtgärder för en hållbar utveckling i städerna, vilket också 
innebär stadsförnyelse.

Rekommendation 9
Artikel 1, stycke 3

I denna förordning sätts 
sammanhållningspolitiken in i sitt 
sammanhang, liksom den metod som skall 
användas för att fastställa Europeiska 
unionens strategiska riktlinjer för 
sammanhållningspolitiken, de nationella 
strategiska referensramarna och den årliga
granskningen på gemenskapsnivå.

I denna förordning sätts 
sammanhållningspolitiken in i sitt 
sammanhang, liksom den metod som skall 
användas för att fastställa Europeiska 
unionens strategiska riktlinjer för 
sammanhållningspolitiken, de nationella 
strategiska referensramarna och 
granskningen på gemenskapsnivå vart 
tredje år.

Motivering

En årlig granskning skulle medföra avsevärda administrativa utgifter både för medlemsstaten 
och kommissionen.

Rekommendation 10
Artikel 2, led 6a (nytt)

6a) tillgänglighet: garanti för fullständig 
och rättvis tillgänglighet för alla 
människor, även funktionshindrade. 
Denna definition är tillämplig på alla 
områden som omfattas av denna 
förordning.

Motivering

Strukturfonderna är ett viktigt redskap för att främja och skapa en tillgänglig miljö för 
funktionshindrade personer när det gäller tillgången till varor och tjänster samt 
informationsteknik, transporter och byggnader. Det är mycket viktigt att strukturfonderna inte 
medverkar till att skapa ytterligare hinder för funktionshindrade. I definitionen av ordet 
”tillgänglighet” bör funktionshindrade personers behov uttryckligen nämnas, så att det står 
helt klart att innebörden är att de hinder funktionshindrade möter i samhället också skall 
avlägsnas.
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Rekommendation 11
Artikel 3, punkt 2, led b

b) Målet regional konkurrenskraft och 
sysselsättning syftar till i regioner, utanför 
de minst utvecklade regionerna, stärka 
konkurrens- och attraktionskraften liksom 
sysselsättning i regionerna genom att förutse 
ekonomiska och sociala förändringar, 
däribland förändringar i samband med 
liberaliseringen av handeln, genom 
innovation och främjande av 
kunskapssamhället, företagaranda, 
miljöskydd och förbättrad miljö, ökad 
tillgänglighet, bättre anpassningsförmåga 
hos arbetstagare och företag samt utveckling 
av en arbetsmarknad för alla.

b) Målet regional konkurrenskraft och 
sysselsättning syftar till i regioner, utanför 
de minst utvecklade regionerna, stärka 
konkurrens- och attraktionskraften liksom 
sysselsättning i regionerna genom att förutse 
ekonomiska och sociala förändringar, 
däribland förändringar i samband med 
liberaliseringen av handeln, genom 
innovation och främjande av 
kunskapssamhället, företagaranda, 
kreativitet, ekonomisk tillväxt, utveckling 
och modernisering av småföretag och 
mikroföretag, inklusive traditionella 
verksamheter, miljöskydd och förbättrad 
miljö, ökad tillgänglighet, bättre 
anpassningsförmåga hos arbetstagare och 
företag och deras organisationer samt 
utveckling av en arbetsmarknad för alla.

Motivering

Småföretag, mikroföretag och hantverksföretag spelar en viktig sysselsättningsskapande roll 
som man inte får glömma. Förutom insatser inom offentliga sektorer bör man därför skapa 
övergripande åtgärder som syftar till livslångt lärande för företagsledare och anställda i 
småföretag och mikroföretag, samt för dem som ansvarar för deras organisationer och 
utbildare.

Rekommendation 12
Artikel 3, punkt 3

3. Stödet från fonderna skall inom ramen för 
de tre målen beroende på deras respektive 
inriktning ta hänsyn till dels ekonomiska och 
sociala särdrag, dels regionalt betingade 
särdrag. Stödet skall på lämpligt sätt stödja 
stadsförnyelse som en del av regional 
utveckling, och genom ekonomisk 
diversifiering förnyelse av 
landsbygdsområden och områden som är 
beroende av fiske. Stödet skall också ge stöd 
till de områden som berörs av geografiska 
eller naturbetingade nackdelar som 
ytterligare förvärrar utvecklingsproblemen, i 
synnerhet i de yttersta randområdena 

3. Stödet från fonderna skall inom ramen för 
de tre målen beroende på deras respektive 
inriktning ta hänsyn till dels ekonomiska och 
sociala särdrag, dels regionalt betingade 
särdrag. Stödet skall på lämpligt sätt stödja 
en hållbar utveckling i städerna som en del 
av regional utveckling, och genom 
ekonomisk diversifiering förnyelse av 
landsbygdsområden och områden som är 
beroende av fiske. Stödet skall också ge stöd 
till de områden som berörs av geografiska 
eller naturbetingade nackdelar som 
ytterligare förvärrar utvecklingsproblemen, i 
synnerhet i de yttersta randområdena 
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(Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, 
Réunion, Azorerna, Madeira och 
Kanarieöarna) liksom i områden i norr med 
mycket låg befolkningstäthet, vissa öar och 
öar som är medlemsstater samt 
bergsområden.

(Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, 
Réunion, Azorerna, Madeira och 
Kanarieöarna) liksom i områden i norr med 
mycket låg befolkningstäthet, vissa öar och 
öar som är medlemsstater samt 
bergsområden och i de autonoma städerna 
Ceuta och Melilla där befolkningstätheten 
är hög.

Rekommendation 13
Artikel 5, punkt 4

4. Utan att det hindrar tillämpningen av 
punkterna 1 och 2 i denna artikel och av 
artikel 6 skall de yttersta randområdena 
(Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, 
Réunion, Azorerna, Madeira och 
Kanarieöarna) få särskilt stöd från ERUF 
som skall underlätta deras integrering i den 
inre marknaden och kompensera för deras 
särskilda begränsningar.

4. Utan att det hindrar tillämpningen av 
punkterna 1 och 2 i denna artikel och av 
artikel 6 skall de yttersta randområdena 
(Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, 
Réunion, Azorerna, Madeira och 
Kanarieöarna) och de autonoma städerna 
Ceuta och Melilla få särskilt stöd från 
ERUF som skall underlätta deras integrering 
i den inre marknaden och kompensera för 
deras särskilda begränsningar.

Rekommendation 14
Artikel 10, punkt 1, stycke 2

Varje medlemsstat skall utse de partner som 
är mest representativa på nationell, regional 
och lokal nivå på arbetsmarknaden eller 
inom näringslivet eller andra områden, 
nedan kallade ”partner”. Medlemsstaten 
skall skapa förutsättningar för ett brett och 
aktivt deltagande från alla lämpliga organ, i 
enlighet med nationella regler och rutiner 
med hänsyn till behovet av att främja 
jämställdhet mellan män och kvinnor samt 
hållbar utveckling genom integrering av 
krav på miljöskydd och förbättrad miljö.

Varje medlemsstat skall utse de partner som 
är mest representativa på nationell, regional 
och lokal nivå på arbetsmarknaden eller 
inom näringslivet eller andra områden, 
nedan kallade ”partner”. Medlemsstaten 
skall skapa förutsättningar för ett brett och 
aktivt deltagande från alla lämpliga organ, i 
enlighet med nationella regler och rutiner 
med hänsyn till behovet av att främja social 
integration, jämställdhet mellan män och 
kvinnor och mellan personer med och utan 
funktionshinder samt hållbar utveckling 
genom integrering av krav på miljöskydd 
och förbättrad miljö.
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Rekommendation 15
Artikel 14, rubrik

Jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
icke-diskriminering av och tillgänglighet 
för människor med funktionshinder

Rekommendation 16
Artikel 14

Medlemsstaterna och kommissionen skall se 
till att jämställdhet mellan män och kvinnor 
och integreringen av 
jämställdhetsperspektivet främjas i de 
verksamheter som fondernas medverkar i.

Medlemsstaterna och kommissionen skall se 
till att jämställdhet mellan män och kvinnor 
och integreringen av 
jämställdhetsperspektivet främjas i de 
verksamheter som fondernas medverkar i. 
De skall även se till att 
sammanhållningspolitiken respekterar 
principerna om icke-diskriminering.

Motivering

I artikel 13 i fördraget står det att nödvändiga åtgärder kan vidtas för att bekämpa all 
diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Rekommendation 17
Artikel 14, stycke 1a (nytt)

Medlemsstaterna och kommissionen skall 
garantera att ingen diskriminering sker på 
grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning och att framför 
allt tillgängligheten för personer med 
funktionshinder utgör ett villkor för att 
erhålla medel från fonderna samt att detta 
kommer att kontrolleras under de olika 
etapperna av genomförandet av fonderna.

Motivering

Strukturfonderna är ett viktigt redskap för att minska och lindra social utslagning av olika 
orsaker och för att skapa samma förutsättningar för människor med eller utan 
funktionshinder. Genom strukturfonderna kan man bekämpa diskriminering på alla områden i 
livet, framför allt genom att främja och skapa en tillgänglig fysisk miljö för människor med 
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funktionshinder vad gäller informationsteknik, transporter och den byggda miljön. Det är 
synnerligen viktigt att strukturfonderna inte leder till ytterligare diskriminering eller skapar 
fler hinder för människor med funktionshinder så att 40 miljoner funktionshindrade i 
Europeiska unionen och andra personer med reducerad rörlighet för all framtid blir socialt 
utestängda, vilket skulle få negativa effekter för samhället som helhet.

Rekommendation 18
Artikel 17, punkt 1, led b

b) 16,56 % till det särskilda stöd under en 
övergångsperiod som avses i artikel 6.2 
varvid stödberättigande befolkning, regionalt 
respektive nationellt välstånd samt
arbetslöshet skall utgöra kriterier vid 
beräkningen av den preliminära fördelningen 
per medlemsstat.

b) 16,56 % till det särskilda stöd under en 
övergångsperiod som avses i artikel 6.2 
varvid stödberättigande befolkning, regionalt 
respektive nationellt välstånd, arbetslöshet 
och utbildningsnivå skall utgöra kriterier 
vid beräkningen av den preliminära 
fördelningen per medlemsstat.

Rekommendation 19
Artikel 23, stycke 2

Riktlinjerna skall framför allt införliva EU:s 
prioriteringar i vart och ett av fondernas mål 
i syfte att främja en balanserad, harmonisk 
och hållbar utveckling.

Riktlinjerna skall framför allt införliva EU:s 
prioriteringar i vart och ett av fondernas mål 
i syfte att främja en balanserad, harmonisk 
och hållbar utveckling samt jämställdhet 
mellan kvinnor och män och social 
integration.

Motivering

De strategiska riktlinjerna bör även omfatta främjande av jämställdhet och social integration.

Rekommendation 20
Artikel 25, stycke 3, led a

a) De tematiska och regionala 
prioriteringarna, även beträffande 
stadsförnyelse och diversifieringen av 
landsbygdsekonomier och av områden som 
är beroende av fiske.

a) De tematiska och regionala 
prioriteringarna, även beträffande hållbar 
stadsutveckling och diversifieringen av 
landsbygdsekonomier och av områden som 
är beroende av fiske.

Motivering

Städernas bidrag till tillväxt, innovation och ekonomisk och social sammanhållning bör 
beaktas. Man bör därför vidta åtgärder för en hållbar utveckling i städerna, vilket också 
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innebär stadsförnyelse.

Rekommendation 21
Artikel 25, stycke 3, led c

c) Enbart för målet regional konkurrenskraft 
och sysselsättning: en förteckning över de 
regioner som valts ut för regional 
konkurrenskraft enligt artikel 6.1 
andra stycket.

c) Enbart för målet regional konkurrenskraft 
och sysselsättning: en förteckning över de 
regioner och andra områden som valts ut 
för regional konkurrenskraft enligt 
artikel 6.1 andra stycket.

Motivering

Enligt artikel 34.2 i denna förordning kan en medlemsstat föreslå operativa program under 
målet ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning” på andra territoriella nivåer, däribland 
städer och tätorter.

Rekommendation 22
Artikel 27, punkt 1, stycke 1

1. Från och med 2008 skall medlemsstaterna 
senast den 1 oktober varje år lämna in en 
rapport till kommissionen om hur 
genomförandet av strategin och 
målsättningarna fortskrider, med särskild 
hänsyn till fastställda indikatorer och till 
deras bidrag till genomförandet av EU:s 
strategiska riktlinjer för sammanhållning, 
tillsammans med tillgängliga utvärderingar.

1. Från och med 2010 och därefter vart 
tredje år skall medlemsstaterna senast den 
1 oktober lämna in en rapport till 
kommissionen om hur genomförandet av 
strategin och målsättningarna fortskrider, 
med särskild hänsyn till fastställda 
indikatorer och till deras bidrag till 
genomförandet av EU:s strategiska riktlinjer 
för sammanhållning, tillsammans med 
tillgängliga utvärderingar.

Motivering

Se rekommendation 9.

Rekommendation 23
Artikel 27, punkt 1, stycke 2

Rapporten skall referera till den nationella 
handlingsplanen för sysselsättning.

Rapporten skall referera till den nationella 
handlingsplanen för sysselsättning och de 
nationella handlingsplanerna för social 
integration.
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Motivering

Det är viktigt att även skapa en koppling till de nationella handlingsplanerna för social 
integration.

Rekommendation 24
Artikel 29, rubrik

Årlig granskning Granskning

Motivering

Se rekommendation 9.

Rekommendation 25
Artikel 30, stycke 1, led aa (nytt)

aa) Rapporten skall grundas på 
kommissionens behandling och 
utvärdering av medlemsstaternas rapporter 
enligt artikel 27 och på all annan 
tillgänglig information.

Motivering

Se rekommendation 9.

Rekommendation 26
Artikel 33, punkt 2

2. Utan att det hindrar tillämpningen av de 
undantag som fastställs i de särskilda 
förordningarna om fonderna, får ERUF och 
ESF, som ett komplement och upp till högst 
5 % av varje prioritering i ett operativt 
program, finansiera sådana åtgärder som 
faller under tillämpningsområdet för stödet 
från en annan fond, förutsatt att de är 
nödvändiga för att insatsen genomförs på ett 
tillfredsställande sätt och har direkt samband 
med denna.

2. Utan att det hindrar tillämpningen av de 
undantag som fastställs i de särskilda 
förordningarna om fonderna, får ERUF och 
ESF, som ett komplement och upp till högst 
10 % av varje prioritering i ett operativt 
program, finansiera sådana åtgärder som 
faller under tillämpningsområdet för stödet 
från en annan fond, förutsatt att de är 
nödvändiga för att insatsen genomförs på ett 
tillfredsställande sätt och har direkt samband 
med denna.
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Motivering

Erfarenheten visar att för vissa förslag kan 5 % vara för lite.

Rekommendation 27
Artikel 36, punkt 3, stycke 1 led ba (nytt)

ba) Uppgifterna om integrering av 
EQUAL-programmets befintliga principer.

Motivering

Man måste se till att det befintliga EQUAL-programmet faktiskt integreras i de nya 
programmen.

Rekommendation 28
Artikel 36, punkt 3, stycke 2, led b

b) Hävstångseffekten på de viktigaste 
prioriteringarna och målsättningarna i den 
europeiska sysselsättningsstrategin och på 
EU:s målsättningar när det gäller social 
integration.

b) Hävstångseffekten på de viktigaste 
prioriteringarna och målsättningarna i den 
europeiska sysselsättningsstrategin och på 
EU:s målsättningar när det gäller social 
integration, invandrares sociala integration, 
social sammanhållning, jämställdhet 
mellan kvinnor och män och situationen 
för de mest utsatta befolkningsgrupperna.

Rekommendation 29
Artikel 36, punkt 3, stycke 2, led ba (nytt)

ba) Uppgifterna om integrering av 
EQUAL-programmets befintliga principer.

Motivering

Man måste se till att det befintliga EQUAL-programmet faktiskt integreras i de nya 
programmen.

Rekommendation 30
Artikel 36, punkt 4, led b

b) Information om förhållningssättet när b) Åtgärder för en hållbar stadsutveckling, 
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det gäller städer och tätorter, inbegripet 
förteckningen över utvalda städer och 
förfarandena för vidaredelegering till lokala 
myndigheter, eventuellt genom globalt stöd.

inbegripet förteckningen över utvalda städer 
och förfarandena för vidaredelegering till 
lokala myndigheter, eventuellt genom 
globalt stöd.

Motivering

Med tanke på formuleringen av artikel 36.4 a och c är det bättre att tala om åtgärder än om 
information. Dessutom är begreppet information för vagt och bör förtydligas.

Rekommendation 31
Artikel 36, punkt 4, led da (nytt)

da) Uppgifter om integrering av 
EQUAL-programmets befintliga principer.

Motivering

Man måste se till att det befintliga EQUAL-programmet faktiskt integreras i de nya 
programmen.

Rekommendation 32
Artikel 43, punkt 3a (ny)

3a. Ekonomiska och sociala organisationer 
eller företagsorganisationer skall vara 
berättigade till åtgärder för tekniskt stöd.

Motivering

Erfarenheten visar att vissa medlemsstater tvekar inför att använda förmedlande organ som 
inte är direkt knutna till den offentliga förvaltningen. Dessa bör därför uttryckligen nämnas.

Rekommendation 33
Artikel 44, punkt 1, stycke 1

1. På initiativ från medlemsstaten får 
fonderna för varje enskilt operativt program 
finansiera åtgärder i samband med 
förberedelser, förvaltning, övervakning, 
utvärdering, information och kontroller samt 
åtgärder för att stärka den administrativa 
förmågan för genomförandet av fonderna 

1. På initiativ från medlemsstaten får 
fonderna för varje enskilt operativt program 
finansiera åtgärder i samband med 
förberedelser, förvaltning, övervakning, 
utvärdering, information och kontroller samt 
åtgärder för att stärka den administrativa 
förmågan, inklusive förmågan hos 
arbetsmarknadens parter, för 
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inom följande gränser: genomförandet av fonderna inom följande 
gränser:

Motivering

Syftet är att säkerställa arbetsmarknadsparternas medverkan och stärka deras förmåga så att
de kan spela en fullvärdig roll på lokal och regional nivå vid genomförandet av programmen.

Rekommendation 34
Artikel 44, punkt 2a (ny)

2a. Ekonomiska och sociala organisationer 
eller företagsorganisationer skall vara 
berättigade till åtgärder för tekniskt stöd.

Motivering

Erfarenheten visar att vissa medlemsstater tvekar inför att använda förmedlande organ som 
inte är direkt knutna till den offentliga förvaltningen. Dessa bör därför uttryckligen nämnas.

Rekommendation 35
Artikel 45, punkt 1, stycke 2

Syftet med utvärderingarna är att förbättra 
kvaliteten, måluppfyllelsen och 
kontinuiteten i stödet från fonderna och 
genomförandet av de operativa programmen.
De skall också bedöma programmens effekt 
mot bakgrund av EU:s strategiska mål, 
artikel 158 i fördraget och den berörda 
medlemsstatens eller regionens särskilda 
strukturella problem samtidigt som de tar 
hänsyn till behoven av hållbar utveckling 
och till gällande gemenskapslagstiftning i 
fråga om miljökonsekvenser och strategisk 
miljöbedömning.

Syftet med utvärderingarna är att förbättra 
kvaliteten, måluppfyllelsen och 
kontinuiteten i stödet från fonderna och 
genomförandet av de operativa programmen. 
De skall också bedöma programmens effekt 
mot bakgrund av EU:s strategiska mål, 
artikel 158 i fördraget och den berörda 
medlemsstatens eller regionens särskilda 
strukturella problem samtidigt som de tar 
hänsyn till behoven av hållbar utveckling 
och till gällande gemenskapslagstiftning i 
fråga om miljökonsekvenser och strategisk 
miljöbedömning samt tillgänglighet för 
funktionshindrade personer.

Motivering

Principen om icke-diskriminering och social integration samt tillgänglighet för 
funktionshindrade är viktiga åtaganden och mål för Europeiska gemenskapen och måste 
uttryckligen nämnas bland målen för de strategiska riktlinjerna. Ordalydelsen är densamma 
som i artikel 10.
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Rekommendation 36
Artikel 51, punkt 4

4. Det maximala stödet från fonderna skall 
ökas till 85 % av de offentliga utgifterna för 
operativa program under målen konvergens 
och regional konkurrenskraft och 
sysselsättning i de yttersta randområdena 
och för operativa program under 
konvergensmålet på avlägset belägna 
grekiska öar.

4. Det maximala stödet från fonderna skall 
ökas till 85 % av de offentliga utgifterna för 
operativa program under målen konvergens 
och regional konkurrenskraft och 
sysselsättning i de yttersta randområdena 
och för operativa program under 
konvergensmålet på avlägset belägna 
grekiska öar samt för operativa program 
under konvergensmålet i regioner där BNP 
per capita, mätt i köpkraftspariteter och 
beräknad på grundval av kommissionens 
siffror för de senaste tre åren, är mindre än 
60 % av gemenskapsgenomsnittet.

Motivering

Det finns många regioner, särskilt i de nya medlemsstaterna, vars BNP per capita är lägre än 
i de yttersta randområdena eller på avlägset belägna grekiska öar. Dessa regioner bör därför 
också erhålla stöd från fonderna på upp till 85 % av de offentliga utgifterna för operativa 
program.
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