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ANNEX

BILAGA
till ändrat förslag till
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning
samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och
för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för
gränsförvaltning och visering

SV

SV

BILAGA
Bilagorna I, II, V och VII till förordning (EU) 2018/375 ska ändras på följande sätt:
BILAGA I
1) Rubriken ska ersättas med följande:

”Dimensioner och koder för typ av intervention
Sammanhållningsfonden och FRO – artikel 17.5”

inom

Eruf,

ESF+,

2) Följande fotnot läggs till rubriken för tabell 1:
”* För det särskilda målet ”göra det möjligt för regioner och människor att hantera de
sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen till en
klimatneutral ekonomi” som stöds genom FRO, kan interventionstyper enligt vilka
politiska mål som helst användas, under förutsättning att de är i överensstämmelse
med artiklarna [4] och [5] i förordning (EU) [new JTF Regulation] och i
överensstämmelse med de relevanta territoriella planerna för en rättvis omställning.
För detta särskilda mål är koefficienten för beräkning av stöd till
klimatförändringsmålen lagd på 100 % för alla de interventionstyper som används.”

BILAGA II
1.

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Val av politiska mål och det särskilda målet för FRO, om tillämpligt
Referens: Artikel 8 a i förordningen om gemensamma bestämmelser, artikel 3 i Amif-förordningen, förordningen
om Fonden för inre säkerhet respektive förordningen om instrumentet för gränsförvaltning och visering
Tabell 1: Val av politiskt mål (och det särskilda målet för FRO) med motivering
Valt
politiskt
mål

Program

Fond

Motivering för valet av ett politiskt mål
(eller det särskilda målet för FRO)

[3 500 per mål]

”

1

2.

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5. Preliminärt anslag per politiskt mål och det särskilda målet för FRO
Referens: Artikel 8 c i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 4: Preliminärt anslag från Eruf, ESF+, FRO, Sammanhållningsfonden och EHFF per politiskt
mål*
Politiskt
mål/FRO:s
särskilda mål

Eruf

ESF+

FRO

Sammanhållningsfonden

EHFF

Politiskt mål 1
Politiskt mål 2
Politiskt mål 3
Politiskt mål 4
Politiskt mål 5
FRO:s särskilda
mål**
Tekniskt stöd
Anslag
för
perioden 2026–
2027
Totalt
*Politiska mål och det särskilda målet för FRO enligt artikel 4.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. För Eruf, ESF+,
Sammanhållningsfonden och FRO för åren 2021–2025, för EHFF för åren 2021–2027.
**I denna rad inkluderas de kompletterande stöd från Eruf och ESF+ som enligt planerna förs över till FRO.”
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Totalt

3.

I punkt 6 ska tabell 6 ändras på följande sätt:

”Tabell 6. Förteckning över program med preliminära anslag*
Namn [255]

Fond

Kategori av
regioner

Program 1

Eruf

Program 1
Program 1

Sammanhållningsfonden
ESF+

Program 1

FRO-anslag***

Program 1

FRO – ESF+ kompletterande stöd
som förs över till FRO

Program 1

FRO – Eruf kompletterande stöd
som förs över till FRO

Totalt

ERUF,
SAMMANHÅLLNINGSFONDEN,
ESF+, FRO
EHFF
Amif
Fonden för inre säkerhet
Instrumentet för gränsförvaltning
och visering
Samtliga fonder

Program 2
Program 3
Program 4
Program 5
Totalt

EUbidrag

Nationellt
bidrag**

Totalt

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade

*Politiska mål och det särskilda målet för FRO enligt artikel 4.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. För Eruf, ESF+,
Sammanhållningsfonden och FRO för åren 2021–2025, för EHFF för åren 2021–2027.
** I överensstämmelse med artikel 106.2 om fastställande av medfinansieringsgrader.
*** Det planerade preliminära FRO-anslaget – där det ursprungliga FRO-anslaget och de kompletterande stöden från ESF+ och Eruf för den
berörda regionkategorin anges separat, ifall de redan är kända. ”
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BILAGA V
1.

Rubriken och den första tabellen ersätts enligt följande:

”Mall för program som får stöd från Eruf (målet Investering för sysselsättning
och tillväxt), ESF+, FRO, Sammanhållningsfonden och EHFF – artikel 16.3
CCI
Namn på engelska
Namn på landets språk
Version
Första året
Sista året
Stödberättigande från
Stödberättigande till och med
Kommissionens beslut nr
Datum för kommissionens beslut
Medlemsstatens beslut om ändring
nr
Medlemsstatens beslut, datum för
ikraftträdande
Överföring av mindre betydelse
(artikel 19.5)
Nutsregioner som omfattas av
programmet (ej tillämpligt för
EHFF)
Berörd fond

*

Nummer

inom

[255 tecken*]
[255]
[4]
[4]

Ja/Nej

Eruf
Sammanhållningsfonden
ESF+
FRO
EHFF
hakparenteser

4

avser

antal

tecken. ”

2.

I punkt 2 ska tabell 1 T ändras på följande sätt:

”
ID

Namn [300]

TEKNISKT
STÖD

1

Prioritering 1

Nej

Beräkningsgrund

Fond

Stödd
regionkategori

Eruf

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Mer utvecklade

2

Prioritering 2

Nej

ESF+

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade

3

Prioritering 3

Nej

Sammanhållningsfonden

De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Ej tillämpligt

4

Prioritering 4

Nej

FRO*

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade

5

Valt
särskilt
mål
Särskilt
mål 1
Särskilt
mål 2

Särskilt
mål 3
Särskilt
mål 4
Särskilt
mål 5

Särskilt
mål 6
Särskilt
mål FRO

5

Prioritering tekniskt stöd

Ja

..

Särskild prioritering
ungdomssysselsättning
Särskild prioritering
landsspecifika
rekommendationer
Särskild prioritering
Innovativa åtgärder
Särskild prioritering
Materiell fattigdom

Nej

ESF+

Nej

ESF+

Nej

ESF+

Nej

ESF+

..

..

Ej
tillämpligt

* Det här inkluderar FRO-anslaget och de kompletterande stöd som överförs från Eruf och ESF+. ”
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Särskilt
mål 8
Särskilt
mål 9

3.

I punkt 3.A ska tabell 15 ändras på följande sätt:

”
Kategori av
regioner
Eruf

ESF+

FRO*

Fönster 1

Fönster 2

Fönster 3

Fönster 4

Fönster 5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Mer utvecklade
Mindre utvecklade
Övergångsregioner
De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Mer utvecklade
Mindre utvecklade
Övergångsregioner
De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Mer utvecklade
Mindre utvecklade
Övergångsregioner

Sammanhållningsfonden
EHFF
Totalt

* Det ursprungliga FRO-anslaget (utan de överförda kompletterande stöden) inom de gränser som anges i artikel 21. ”
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Belopp
(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

4.

I punkt 3.A införs en ny tabell 18:

”Tabell 18. Ursprungligt FRO-anslag till programmet1
Referens: Artikel 21 a
Ursprungligt FRO-anslag till programmet* enligt regionkategori

Mer utvecklade

Övergångsregioner

Mindre utvecklade

Ursprungligt FRO-anslag till
programmet*
* Program med FRO-anslag.”
1

När FRO är ”berörd fond” (programmets grundläggande data, s.1 av mallen för program).”

5.

I punkt 3.A införs en ny kryssruta efter tabell 18:

”Obligatorisk överföring av Eruf- och ESF+-medel som kompletterande stöd till
Fonden för en rättvis omställning 2
Överföring till
FRO

berör interna överföringar inom program med FRO-anslag (tabell 18A)
berör överföringar från andra program till program med FRO-anslag (tabell
18B)
Ej tillämpligt (dvs. inget stöd från FRO till programmet)

2

Om ett program med FRO-stöd får kompletterande anslag (se artikel 21a) inom programmet och från andra program måste
både tabell 18A och 18B fyllas i.”

8

6.

I punkt 3.A införs en ny tabell 18A:

”Tabell 18 A Överföring av Eruf- och ESF+-medel till Fonden för en rättvis omställning (FRO)
inom programmet

FRO-anslag* i programmet per regionkategori

Mer utvecklade

Överföring inom programmet* (kompletterande
stöd) enligt regionkategori

Eruf

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
De yttersta randområdena
och de nordliga
glesbefolkade områdena

ESF+

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
De yttersta randområdena
och de nordliga
glesbefolkade områdena

Totalt

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
De yttersta randområdena
och de nordliga
glesbefolkade områdena

* Program med FRO-anslag.”

9

Övergångsregioner

Mindre
utvecklade

7.

I punkt 3.A införs en ny tabell 18B:

”Tabell 18B Överföring av Eruf- och ESF+-medel från andra program till
Fonden för en rättvis omställning (FRO) inom programmet

Kompletterande medel till FRO inom detta program
(CCI-nr)* per regionkategori
Mer utvecklade

Överföring(ar) från annat/andra program**
per regionkategori
Program 1 (CCI-nr)
Eruf

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
De yttersta randområdena
och de nordliga
glesbefolkade områdena

ESF+

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
De yttersta randområdena
och de nordliga
glesbefolkade områdena

Program 2 (CCI-nr)
Program 3 (CCI-nr)
Totalt Eruf

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade
De yttersta randområdena
och de nordliga
glesbefolkade områdena

Totalt ESF+

Mer utvecklade
Övergångsregioner
Mindre utvecklade

10

Övergångsregioner

Mindre
utvecklade

De yttersta randområdena

Totalt
* program med FRO-anslag, vilket får kompletterande stöd från Eruf och ESF+.
** program som tillhandahåller det kompletterande stödet från Eruf och ESF+ (källa).”

Motivering till de obligatoriska överföringarna från Eruf och ESF+ enligt planerad
interventionstyp – Artikel 17.3 d viii
Textfält [3 000]

8.

I punkt 3,1 ska tabell 10 ersättas med följande:

”
Tabell 10: Anslag per år
Fond
Regionkategori
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Eruf*
Mindre utvecklade
Mer utvecklade
Övergångsregioner
De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Totalt
ESF+*
Mindre utvecklade
Mer utvecklade
Övergångsregioner
De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Totalt
FRO**
Mindre utvecklade
Mer utvecklade
Övergångsregioner
Totalt
Sammanhållningsfonden Ej tillämpligt
EHFF
Ej tillämpligt
Totalt
* Beloppen efter den obligatoriska överföringen, dvs. om den obligatoriska överföringen från Eruf och ESF+ är från detta program, omfattar
beloppen under Eruf och ESF+ inte de överförda beloppen.
** Ange det totala FRO-anslaget som ett resultat av tabell 18 (dvs. FRO-anslaget och det kompletterande stöd som förs över från Eruf och
ESF+).”
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Totalt

9.

Punkt 3.2 ska ersättas med följande:

”3.2 Totala anslag per fond och nationell medfinansiering*
Referens: Artikel 17.3.f ii och 17.6
För målet Investering för sysselsättning och tillväxt:
Tabell 11: Totala anslag per fond och nationell medfinansiering
Politiskt mål/FRO
Prioritering
Underlag för beräkning av
Fond
eller tekniskt stöd
unionens stöd (totalt eller
offentligt)

Regionkategori**

EU-bidrag

(a)
Prioritering 1

TEKNISKT
STÖD

Offentligt/totalt

Eruf

Prioritering 2

ESF+

Prioritering 3

FRO****

Prioritering 4

Sammanhålln
ingsfonden
Eruf eller
ESF+ eller
Sammanhålln

Tekniskt stöd
artikel 29 i
förordningen om

Mindre
utvecklade
Mer utvecklade
Övergångsregione
r
Särskilt anslag till
de yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Mindre
utvecklade
Mer utvecklade
Övergångsregione
r
De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Mindre
utvecklade
Mer utvecklade
Övergångsregione
r
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Nationellt
bidrag

(b)=(c)+(d)

Vägledande
fördelning av det
nationella bidraget
Offentl
Privat
igt
(c)
(d)

Totalt

(e)=(a)+(
b)***

Medfinansieringsgrad

(f)=(a)/(e)***

gemensamma
bestämmelser
Tekniskt stöd
artikel 30 i
förordningen om
gemensamma
bestämmelser
Totalt Eruf

Totalt ESF+

Totalt FRO

ingsfonden
eller FRO
Eruf eller
ESF+ eller
Sammanhålln
ingsfonden
eller FRO
Mer utvecklade
Övergångsregione
r
Mindre
utvecklade
Särskilt anslag till
de yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Mer utvecklade
Övergångsregione
r
Mindre
utvecklade
De yttersta
randområdena och
de nordliga
glesbefolkade
områdena
Mer utvecklade
Övergångsregione
r
Mindre
utvecklade

Totalt Sammanhållningsfonden
Ej tillämpligt
Sammanlagt totalt
Före halvtidsöversynen 2025 för Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden och FRO, anslag endast för åren 2021–2025.
**För Eruf: mindre utvecklade, övergångsregioner, mer utvecklade, och, i förekommande fall, särskilda anslag för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena. För ESF+: mindre utvecklade,
övergångsregioner, mer utvecklade, och, i förekommande fall, särskilda anslag för de yttersta randområdena och de nordliga glesbefolkade områdena. För Sammanhållningsfonden: ej tillämpligt. För tekniskt stöd beror
tillämpningen av regionkategorier på valet av en fond.
*** I tillämpliga fall för alla regionkategorier.
**** Ange de totala FRO-anslagen som ett resultat av tabell 18 (dvs. Det FRO-anslag där det kompletterande stöd som förs över från Eruf och ESF+ redan ingår).”
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10.

I punkt 8 ska tabell 14 ersättas med följande:

”
Ange användning av artiklarna
88 och 89 i förordningen om
gemensamma bestämmelser*

Återbetalning av stödberättigande
utgifter på grundval av enhetskostnader,
enhetsbelopp och schablonsatser inom
prioritering enligt artikel 88 i
förordningen om gemensamma
bestämmelser

Finansiering som inte är kopplad till
kostnader enligt artikel 89 i förordningen
om gemensamma bestämmelser

Prioritering
nr

Fond

Prioritering
1

Eruf

Särskilt mål (målet
Investering för
sysselsättning och tillväxt)
eller stödområde (EHFF)
Särskilt mål 1
Särskilt mål 2

Prioritering
2

ESF+

Särskilt mål 3

Prioritering
3

Sammanhållningsfonden

Prioritering
4

FRO

Särskilt mål FRO

Prioritering
1

Eruf

Särskilt mål 7

Prioritering
2

ESF+

Prioritering
3

Sammanhållningsfonden

Prioritering
4

FRO

Särskilt mål 4
Särskilt mål 5
Särskilt mål 6

Särskilt mål 8
Särskilt mål 9
Särskilt mål 10
Särskilt mål 11
Särskilt mål 12
Särskilt mål FRO

* Fullständig information kommer att tillhandahållas enligt de mallar som finns som bilagor till förordningen om gemensamma
bestämmelser.”
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BILAGA VII
1.

Tabell 1 ska ersättas med följande:

”
1.
2.
3.
4.
Prioriteringens anslag på grundval av programmet

Prioriteri
ng

Särskilt mål

Fond

Regionkate
gori

5.

Grund
för
beräkningen av
unionens
bidrag*
(Totalt bidrag
eller offentligt
bidrag)

6.

Totalt anslag
(EUR)

7.

Medfinansi
eringsgrad
(%)

8.
9.
10.
11.
Kumulativa uppgifter om programmets finansiella utveckling

Total
stödberättigan
de kostnad för
insatser som
valts ut för
stöd (EUR)

Bidraget från
fonderna till de
insatser som
valts ut för stöd
(EUR)

Andel av det
totala anslaget
som omfattas av
valda insatser
(%)
[kolumn
7/kolumn 5x
100]

Totalt belopp för
stödberättigande
utgifter som
uppstått hos
stödmottagarna
och som betalats i
samband med
genomförandet

<type='S’
input='G'>

<type='S
’
input='G
'>

Prioriteri
ng 1
Prioriteri
ng 2
Prioriteri
ng 3

Särskilt mål
1
Särskilt mål
2
Särskilt mål
3

Eruf

Prioriteri
ng 4
Totalt

Särskilt mål
FRO

<type='S’
input='G'>

<type='S’
input='G'>

<type='N’
input='G'>

<type='P’
input='G'>

Andel av det
totala anslaget
som omfattas av
stödberättigande
utgifter som
uppstått hos
stödmottagarna
och som betalats i
samband med
genomförandet
(%)

13.

Antal utvalda
insatser

[kolumn
10/kolumn
5x100]
Beräkning

Beräkning

<type='S
’
input='G'
>

12.

<type='Cu'
input='M'>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input='M'>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input='M'>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

ESF+
Samman
hållnings
fonden
FRO*

Ej
tillämpligt

Eruf

Mindre
utvecklade

<type='N' input='
G '>
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Totalt

Eruf

Övergångsr
egioner

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Totalt

Eruf

Mer
utvecklade

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Totalt

Eruf

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Totalt

ESF+

Särskilt
anslag till
de yttersta
randområde
na eller de
nordliga
glesbefolka
de
områdena
Mindre
utvecklade

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Totalt

ESF+

Övergångsr
egioner

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Totalt

ESF+

Mer
utvecklade

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Totalt

ESF+

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Totalt

Samman
hållnings
fonden

Särskilt
anslag till
de yttersta
randområde
na eller de
nordliga
glesbefolka
de
områdena
Ej
tillämpligt

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Totalt

FRO*

Mindre
utvecklade

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Totalt

FRO*

Övergångsr
egioner

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Totalt

FRO*

Mer
utvecklade

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>
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*Beloppet inkluderar de kompletterande stöd som överförs från Eruf och ESF+. ”

2.

Tabell 7 ska ersättas med följande:

”
Fond

Eruf

Regionkategori

Mindre utvecklade
Övergångsregioner
Mer utvecklade
De yttersta randområdena
och de nordliga
glesbefolkade områdena *

ETS
ESF+

Mindre utvecklade
Övergångsregioner
Mer utvecklade

FRO**

De yttersta randområdena
och
de
nordliga
glesbefolkade områdena*
Mindre utvecklade
Övergångsregioner
Mer utvecklade

EU:s bidrag
[innevarande kalenderår]
januari–oktober
november–december
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">

[efterföljande kalender år]
januari–december
<type="Cu" input="M">

<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">
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<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">

Fonden för inre
säkerhet
Instrumentet för
gränsförvaltning
och visering
* Detta ska endast visa de särskilda anslagen till de yttersta randområdena/de nordliga glesbefolkade områdena.
** Beloppen inkluderar de kompletterande stöd som överförs från Eruf och ESF+, beroende på vad som är tillämpligt. ”
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