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RÄTTELSER

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt
om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999
(Europeiska unionens officiella tidning L 210 av den 31 juli 2006)

På sidan 76 skall bilaga IV vara som följer:
”BILAGA IV

Utgiftskategorier
(enligt artikel 9.3)

Mål: Konvergens samt regional konkurrenskraft och sysselsättning
Mål: Konvergens samt regioner som avses i artikel 8.2 utan att det påverkar tillämpning av det beslut som
fattas i enlighet med artikel 5.3 sista stycket i förordning (EG) nr 1080/2006
Kod

Prioriterade teman
Forskning och teknisk utveckling (FoTU), innovation och entreprenörskap

01

FoTU-verksamhet i forskningscentrum

02

Infrastruktur för FoTU (däribland fasta anläggningar, instrument och höghastighetsdatanät som sammanbinder olika forskningscentrum) och expertcenter inom en viss teknik

03

Tekniköverföring och förbättrade nät för samarbete mellan små och medelstora företag, mellan sådana och
andra företag och universitet, olika slags inrättningar för högre utbildning, regionala myndigheter,
forskningscentrum samt vetenskaps- och teknikcentrum (vetenskaps- och teknikparker, teknopoler, osv.)

04

Stöd till FoTU, särskilt i små och medelstora företag (bl.a. tillgång till FoTU-tjänster i forskningscentrum)

05

Avancerade stödtjänster till företag och grupper av företag

06

Stöd till små och medelstora företag för främjande av miljövänliga produkter och produktionsprocesser
(införande av effektiva system för miljöförvaltning, införande och användning av teknik för att förebygga
föroreningar, införlivande av miljövänlig teknik i företagsproduktion)

07

Investeringar i företag som är direkt kopplade till forskning och innovation (innovativ teknik, nya företag
som inrättas av universiteten, befintliga FoTU-centrum och FoTU-företag osv.)

08

Andra investeringar i företag

09

Andra åtgärder för att stimulera forskning och innovation samt entreprenörskap i små och medelstora
företag
Informationssamhället

10

Infrastruktur för telefoni (inklusive bredbandsnät)

11

Informations- och kommunikationsteknik (tillgång, säkerhet, samverkan, riskförebyggande åtgärder,
forskning, innovation, digitalt innehåll osv.)

12

Informations- och kommunikationsteknik (transeuropeiska nät-IKT)

13

Tjänster och tillämpningar för medborgarna (e-hälsa, e-förvaltning, e-lärande, e‑integration osv.)

14

Tjänster och tillämpningar för små och medelstora företag (e-handel, utbildning, arbete i nätverk osv.)

15

Andra åtgärder för att förbättra små och medelstora företags tillgång till och effektiva användning av IKT
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Transport
16

Järnvägar

17

Järnvägar (det transeuropeiska transportnätet)

20

Motorvägar

21

Motorvägar (det transeuropeiska transportnätet)

26

Kombination av olika transportsätt

27

Kombination av olika transportsätt (det transeuropeiska transportnätet)

28

Intelligenta transportsystem

29

Flygplatser

30

Hamnar

32

Inre vattenvägar (det transeuropeiska transportnätet)
Energi

34

Elektricitet (det transeuropeiska energinätet)

36

Naturgas (det transeuropeiska energinätet)

38

Petroleumprodukter (det transeuropeiska energinätet)

39

Förnybar energi: vind

40

Förnybar energi: sol

41

Förnybar energi: biobränsle

42

Förnybar energi: vattenkraftsenergi, geotermisk energi och annan energi

43

Energieffektivitet, kraftvärme, energihantering
Miljöskydd och riskförebyggande åtgärder

52

Främjande av miljövänliga transporter i städer
Ökad anpassningsförmåga hos arbetstagare, företag och entreprenörer

62

Utveckling av system och strategier för livslångt lärande i företag; utbildning och tjänster för anställda i syfte
att höja deras förmåga att anpassa sig till förändringar; främjande av entreprenörskap och innovation

63

Utformning och spridning av innovativa and mer produktiva sätt att organisera arbetet

64

Utveckling av särskilda tjänster för anställning, utbildning och stöd i samband med omstrukturering av
sektorer och företag, samt utveckling av system för att föregripa ekonomiska förändringar och framtida krav
vad gäller arbete och kompetens
Förbättrat tillträde till arbetsmarknaden och ökad varaktighet

65

Modernisering och förstärkning av arbetsmarknadens institutioner

66

Genomförande av aktiva och förebyggande åtgärder på arbetsmarknaden

67

Åtgärder för att uppmuntra ett aktivt åldrande och för att förlänga arbetslivet

68

Stöd till verksamhet som egenföretagare och till företagsetablering

69

Åtgärder för att förbättra tillträdet till arbetsmarknaden och öka kvinnors varaktiga deltagande och förmåga
att gå vidare på arbetsmarknaden för att minska könssegregeringen på denna samt förena arbete och
privatliv, t.ex. genom att underlätta tillgången till barnomsorg och vård av närstående

70

Särskilda insatser för att öka migranters deltagande på arbetsmarknaden och därigenom öka deras sociala
integration
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Förbättrad social integration för mindre gynnade personer
71

Vägar som leder till integration och återinträde på arbetsmarknaden för mindre gynnade människor;
bekämpande av diskriminering när det gäller tillträde till och förmåga att gå vidare på arbetsmarknaden
samt främjande av diversifieringsacceptans på arbetsplatsen
Ökat humankapital

72

Planering, införande och genomförande av reformer av utbildningssystemen för att öka anställbarheten,
bättre anpassning av såväl den grundläggande som den yrkesinriktade utbildningen till arbetsmarknadens
behov samt uppdatering av utbildarnas kompetens med innovation och en kunskapsbaserad ekonomi som
mål

73

Åtgärder för att öka deltagandet i utbildning under hela livscykeln, bl.a. genom åtgärder för att uppnå en
minskning av avhoppen från skolan och den könsbaserade ämnessegregeringen samt åtgärder för att öka
tillträdet till och kvaliteten på den grundläggande yrkesutbildningen och den eftergymnasiala utbildningen

74

Utveckling av den mänskliga potentialen beträffande forskning och innovation, särskilt genom
forskarutbildning och vidareutbildning av forskare samt nätverksverksamhet mellan universitet, forskningscentrum och företag”
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