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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

af

om Den Europæiske Socialfond og 

om ophævelse af forordning (EF) nr. 1784/1999

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 148,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg1 og

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

  

1 EUT C 234 af 22.9.2005, s. 27.
2 EUT C 164 af 5.7.2005, s. 48.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 6.7.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles 

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af ... 
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Rådets forordning (EF) nr. … af ...* om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond 

for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden1 opstiller 

rammerne for strukturfondenes og Samhørighedsfondens indsats og opstiller navnlig mål, 

principper og regler for partnerskab, programmering, evaluering og forvaltning. Det er der-

for nødvendigt at fastsætte de opgaver, som Den Europæiske Socialfond (ESF) har i rela-

tion til dem, der er fastlagt i traktatens artikel 146, og i forbindelse med medlemsstaternes 

og Fællesskabets bestræbelser på at udvikle en samordnet strategi for beskæftigelse, jf. 

traktatens artikel 125.

(2) Der bør fastsættes specifikke bestemmelser for den type aktiviteter, der kan finansieres af 

ESF under de mål, der er fastlagt i forordning (EF) nr. …**.

(3) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. …** bør ESF styrke den økonomiske og soci-

ale samhørighed ved at forbedre beskæftigelsesmulighederne inden for rammerne af de 

opgaver, som ESF har i henhold til traktatens artikel 146 og de opgaver, som strukturfon-

dene har i henhold til traktatens artikel 159.

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr. og dato for forordningen.
1 EUT L
** Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. betragtning 1.
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(4) Dette er særlig vigtigt i betragtning af udfordringerne som følge af EU's udvidelse og den 

økonomiske globalisering. I den forbindelse bør vigtigheden af den europæiske sociale 

model samt moderniseringen heraf erkendes.

(5) I overensstemmelse med traktatens artikel 99 og 128 og med henblik på orienteringen af 

Lissabon-strategien på vækst og beskæftigelse har Rådet vedtaget en integreret pakke med 

overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker og retningslinjer for beskæftigel-

sen; sidstnævnte opstiller målsætninger, prioriteter og mål for beskæftigelsen. I den forbin-

delse opfordrede Det Europæiske Råd på mødet den 22. og 23. marts 2005 i Bruxelles til at 

mobilisere alle relevante nationale og fælles virkemidler, herunder samhørighedspolitik-

ken.

(6) Der er indhøstet nye erfaringer med EF-initiativprogrammet EQUAL, navnlig med hensyn 

til kombinering af lokale, regionale, nationale og europæiske foranstaltninger. Disse erfa-

ringer bør integreres i støtten fra ESF. Der bør lægges særlig vægt på inddragelse af mål-

grupper, integration af indvandrere, herunder asylansøgere, fastlæggelse af politiske tema-

områder og integrering heraf, teknikker til innovation og eksperimentering, metoder til 

tværnationalt samarbejde, adgang for grupper, der er marginaliserede i forhold til arbejds-

markedet, sociale følgevirkninger på det indre marked samt adgang til og forvaltning af 

projekter, der iværksættes af ikke-statslige organisationer (ngo'er).
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(7) ESF bør støtte de politikker i medlemsstaterne, som nøje følger de integrerede retningslin-

jer og henstillinger, der er udarbejdet under den europæiske beskæftigelsesstrategi og Fæl-

lesskabets relevante mål for social integration, ikke-forskelsbehandling, fremme af ligestil-

ling samt for almen og erhvervsfaglig uddannelse, så der derved ydes et bedre bidrag til 

virkeliggørelsen af de mål, der blev aftalt på Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 

23.-24. marts 2000 og i Göteborg den 15.-16. juni 2001.

(8) ESF bør også kunne tage højde for de relevante dimensioner og konsekvenser af den de-

mografiske udvikling i Fællesskabets aktive befolkning, navnlig gennem livslang erhvervs-

faglig uddannelse.

(9) For bedre at kunne forudse og styre forandringer, øge den økonomiske vækst, skabe be-

skæftigelsesmuligheder for både kvinder og mænd samt for at opnå bedre arbejdskvalitet 

og -produktivitet under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse samt konver-

gensmålet bør ESF-støtten navnlig koncentreres om at forbedre arbejdstageres og virksom-

heders tilpasningsevne, højne den menneskelige kapitals kvalitet samt give øget adgang til 

beskæftigelse og øge deltagelsen på arbejdsmarkedet, udbygge den sociale integration af 

dårligt stillede, bekæmpe forskelsbehandling, tilskynde økonomisk inaktive til at komme 

ind på arbejdsmarkedet samt fremme partnerskaber med henblik på reformer.
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(10) Ud over disse vigtige opgaver er det for at øge den økonomiske vækst, for at skabe beskæf-

tigelsesmuligheder for både kvinder og mænd og for at opnå bedre arbejdskvalitet og 

-produktivitet nødvendigt i de mindst udviklede regioner og medlemsstater under konver-

gensmålet at øge og forbedre investeringerne i de menneskelige ressourcer og at udbygge 

den institutionelle, administrative og retslige kapacitet, navnlig med henblik på forberedel-

se og gennemførelse af reformer og håndhævelse af de gældende bestemmelser.

(11) Udvælgelsen af ESF-interventioner bør inden for rammerne af disse prioriteter være flek-

sibel for at kunne tage højde for de udfordringer, der er specifikke for den enkelte med-

lemsstat, og de forskellige typer af prioriterede indsatser, som ESF finansierer, bør inde-

holde en fleksibilitetsmargen, så disse udfordringer kan tages op.

(12) Fremme af nyskabende tværnationale og interregionale aktiviteter er en vigtig dimension, 

der bør integreres i ESF's anvendelsesområde. For at fremme samarbejde bør medlemssta-

terne programmere tværnationale og interregionale foranstaltninger med en horisontal me-

tode eller ved hjælp af et særligt prioriteret område.

(13) Det er nødvendigt at sikre, at ESF's indsats er i overensstemmelse med de politikker, der er 

fastlagt under den europæiske beskæftigelsesstrategi, og at koncentrere ESF-støtten om 

gennemførelse af beskæftigelsesretningslinjerne og -henstillingerne i denne strategi.
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(14) En effektiv og virkningsfuld gennemførelse af de foranstaltninger, der støttes af ESF, for-

udsætter god forvaltningsskik og partnerskab mellem alle relevante territoriale og socio-

økonomiske aktører, navnlig arbejdsmarkedets parter og andre involverede, også på natio-

nalt, regionalt og lokalt niveau. Arbejdsmarkedets parter spiller en central rolle i det brede 

partnerskab for forandring, og deres indsats for at styrke den økonomiske og sociale sam-

hørighed ved at forbedre beskæftigelsen og jobmulighederne er af afgørende betydning. I 

denne forbindelse, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kollektivt bidrager til finansielt at 

støtte ESF's foranstaltninger, vil dette finansielle bidrag, selv om der er tale om private ud-

gifter, blive medregnet ved beregningen af ESF's medfinansiering.

(15) ESF bør støtte foranstaltninger, der er i overensstemmelse med retningslinjerne og relevan-

te henstillinger under den europæiske beskæftigelsesstrategi. Ændring af retningslinjerne 

og henstillingerne vil imidlertid kun kræve revision af et operationelt program, når en med-

lemsstat, eller Kommissionen efter aftale med en medlemsstat, mener, at det operationelle 

program bør tage hensyn til betydelige socioøkonomiske forandringer eller tage større eller 

anderledes hensyn til væsentlige ændringer i Fællesskabets eller de nationale eller regiona-

le prioriteter, eller på baggrund af evalueringer eller gennemførelsesvanskeligheder.

(16) Medlemsstaterne og Kommissionen skal sikre, at gennemførelsen af de prioriteter, der fi-

nansieres af ESF under konvergensmålet og målet om regional konkurrenceevne og be-

skæftigelse, medvirker til at fremme ligestilling og fjerne uligheder mellem mænd og 

kvinder. Integration af kønsaspektet bør kombineres med en specifik indsats, der vedva-

rende kan øge kvinders erhvervsdeltagelse og deres avancementsmuligheder.
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(17) ESF bør også yde støtte til teknisk bistand, navnlig med henblik på at tilskynde til gensidig 

læring gennem erfaringsudveksling og formidling af god praksis samt på at fremhæve 

ESF's bidrag til gennemførelsen af Fællesskabets politiske mål og prioriteter for beskæfti-

gelsen og den sociale integration.

(18) I forordning (EF) nr. …* bestemmes det, at reglerne om udgifters støtteberettigelse fastsæt-

tes på nationalt niveau, dog med visse undtagelser, for hvilke der fastsættes særlige be-

stemmelser. For de undtagelser, som vedrører ESF, bør der derfor fastsættes særlige be-

stemmelser.

(19) Af hensyn til klarheden bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1784/1999 

af 12. juli 1999 om Den Europæiske Socialfond1 ophæves -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. betragtning 1.
1 EUT L 213 af 13.8.1999, s. 5.
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Artikel 1

Genstand

1. Denne forordning fastsætter Den Europæiske Socialfonds (ESF) opgaver, anvendelsesom-

rådet for støtten, de nærmere bestemmelser samt hvilke typer udgifter, der er støtteberetti-

gede.

2. ESF reguleres af forordning (EF) nr. …* og af nærværende forordning.

Artikel 2

Opgaver

1. ESF bidrager til at nå Fællesskabets prioriteter for så vidt angår styrkelse af den økonomi-

ske og sociale samhørighed ved at forbedre beskæftigelsen og jobmulighederne, befordre 

et højt beskæftigelsesniveau samt gennem flere og bedre job. Dette sker ved at støtte poli-

tikker i medlemsstaterne, der sigter mod at opnå fuld beskæftigelse og kvalitet og produk-

tivitet på arbejdspladsen, at fremme social integration, herunder dårligt stillede personers 

adgang til beskæftigelse, og at mindske nationale, regionale og lokale forskelle i beskæfti-

gelsen.

ESF støtter navnlig foranstaltninger, der er i overensstemmelse med de foranstaltninger, 

som medlemsstater har truffet på grundlag af retningslinjerne, der er vedtaget under den 

europæiske beskæftigelsesstrategi, som indarbejdet i de integrerede retningslinjer for vækst 

og beskæftigelse og de ledsagende henstillinger.

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. betragtning 1.
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2. Ved varetagelsen af de opgaver, der er nævnt i stk. 1, støtter ESF Fællesskabets prioriteter 

for så vidt angår behovet for øget social samhørighed, styrket produktivitet og konkurren-

ceevne samt fremme af økonomisk vækst og bæredygtig udvikling. Under udførelsen af 

disse opgaver tager ESF hensyn til Fællesskabets relevante prioriteter og mål inden for al-

men og erhvervsfaglig uddannelse, fremme af økonomisk inaktive personers deltagelse på 

arbejdsmarkedet, bekæmpelse af social udstødelse, navnlig af dårligt stillede grupper som 

f.eks. handicappede, samt fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-

forskelsbehandling.

Artikel 3

Anvendelsesområdet for støtten

1. ESF støtter inden for rammerne af konvergensmålet og målet om regional konkurrence-

evne og beskæftigelse foranstaltninger i medlemsstaterne, der falder ind under nedenståen-

de prioriteter:

a) forbedring af arbejdstageres, virksomheders og iværksætteres tilpasningsevne med 

henblik på at forbedre foregribelse og positiv forvaltning af økonomiske forandringer 

ved navnlig at fremme:
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i) livslang læring og virksomheders, navnlig SMV'ers, og arbejdstageres øgede 

investeringer i menneskelige ressourcer gennem udvikling og indførelse af sy-

stemer og strategier, herunder lærlingeuddannelser, der kan sikre bedre adgang 

til uddannelse for navnlig lavtuddannede og ældre arbejdstagere, udvikling af 

kvalifikationer og kompetence, udbredelse af informations- og kommunikati-

onsteknologi, e-læring, miljøvenlig teknologi og ledelseskvalifikationer, og 

fremme af iværksætterånd og innovation og oprettelse af flere nye virksomhe-

der

ii) udvikling og udbredelse af innovative og mere produktive former for arbejds-

tilrettelæggelse, herunder øget sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, identi-

ficering af fremtidige beskæftigelses- og kvalifikationsbehov samt udvikling af 

specifikke beskæftigelses-, uddannelses- og støtteforanstaltninger, herunder 

genplacering, for arbejdstagere ved omstrukturering af virksomheder og sekto-

rer

b) Forbedring af adgangen til beskæftigelse og vedvarende integrering på arbejdsmar-

kedet for arbejdssøgende og inaktive, forebyggelse af arbejdsløshed, især langtids-

og ungdomsarbejdsløshed, fremme af aktiv aldring og forlængelse af den erhvervs-

aktive periode og øget beskæftigelse, navnlig ved at fremme:

i) modernisering og styrkelse af arbejdsmarkedsinstitutioner, navnlig arbejdsfor-

midlinger samt andre relevante initiativer i forbindelse med Den Europæiske 

Unions og medlemsstaternes strategier for fuld beskæftigelse
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ii) gennemførelse af aktive og forebyggende foranstaltninger, der kan sikre tidlig 

identifikation af behov, med individuelle handlingsplaner og individuel støtte, 

som f.eks. skræddersyede kurser, jobsøgning, genplacering og mobilitet, selv-

stændig erhvervsvirksomhed og virksomhedsetablering - herunder kooperative 

virksomheder - incitamenter med henblik på øget deltagelse på arbejdsmarke-

det, fleksible foranstaltninger, der kan fastholde ældre arbejdstagere længere på 

arbejdsmarkedet, og foranstaltninger, der gør det lettere at forene arbejde og 

privatliv som f.eks. lettere adgang til børnepasning og pleje af pårørende

iii) integrering af kønsaspektet og specifikke foranstaltninger, der kan forbedre 

kvinders adgang til beskæftigelse, vedvarende øge deres erhvervsdeltagelse og 

avancementsmuligheder og mindske den kønsbaserede opdeling af arbejds-

markedet, herunder gennem bekæmpelse af de direkte og indirekte grundlæg-

gende årsager til kønsbaserede lønforskelle

iv) specifikke foranstaltninger, der kan øge indvandreres erhvervsdeltagelse og 

derved styrke disses sociale integration, lette arbejdstageres geografiske og fag-

lige mobilitet samt integration af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, bl.a. 

gennem rådgivning, sprogkurser og anerkendelse af kvalifikationer og opnåede 

færdigheder
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c) styrkelse af dårligt stilledes sociale integration med henblik på at få disse i varig be-

skæftigelse og bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, 

ved navnlig at fremme:

i) måder, hvorpå dårligt stillede personer, som f.eks. socialt udstødte, personer, 

der er gået tidligt ud af skolen, minoriteter og handicappede samt personer, der 

plejer pårørende, kan integreres og vende tilbage til arbejdsmarkedet gennem 

foranstaltninger til styrkelse af beskæftigelsesegnetheden, herunder i den socia-

le økonomi, adgang til erhvervsuddannelse og -kurser samt ledsageforanstalt-

ninger og relevante støtte-, samfunds- og plejetjenester, som forbedrer beskæf-

tigelsesmulighederne

ii) accept af forskellighed på arbejdspladsen og bekæmpelse af forskelsbehandling 

ved ansættelser og avancementsmuligheder, bl.a. gennem bevidstgørelse, ind-

dragelse af lokalsamfundet og virksomheder samt gennem fremme af lokale 

beskæftigelsesinitiativer

d) styrkelse af de menneskelige ressourcer især ved at fremme:

i) udarbejdelse og indførelse af reformer i de almene og erhvervsfaglige uddan-

nelsessystemer med henblik på at øge beskæftigelsesegnetheden, større ar-

bejdsmarkedsrelevans i de grundlæggende almene uddannelser og erhvervsud-

dannelserne og løbende ajourføring af undervisernes kvalifikationer med hen-

blik på innovation og en videnbaseret økonomi
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ii) netværksaktiviteter mellem højere læreanstalter, forsknings- og teknologicentre 

og virksomheder

e) fremme af partnerskaber, aftaler og initiativer gennem netværkssamarbejde mellem 

relevante aktører, såsom arbejdsmarkedets parter og ngo'er, på tværnationalt, natio-

nalt, regionalt og lokalt niveau med henblik på at sætte alle kræfter ind på reformer 

inden for beskæftigelse og rummelighed på arbejdsmarkedet.

2. ESF støtter inden for konvergensmålets rammer foranstaltninger i medlemsstaterne, der 

falder ind under nedenstående prioriteter:

a) øgede og forbedrede investeringer i menneskelig kapital ved navnlig at fremme:

i) Gennemførelse af reformer inden for de almene og erhvervsfaglige uddannel-

sessystemer, navnlig for at få folk til i højere grad at imødekomme behovene i 

et videnbaseret samfund og til livslang uddannelse

ii) øget deltagelse i almen og erhvervsfaglig uddannelse gennem hele livet, bl.a. 

gennem foranstaltninger til at nedbringe det antal elever, der går tidligt ud af 

skolen, og mindske kønsbaseret opdeling af fag samt øge adgangen til og højne 

kvaliteten af den grundlæggende uddannelse, de faglige uddannelser, de vide-

regående uddannelser og erhvervsuddannelserne

iii) udvikling af de menneskelige ressourcer inden for forskning og innovation, 

bl.a. gennem ph.d.-studier og uddannelse af forskere
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b) styrkelse af den institutionelle kapacitet, effektiviteten af den offentlige forvaltning 

og de offentlige tjenester på nationalt, regionalt og lokalt plan og, hvis det er rele-

vant, arbejdsmarkedets parter og ngo'er med henblik på reformer, bedre regulering og 

god forvaltningsskik på navnlig det økonomiske, beskæftigelsesmæssige, uddannel-

sesmæssige, sociale, miljømæssige og retslige område, ved navnlig at fremme:

i) mekanismer til at forbedre udformningen af gode politikker og programmer, 

tilsyn og evaluering, bl.a. ved hjælp af undersøgelser, statistik og ekspertråd-

givning, støtte til koordinering mellem forvaltningerne og dialog mellem rele-

vante offentlige og private organer

ii) kapacitetsopbygning i forbindelse med udformning af politikker og program-

mer på de relevante områder, herunder også med henblik på håndhævelse af 

lovgivningen, navnlig gennem løbende uddannelse af ledere og personale samt 

specifik støtte til nøgletjenester, tilsynsorganer og socioøkonomiske aktører, 

herunder arbejdsmarkedets parter og miljøpartnere, relevante ngo'er og repræ-

sentative erhvervsorganisationer.

3. Medlemsstaterne kan inden for prioriteterne i stk. 1 og 2 koncentrere sig om dem, som er 

mest egnede til at tage højde for deres specifikke udfordringer.

4. ESF kan støtte foranstaltninger som nævnt i artikel 3, stk. 2, i denne forordning i alle de 

områder i medlemsstaterne, som er berettigede til støtte eller overgangsstøtte under Sam-

hørighedsfonden, jf. henholdsvis artikel 5, stk. 2, og artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) 

nr. ...*.

5. I forbindelse med implementeringen af de mål og prioriteter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, 

støtter ESF fremme og integration af innovative aktiviteter i medlemsstaterne.

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. betragtning 1.
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6. ESF støtter også tværnationale og interregionale foranstaltninger, navnlig gennem udveks-

ling af oplysninger, erfaringer, resultater og god praksis samt udvikling af komplementære 

metoder og koordinerede eller fælles foranstaltninger.

7. Uanset artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. …* kan finansiering af foranstaltninger un-

der det prioriterede område vedrørende social integration omhandlet i stk. 1, litra c), nr. i), i 

denne artikel, der hører under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets for-

ordning (EF) nr. …** om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling1, forhøjes til 15% af 

beløbet for den pågældende prioriterede opgave.

Artikel 4

Konsekvens og koncentration af støtte

1. Medlemsstaterne sikrer, at de foranstaltninger, der støttes af ESF, er i overensstemmelse 

med og bidrager til foranstaltningerne til gennemførelse af den europæiske beskæftigelses-

strategi. De sikrer navnlig, at den strategi, der er fastlagt i den nationale strategiske refe-

renceramme, og foranstaltningerne i de operationelle programmer fremmer strategiens 

målsætninger, prioriteter og mål i den enkelte medlemsstat inden for rammerne af de nati-

onale reformprogrammer og de nationale handlingsplaner for social integration.

Medlemsstaterne koncentrerer også, når ESF kan yde et politikbidrag, støtten om gennem-

førelsen af de relevante beskæftigelseshenstillinger, som er udarbejdet i medfør af trakta-

tens artikel 128, stk. 4, og af Fællesskabets relevante beskæftigelsesrelaterede mål for soci-

al integration samt almen og erhvervsfaglig uddannelse. Medlemsstaterne skal gøre dette i 

et stabilt programmeringsklima.

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. betragtning 1.
** Note til EUT: Indsæt venligst nr. og dato for forordningen.
1 EUT L
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2. Inden for de operationelle programmer anvendes midlerne til at imødekomme de mest på-

trængende behov og koncentreres om de politikområder, hvor ESF-støtten i væsentlig grad 

kan medvirke til virkeliggørelsen af programmets mål. For at gøre ESF-støtten så effektiv 

som mulig, tages der i de operationelle programmer, hvis det er hensigtsmæssigt, særligt 

hensyn til de regioner og områder, der har de alvorligste problemer, som f.eks. dårligt stil-

lede byområder og regioner i den yderste periferi samt landdistrikter og fiskeriafhængige 

områder i tilbagegang og områder, som er særligt ramt af virksomhedsflytninger.

3. Hvor det er relevant, indføjes der et kortfattet afsnit om bidraget fra ESF til fremme af de 

relevante arbejdsmarkedsaspekter af social integration i medlemsstaternes nationale rap-

porter under den åbne koordinationsmetode vedrørende social beskyttelse og social inte-

gration.

4. De indikatorer, der medtages i de operationelle programmer, som medfinansieres af ESF, 

skal være af strategisk karakter og begrænset i antal og afspejle dem, der anvendes i for-

bindelse med gennemførelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi og i forbindelse 

med Fællesskabets relevante mål inden for social integration og almen og erhvervsfaglig 

uddannelse.

5. Evalueringer af ESF's indsats skal også indeholde en vurdering af, hvordan de af ESF støt-

tede foranstaltninger i den pågældende medlemsstat har bidraget til gennemførelsen af den 

europæiske beskæftigelsesstrategi og virkeliggørelsen af Fællesskabets mål om social inte-

gration, ikke-forskelsbehandling og ligestilling mellem mænd og kvinder samt almen og 

erhvervsfaglig uddannelse.
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Artikel 5

God forvaltningsskik og partnerskab

1. ESF fremmer god forvaltningsskik og partnerskab. Fondens støtte udformes og gennemfø-

res på det mest hensigtsmæssige territoriale niveau under hensyn til de nationale, regionale 

og lokale niveauer i henhold til specifikke institutionelle ordninger i den enkelte medlems-

stat.

2. Medlemsstaterne sørger på det mest hensigtsmæssige territoriale niveau for, at arbejdsmar-

kedets parter involveres i, og at andre berørte parter på passende måde høres og deltager i 

forberedelse og implementering af samt tilsyn med ESF-støtten.

3. Det enkelte operationelle programs forvaltningsmyndighed tilskynder til, at arbejdsmarke-

dets parter på hensigtsmæssig måde deltager i de foranstaltninger, der finansieres i medfør 

af artikel 3.

Under konvergensmålet afsættes et passende beløb af ESF-midlerne til kapacitetsopbyg-

ning, der skal omfatte uddannelses- og netværksforanstaltninger for at styrke den sociale 

dialog og aktiviteter, som arbejdsmarkedets parter gennemfører i fællesskab, navnlig for så 

vidt angår forbedring af arbejdstageres og virksomheders tilpasningsevne som omhandlet i 

artikel 3, stk. 1, litra a).

4. Det enkelte operationelle programs forvaltningsmyndighed tilskynder til, at ngo'er på pas-

sende måde deltager i og får adgang til de aktiviteter, der finansieres, navnlig inden for so-

cial integration, ligestilling mellem mænd og kvinder og lige muligheder.
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Artikel 6

Ligestilling mellem mænd og kvinder og lige muligheder

Medlemsstaterne sørger for, at de operationelle programmer indeholder en beskrivelse af, hvordan 

ligestilling mellem mænd og kvinder og lige muligheder fremmes under forberedelse og gennemfø-

relse af, tilsyn med og evaluering af operationelle programmer. Medlemsstaterne tilskynder om for-

nødent til en ligelig fordeling af kvinder og mænd i forvaltning og gennemførelse af operationelle 

programmer på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Artikel 7

Innovation

I forbindelse med de enkelte operationelle programmer lægges der særlig vægt på at fremme og in-

tegrere innovative aktiviteter. Forvaltningsmyndigheden vælger i partnerskab med involverede de 

overordnede temaer for innovationsstøtten og fastsætter de nærmere gennemførelsesordninger. 

Myndigheden underretter det i artikel 63 i forordning (EF) nr. …* omhandlede tilsynsudvalg om de 

valgte temaer.

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. betragtning 1.
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Artikel 8

Tværnationale og interregionale foranstaltninger

1. Når medlemsstaterne støtter foranstaltninger til fordel for tværnationale og/eller interregio-

nale foranstaltninger, jf. artikel 3, stk. 6, i denne forordning, som et specifikt prioriteret 

område inden for et operationelt program, kan ESF's bidrag til prioriterede områder forhø-

jes med 10%. Det øgede bidrag medtages ikke i beregningen af de i artikel 53 i forordning 

nr. …* omhandlede lofter.

2. Medlemsstaterne sikrer efter omstændighederne med Kommissionens bistand, at ESF ikke 

støtter specifikke operationer, som samtidig støttes gennem andre tværnationale fælles-

skabsprogrammer, navnlig inden for almen og erhvervsfaglig uddannelse.

Artikel 9

Teknisk bistand

Kommissionen fremmer navnlig erfaringsudveksling, bevidstgørelsesaktiviteter, seminarer, net-

værksarbejde og peer-review, der hjælper med til at fastlægge og formidle god praksis og tilskynde 

til gensidig læring samt tværnationalt og interregionalt samarbejde med henblik på at styrke ESF's 

politiske dimension og dens bidrag til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål for så vidt angår be-

skæftigelse og social integration.

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. betragtning 1.
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Artikel 10

Rapporter

De årlige og endelige rapporter om gennemførelsen, jf. artikel 66 i forordning (EF) nr. …* skal, når 

det er relevant, indeholde et sammendrag om gennemførelsen af:

a) integrering af kønsaspektet og eventuelle kønsspecifikke foranstaltninger

b) foranstaltninger til forøgelse af indvandreres deltagelse på arbejdsmarkedet og derved til 

styrkelse af deres sociale integration

c) foranstaltninger til styrkelse af minoriteters integration på arbejdsmarkedet og derved til 

forbedring af deres sociale integration

d) foranstaltninger til styrkelse af andre dårligt stillede gruppers, herunder handicappedes, 

integration på arbejdsmarkedet samt deres sociale integration

e) innovative aktiviteter, herunder en beskrivelse af temaerne, disses resultater, udbredelse og

integration

f) tværnationale og/eller interregionale foranstaltninger.

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. betragtning 1.
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Artikel 11

Støtteberettigede udgifter

1. ESF yder støtte til støtteberettigede udgifter, som uanset artikel 53, stk. 1, litra b), i forord-

ning nr. …* kan omfatte finansieringsmidler, som arbejdsgivere og arbejdstagere har bi-

draget med i fællesskab. Støtten har form af individuelle tilskud eller globaltilskud, der ik-

ke skal tilbagebetales, lån, rentegodtgørelse og mikrokredit, garantifonde samt indkøb af 

varer og tjenesteydelser under iagttagelse af reglerne for offentlige indkøb.

2. Følgende udgifter er ikke berettigede til støtte fra ESF:

a) refusionsberettiget moms

b) renter af gæld

c) indkøb af inventar, udstyr, køretøjer, infrastruktur, fast ejendom og jord.

3. Følgende omkostninger anses for udgifter, der er berettigede til støtte fra ESF, jf. stk. 1, 

hvis de er pådraget i overensstemmelse med nationale regler, herunder regnskabsregler, og 

på de nedenfor anførte specifikke betingelser:

a) ydelser eller lønninger, som tredjemand har afholdt til fordel for deltagerne i en ope-

ration, og som attesteres over for modtageren

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. betragtning 1.
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b) for så vidt angår tilskud, de indirekte omkostninger angivet efter standardsatser på op 

til 20% af en operations direkte omkostninger 

c) afskrivningsomkostninger fra afskrivningsberettigede aktiver, jf. stk. 2, litra c), som 

udelukkende bevilges for den tid, operationen varer, og i det omfang offentlige til-

skud ikke har bidraget til erhvervelsen af disse aktiver.

4. Reglerne for støtteberettigelse i artikel 7 i forordning (EF) nr. …* finder anvendelse på for-

anstaltninger, der medfinansieres af ESF, og som er omfattet af anvendelsesområdet for ar-

tikel 3 i nævnte forordning.

Artikel 12

Overgangsbestemmelser

1. Denne forordning berører ikke fortsættelsen eller ændringen, herunder hel eller delvis an-

nullering, af støtte, der er godkendt af Kommissionen i henhold til forordning (EF) 

nr. 1784/1999 eller anden lovgivning, der gælder for denne støtte den 31. december 2006,

og som derfor gælder for den pågældende støtte eller projekterne indtil deres afslutning.

2. Ansøgninger, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1784/1999, er fortsat gyldi-

ge.

  

* Note til EUT: Indsæt venligst nr.: jf. artikel 3, stk. 7, anden nævnte forordning.
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Artikel 13

Ophævelse

1. Med forbehold af de i artikel 12 i nærværende forordning omhandlede bestemmelser op-

hæves forordning (EF) nr. 1784/1999 med virkning fra den 1. januar 2007.

2. Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende for-

ordning.

Artikel 14

Revisionsklausul

Senest den 31. december 2013 tager Europa-Parlamentet og Rådet denne forordning op til fornyet 

overvejelse efter proceduren i traktatens artikel 148.

Artikel 15

Ikrafttrædelsen

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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I. INDLEDNING 

 

1. Den 14. juli 2004 vedtog Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning om Den Europæiske Socialfond1. 

 

2. Den 9. marts 2005 vedtog Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sin udtalelse2. 

 

3. Den 23. februar 2005 vedtog Regionsudvalget sin udtalelse3. 

 

4. Den 17. oktober 2005 fremlagde Kommissionen sit ændrede forslag til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond4. 

 

5. Den 6. juli 2005 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehandlingsudtalelse.5 

 

6. Den 5. maj 2006 nåede Rådet til politisk enighed med henblik på vedtagelse af en fælles 

holdning efter traktatens artikel 251. 

 

7. Den 12. juni 2006 vedtog Rådet sin fælles holdning, som findes i dok. 9060/06. 

 

                                                 
1  KOM(2004) 493 endelig. 
2  EUT C 234 af 22.09.2005, s. 27. 
3  EUT C 164 af 5.07.2005, s. 48. 
4  KOM(2005) 523 endelig. 
5 10808/05 CODEC 588 FSTR 51 SOC 291 CADREFIN 145. 
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II. FORMÅL 

 

8. Den Europæiske Socialfond (ESF) bidrager til virkeliggørelsen af det mål om økonomisk og 

social samhørighed, der er opstillet i EF-traktatens artikel 158, ved at støtte politikker og prio-

riterede opgaver, som tager sigte på at opnå fuld beskæftigelse og bedre arbejdskvalitet og 

-produktivitet samt at fremme social integrering og samhørighed i overensstemmelse med ret-

ningslinjerne under den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS).  

 

For at virkeliggøre dette mål er det nødvendigt, at ESF tager tre vigtige udfordringer op: imø-

degåelse af den manglende ligevægt på arbejdsmarkedet, de sociale uligheder, mangelen på 

de nødvendige kvalifikationer og på visse former for arbejdskraft i en udvidet Union; en hur-

tigere økonomisk og social omstrukturering som følge af globaliseringen og udvikling af en 

videnbaseret økonomi samt den demografiske udvikling, som har ført til en aftagende og ald-

rende arbejdsstyrke. 

 

Formålet med denne forordning er at foreslå en forenklet gennemførelse af samhørighedspoli-

tikken, samtidig med at hovedprincipperne - programmering, partnerskab, samfinansiering og 

evaluering - fastholdes. 
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III. FÆLLES HOLDNING 

 

Generelt 

 

9. Rådet er enigt i forslagets mål, men har alligevel bestræbt sig på at forbedre nogle af bestem-

melserne og tilføje yderligere elementer. Disse er beskrevet nærmere i det følgende. 

 

10. I de almindelige bestemmelser har Rådet foretaget en række ændringer, der sigter mod bedre 

anerkendelse af de specifikke egenskaber ved ESF-interventioner under målene om konver-

gens og regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Rådet har derfor tilføjet visse nye inter-

ventionsområder, herunder mange af dem, som Europa-Parlamentet havde foreslået. Der re-

degøres nedenfor for Europa-Parlamentets ændringer. 

 

Under den detaljerede gennemgang af forslaget (juli 2004 - maj 2006) er der blevet foretaget 

en række redaktionelle ændringer for at gøre teksten klarere og tage højde for juridi-

ske/sproglige aspekter og for at sikre overordnet sammenhæng i forordningen. Disse ændrin-

ger er ikke omhandlet i denne note, medmindre de tager hensyn til Europa-Parlamentets æn-

dringer  

 

11. Ved afstemningen på plenarmødet den 6. juli 2005 vedtog Europa-Parlamentet 84 ændringer 

til forslaget, hvoraf en stor del er blevet indarbejdet i Rådets fælles holdning. 

 

12. I forbindelse med udarbejdelsen af den fælles holdning gennemgik Rådet nøje Kommissio-

nens ændrede forslag. Den fælles holdning omfatter de fleste af de ændringer, som Europa-

Parlamentet har foreslået, og som Kommissionen har accepteret eller accepteret med hensyn 

til princippet i sit ændrede forslag. 

 

13. I forbindelse med jurist-lingvisternes gennemgang af teksten til den fælles holdning er visse 

betragtninger og artikler blevet omnummereret. Dette dokument følger den nummerering, der 

er anvendt i den fælles holdning, og derfor afviger nummereringen af og til fra den, der er an-

vendt i Europa-Parlamentets udtalelse og det ændrede forslag. 
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Betragtninger 

 

14. Rådet har ændret en række af betragtningerne i Kommissionens forslag og indsat nogle sup-

plerende betragtninger for at afspejle ændringer foretaget i forordningens centrale del. Der-

med har Rådet helt eller delvis eller efter omformulering accepteret Europa-Parlamentets æn-

dring 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 

Artikler 

 

15. I artikel 2 om ESF's opgaver har Rådet fuldt ud accepteret ændring 87 og enten delvist eller 

med hensyn til substansen accepteret ændring 19 (bekæmpelse af social udstødelse) og 

20 (øget deltagelse af økonomisk inaktive personer på arbejdsmarkedet øges, bekæmpelse af 

social udstødelse, navnlig af dårligt stillede grupper som f.eks. handicappede samt fremme af 

ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling). 

 

16. I artikel 3 om anvendelsesområdet for støtten har Rådet beholdt "shall" i den engelske udgave 

af stk. 1 og 2 efter anmodning fra Europa-Parlamentet (ændring 21 og 89) og udvidet anven-

delsesområdet for denne bestemmelse til alle områder under samhørighedslandene (89). 

 

Rådet har også accepteret ændring 26, 29, 34, 38, 42, 45, 46, 49 og 8 fuldt ud. 

 

Det har også enten delvist eller principielt accepteret følgende ændringer: ændring 23 (livs-

lang læring), ændring 25 (vedvarende integrering på arbejdsmarkedet, især langtids- og ung-

domsarbejdsløshed), ændring 28 (integration, forbedring af adgangen til beskæftigelse), æn-

dring 32 (bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet), ændring 33 

(ESF-støtte til dårligt stillede grupper), ændring 35 (bekæmpelse af forskelsbehandling, lokale 

beskæftigelsesinitiativer), ændring 40 ((synliggørelse af den rolle, som arbejdsmarkedets par-

ter spiller), ændring 41 (faglige uddannelser, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser), 

ændring 81 (selvstændig erhvervsvirksomhed og oprettelse af virksomheder). 
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17. I artikel 4 om sammenhæng og koncentration har Rådet fuldt ud accepteret ændring 53 og en-

ten delvist eller med hensyn til substansen accepteret ændring 50 (henvisning til de nationale 

handlingsplaner for social integration), ændring 51 (de områder, som er særlig ramt af virk-

somhedsflytninger), ændring 82 (koordinering af ESF og Lissabon-strategien). 

 

18. I artikel 5 om god forvaltningsskik og partnerskab har Rådet fuldt ud accepteret ændring 56 

og enten delvist eller med hensyn til substansen accepteret ændring 54 (synliggørelse af den 

rolle, som arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige organisationer spiller), ændring 57 (hen-

visninger til uddannelses- og netværksforanstaltninger, styrkelse af den sociale dialog). 

 

19. I artikel 6 om ligestilling mellem mænd og kvinder og lige muligheder har Rådet fuldt ud ac-

cepteret ændring 62 og enten delvist eller med hensyn til substansen accepteret ændring 63 

(styrkelse af integrationen af kønsaspektet), ændring 65 (fremme af ligelig deltagelse af kvin-

der og mænd i forvaltningen og gennemførelsen af de operationelle programmer på lokalt, re-

gionalt og nationalt plan). 

 

20. I artikel 10 accepterede Rådet fuldt ud ændring 74 og 76 og delvist ændring 73 og 75 (henvis-

ninger til minoriteter, dårligt stillede grupper, handicappede) og ændring 83 (social udstødel-

se). 

 

IV. ÆNDRINGER FRA EUROPA-PARLAMENTET, SOM IKKE ER ACCEPTERET 

 

21. Rådet har efter grundige overvejelser og indgående drøftelser ikke set sig i stand til at accep-

tere Europa-Parlamentets ændring: 1, 2, 84, 14, 15, 16, 17, 24/93, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 43, 

44, 47, 48, 49, 52, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80 og 92. 
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22. Nogle af disse ændringer kunne ikke accepteres, da de ville overlappe andre regelsæt, f.eks. 

Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvik-

ling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, Kommissionens gennemførelses-

forordning eller andre (ændring 1, 2, 16, 17, 52, 55, 58, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 80, 92). I andre 

tilfælde fandt Rådet, at ændringerne ville betyde en for omfattende udvidelse af forordningens 

anvendelsesområde, f.eks. ændring 84, 15, 24/93, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 43, 44, 47, 48, 49, 

77, 78, 79. Andre ændringer er blevet overflødige pga. en redaktionel ændring af teksten, væ-

sentlige ændringer i tekstens struktur eller pga. de beslutninger om finansieringsrammen, som 

Det Europæiske Råd traf på sit møde i december 2005. Det gælder ændring 14, 60, 61, 67, 68, 

70. 

 

V. KONKLUSION 

 

23. Rådet har indarbejdet en lang række af Europa-Parlamentets ændringer i sin fælles holdning, 

som er helt i overensstemmelse med målene for Kommissionens forslag. 

 

24. I hele den fælles holdning har Rådet søgt at ramme en fornuftig og konstruktiv balance mel-

lem de involveredes og andre berørte parters interesser. Kommissionen har anerkendt den 

overordnede balance i Rådets fælles holdning, som er blevet bekræftet med enstemmig poli-

tisk enighed på Rådets samling den 5. maj 2006. 

 

 

________________________ 
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1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dok. KOM(2004) 493 endelig – 2004/0165(COD)): 15.7.2004

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 9.3.2005

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget: 23.2.2005

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 6.7.2005

Ændret forslag fremsendt 
(dok. KOM(2005) 523 endelig – 2004/0165 (COD)): 17.10.2005

Fælles holdning vedtaget: 12.6.2006

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Formålet med Kommissionens forslag var at fastlægge opgaverne for Den Europæiske 
Socialfond (ESF) og anvendelsesområdet for ESF-støtten under målene "konvergens" og 
"regional konkurrenceevne og beskæftigelse". 

Sammen med forslagene til forordning om Samhørighedsfonden, til forordning om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, til forordning om oprettelse af en europæisk gruppe 
for territorialt samarbejde og til forordning om generelle bestemmelser for fondene udgør 
dette forslag Fællesskabets rammebestemmelser for gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken i perioden 2007-2013. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

Den fælles holdning blev vedtaget den 12. juni 2006 med kvalificeret flertal. Efter 
Kommissionens opfattelse udgør den fælles holdning et passende kompromis, som opfylder 
formålene med Kommissionens ændrede forslag, hvori der blev overtaget en lang række af 
Europa-Parlamentets ændringsforslag, og den kan derfor tilslutte sig den fælles holdning. 
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Rådet ønskede én enkelt indholdsmæssig ændring i Kommissionens ændrede forslag. 
Medlemsstaterne var enstemmigt imod bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, om, at mindst 2 % 
af ESF-midlerne under konvergensmålet skal afsættes til "kapacitetsopbygning og aktiviteter, 
som arbejdsmarkedets parter gennemfører i fællesskab". Efter høring af Europa-Parlamentet 
har formandskabet foreslået, at ordlyden justeres, så den kommer til at fastslå som følger: 
"Under konvergensmålet afsættes et passende beløb af ESF-midlerne til kapacitetsopbygning, 
der skal omfatte uddannelses- og netværksforanstaltninger for at styrke den sociale dialog og 
aktiviteter, som arbejdsmarkedets parter gennemfører i fællesskab [...]." De øvrige ændringer, 
som Rådet har foreslået, ændrer ikke indholdet i Kommissionens forslag. 

4. KONKLUSION 

Den fælles holdning, der blev vedtaget den 12. juni 2006 med kvalificeret flertal, er efter 
Kommissionens opfattelse afbalanceret, og den kan derfor tilslutte sig den. 




