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Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) På EU-plan tjener det europæiske 

semester for samordning af de 

økonomiske politikker til at udpege 

nationale reformprioriteter og overvåge 

deres gennemførelse. Medlemsstaterne 

udvikler deres egne nationale flerårige 

investeringsstrategier til støtte for disse 

reformprioriteter. Disse strategier bør 

fremlægges sammen med de årlige 

nationale reformprogrammer og opridse 

og samordne de prioriterede 

investeringsprojekter, som vil blive støttet 

af medlemsstaten og/eller Unionen. De 

forventes også at sikre, at EU-midlerne 

anvendes på en sammenhængende måde, 

således at der skabes størst mulig 

merværdi af den finansielle bistand, som 

Union yder inden for rammerne af Den 

Europæiske Fond for Regionaludvikling, 

Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Socialfond Plus, Den Europæiske Hav- 

og Fiskerifond og Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af 

Landdistrikterne, den europæiske 

investeringsstabiliseringsfunktion og 

InvestEU, i det omfang det er relevant. 

(2) EU's strukturfonde, herunder 

ESF+, bør ikke gøres til genstand for 

nogen form for politiske eller økonomiske 

betingelser. Disse mekanismer udgør en 

ulovlig måde at kontrollere 

medlemsstaternes offentlige udgifter på 

og udgør et angreb på de europæiske 

nationers frihed og uafhængighed. 

Or. en 
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Betragtning 20 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) I lyset af det vedvarende behov for 

en større indsats for at adressere 

forvaltningen af migrantstrømmene i 

Unionen som helhed og for at sikre 

sammenhængende, omfattende og 

konsekvent støtte til solidaritet og 

ansvarsdeling, bør der via ESF+ ydes 

støtte til fremme af socioøkonomisk 

integration af statsborgere fra tredjelande 

for at supplere de aktioner, der 

finansieres via Asyl- og 

Migrationsfonden. 

udgår 

Or. en 
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Betragtning 20 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (20a) Anvendelsesområdet for de 

integrationsforanstaltninger, som denne 

fond giver mulighed for, bør fokusere på 

borgere, der har lovligt ophold i en 

medlemsstat. ESF + bør under ingen 

omstændigheder anvendes til direkte eller 

indirekte at afstedkomme nye 

migrationsstrømme til Unionen. 

Or. en 

Begrundelse 

ESF+ foranstaltninger er rettet mod alle borgere med lovligt ophold i Unionen, uanset deres 

nationalitet og etnicitet. Positiv forskelsbehandling er en faktor ved ghettoisering og opdeling, 

der er i er i modstrid med ESF+'s mål om social integration. 
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Betragtning 25 a (ny) 
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 (25a) De særlige strukturelle betingelser 

for land-, bjerg- og øområder kræver en 

målrettet og specifik ESF +- forpligtelse 

til i tæt samarbejde med nationale, 

regionale og lokale myndigheder at 

fremme beskæftigelse, uddannelse og 

konkurrenceevne i disse områder og 

modvirke affolkning af dem. 

Or. en 
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(26) En effektiv og virkningsfuld 

gennemførelse af de foranstaltninger, der 

støttes via ESF+, forudsætter god 

forvaltningsskik og partnerskab mellem 

alle aktører på de relevante territoriale 

niveauer og de socioøkonomiske aktører, 

navnlig arbejdsmarkedets parter og 

civilsamfundet. Det er derfor af afgørende 

betydning, at medlemsstaterne tilskynder 

arbejdsmarkedets parter og 

civilsamfundet til at deltage i 

gennemførelsen af ESF+ under delt 

forvaltning. 

(26) Den effektive og virkningsfulde 

gennemførelse af ESF+-målene og 

adgangen til dens ressourcer i 

medlemsstaterne er stadig problematisk. 

Det er derfor nødvendigt både at sikre 

høje standarder for gennemsigtighed og 

ansvarlighed for ESF+ og at mindske de 

bureaukratiske byrder, der hindrer 

nationale myndigheder og SMV'er i at få 

adgang til denne fond, med henblik på at 

støtte unge og bekæmpe langtidsledighed. 

Or. en 
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viii) at fremme socioøkonomisk 

integration af tredjelandsstatsborgere og 

marginaliserede samfundsgrupper som 

for eksempel romaer 

viii) at fremme socioøkonomisk 

integration af borgere med lovligt ophold i 

Den Europæiske Union 

Or. en 

 


