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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) Medlemsstaterne udvikler deres 

egne nationale flerårige 

investeringsstrategier. De forventes 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. 

Or. pt 
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Betragtning 21 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) ESF+ bør støtte politiske reformer 

og systemreformer inden for beskæftigelse, 

social inklusion, sundheds- og langtidspleje 

og uddannelse. For at styrke tilpasningen 

til det europæiske semester bør 

medlemsstaterne tildele et passende beløb 

af deres midler fra det indsatsområde 

under ESF+, der gennemføres under delt 

forvaltning, til at gennemføre relevante 

landespecifikke henstillinger i forbindelse 

med strukturelle udfordringer, der bør 

håndteres ved hjælp af flerårige 

investeringer, der falder inden for 

anvendelsesområdet for ESF+. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 

sikre sammenhæng, koordinering og 

komplementaritet mellem på den ene side 

det indsatsområde under ESF+, der 

gennemføres under delt forvaltning, og 

indsatsområdet sundhed og på den anden 

side reformstøtteprogrammet, herunder 

instrumentet til gennemførelse af 

reformer og det tekniske støtteinstrument. 

Navnlig bør Kommissionen og 

medlemsstaten i alle faser af processen 

sikre en effektiv koordination for at sikre 

konsistens, sammenhæng, 

komplementaritet og synergi mellem 

finansieringskilderne, herunder teknisk 

(21)  ESF+ bør støtte medlemsstaternes 

flerårige investeringsstrategier for 

politikker og systemer inden for 

beskæftigelse, social inklusion, sundheds- 

og langtidspleje og uddannelse. 

Kommissionen og medlemsstaterne bør 

sikre sammenhæng, koordinering og 

komplementaritet mellem det 

indsatsområde under ESF+, der 

gennemføres under delt forvaltning, og 

indsatsområdet sundhed. Navnlig bør 

Kommissionen og medlemsstaten i alle 

faser af processen sikre en effektiv 

koordination for at sikre konsistens, 

sammenhæng, komplementaritet og 

synergi mellem finansieringskilderne, 

herunder teknisk bistand. 
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Artikel 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ESF+ har til formål at støtte 

medlemsstaterne i at opnå et højt niveau af 

beskæftigelse, retfærdig social beskyttelse 

samt en kompetent og modstandsdygtig 

arbejdsstyrke, der er klar til fremtidens 

arbejdsmarked, i overensstemmelse med 

principperne i den europæiske søjle for 

sociale rettigheder, der blev proklameret af 

Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen den 17. november 2017. 

ESF+ har til formål at støtte 

medlemsstaterne i at opnå et højt niveau af 

beskæftigelse, retfærdig social beskyttelse 

samt en kompetent og modstandsdygtig 

arbejdsstyrke, der er klar til fremtidens 

arbejdsmarked, i overensstemmelse med 

principperne i den europæiske søjle for 

sociale rettigheder, der blev proklameret af 

Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen den 17. november 2017. 

ESF+ støtter, supplerer og skaber merværdi 

til medlemsstaternes politikker for at sikre 

lige muligheder, adgang til 

arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår, 

social beskyttelse og inklusion samt et højt 

niveau af beskyttelse af menneskers 

sundhed.  

ESF+ støtter, supplerer og skaber merværdi 

til medlemsstaternes politikker for at sikre 

lige muligheder, fattigdomsbekæmpelse, 

adgang til arbejdsmarkedet, rimelige 

arbejdsvilkår, social beskyttelse og 

inklusion samt et højt niveau af beskyttelse 

af menneskers sundhed. 

Den gennemføres: Den gennemføres ved delt forvaltning. 

a) under delt forvaltning for så vidt angår 

den del af bistanden, der svarer til de 

specifikke målsætninger, der er angivet i 

artikel 4, stk. 1 (i det følgende benævnt 

"ESF+-indsatsområdet under delt 

forvaltning"), og 

 

b) under direkte og indirekte forvaltning 

for så vidt angår den del af bistanden, der 

svarer til de målsætninger, der er angivet i 

artikel 4, stk. 1, og artikel 23 (i det 

følgende benævnt "indsatsområdet 
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beskæftigelse og social innovation") og 

for så vidt angår den del af bistanden, der 

svarer til de målsætninger, der er angivet i 

artikel 4, stk. 1 og 3, og artikel 26 (i det 

følgende benævnt "indsatsområdet 

sundhed"). 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ix) at fremme lige og rettidig adgang til 

tjenester, der er bæredygtige, økonomisk 

overkommelige og af høj kvalitet, at 

modernisere sociale beskyttelsessystemer, 

herunder ved at fremme adgangen til social 

beskyttelse, at forbedre tilgængeligheden, 

effektiviteten og modstandsdygtigheden af 

sundhedssystemer og langtidsplejetjenester 

ix) at fremme lige og rettidig adgang til 

tjenester, der er offentlige, universelle og 

af høj kvalitet, at modernisere sociale 

beskyttelsessystemer, herunder ved at 

fremme adgangen til social beskyttelse, at 

forbedre tilgængeligheden, effektiviteten 

og modstandsdygtigheden af 

sundhedssystemer og langtidsplejetjenester 

Or. pt 
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Artikel 4 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3.  På indsatsområdet sundhed skal 

ESF+ støtte fremme af sundhed og 

sygdomsforebyggelse, bidrage til 

sundhedssystemernes effektivitet, 

tilgængelighed og modstandsdygtighed, 

gøre sundhedsplejen sikrere, reducere 

uligheder på sundhedsområdet, beskytte 

borgerne mod grænseoverskridende 

sundhedstrusler og støtte EU's 

sundhedslovgivning. 

3.  På indsatsområdet sundhed skal 

ESF+ støtte fremme af sundhed og 

sygdomsforebyggelse, bidrage til 

offentlige sundhedssystemers effektivitet, 

tilgængelighed og modstandsdygtighed, 

gøre sundhedsplejen sikrere, reducere 

uligheder på sundhedsområdet, beskytte 

borgerne mod grænseoverskridende 

sundhedstrusler og støtte EU's 

sundhedslovgivning. 

Or. pt 

 

 


