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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den 17 november 2017 
proklamerade Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter som svar på de 
sociala utmaningarna i Europa. Pelarens 
tjugo principer är indelade i tre kategorier: 
lika möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social skydd och social inkludering. 
De tjugo principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter bör ligga till 
grund för åtgärder inom ramen för 
Europeiska socialfonden+ (nedan kallad 
ESF+). För att bidra till genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter bör ESF+ stödja investeringar i 
människor och system på politikområdena 
sysselsättning, utbildning och social 
inkludering, vilket bidrar till ekonomisk, 
territoriell och social sammanhållning i 
enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken en ram för att 
fastställa nationella reformprioriteringar 

(2) På unionsnivå är den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den 
ekonomiska politiken en ram för att 
fastställa nationella reformprioriteringar 
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och övervaka genomförandet av dem. 
Medlemsstaterna utvecklar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier bör läggas fram 
tillsammans med de årliga nationella
reformprogramen som ett sätt att beskriva 
och samordna prioriterade 
investeringsprojekt som får stöd genom 
nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering. De bör också syfta till 
att använda unionsfinansiering på ett 
enhetligt sätt och få ut största möjliga 
mervärde av det ekonomiska stöd som ska 
tas emot, särskilt från de program som 
finansieras av unionen inom ramen för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Europeiska havs- och 
fiskerifonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
Europeiska investeringsbankens 
stabiliseringsfunktionen och InvestEU, 
där så är relevant.

och övervaka genomförandet av dem. 
Medlemsstaterna utvecklar sina egna 
nationella fleråriga investeringsstrategier 
till stöd för dessa reformprioriteringar. 
Dessa strategier bör utvecklas i 
partnerskap mellan nationella, regionala 
och lokala myndigheter, inbegripa ett 
jämställdhetsperspektiv och läggas fram 
tillsammans med de årliga nationella 
reformprogrammen som ett sätt att 
beskriva och samordna prioriterade 
investeringsprojekt som får stöd genom 
nationell finansiering och/eller 
unionsfinansiering. De bör också syfta till 
att använda unionsfinansiering på ett 
enhetligt sätt och få ut största möjliga 
mervärde av det ekonomiska stöd som ska 
tas emot, särskilt från de program som 
finansieras av unionen inom ramen för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska 
socialfonden+, Europeiska havs- och 
fiskerifonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
Europeiska investeringsbankens 
stabiliseringsfunktion och InvestEU, där 
så är relevant.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Rådet [...] antog de reviderade 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, så att texten 
anpassades till principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, i syfte att 
förbättra EU:s konkurrenskraft och att göra 
EU till en bättre plats för att investera, 
skapa arbetstillfällen och främja social 
sammanhållning. För att säkerställa att 
ESF+ anpassas helt och hållet till målen för 
dessa riktlinjer, särskilt i fråga om 
sysselsättning, utbildning, vidareutbildning 
och kampen mot social utestängning, 

(3) Rådet [...] antog de reviderade 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, så att texten 
anpassades till principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, i syfte att 
förbättra EU:s konkurrenskraft och att göra 
EU till en bättre plats för att investera, 
skapa arbetstillfällen och främja social 
sammanhållning. För att säkerställa att 
ESF+ anpassas helt och hållet till målen för 
dessa riktlinjer, särskilt i fråga om 
sysselsättning, utbildning, vidareutbildning 
och kampen mot social utestängning, 
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fattigdom och diskriminering, bör ESF+ 
stödja medlemsstaterna med beaktande av 
de relevanta integrerade riktlinjer och 
relevanta landsspecifika rekommendationer 
som antagits i enlighet med artiklarna 
121.2 och 148.4 i EUF-fördraget samt, i 
tillämpliga fall på nationell nivå, de 
nationella reformprogram som underbyggs 
av nationella strategier. ESF+ bör också 
bidra till relevanta aspekter av 
genomförandet av unionens viktigaste 
initiativ och verksamheter, särskilt 
kompetensagendan för Europa och det 
europeiska området för utbildning, 
relevanta rekommendationer från rådet och 
andra initiativ, såsom ungdomsgarantin, 
kompetenshöjningsvägar och 
långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden.

fattigdom och diskriminering, bör ESF+ 
stödja medlemsstaterna med beaktande av 
de relevanta integrerade riktlinjer och 
relevanta landsspecifika rekommendationer 
som antagits i enlighet med artiklarna 
121.2 och 148.4 i EUF-fördraget samt, i 
tillämpliga fall på nationell nivå, de 
nationella reformprogram som underbyggs 
av nationella strategier. ESF+ bör också 
bidra till relevanta aspekter av 
genomförandet av unionens viktigaste 
initiativ och verksamheter, särskilt 
kompetensagendan för Europa och det 
europeiska området för utbildning, 
relevanta rekommendationer från rådet och 
andra initiativ, såsom ungdomsgarantin, 
kompetenshöjningsvägar, även inom 
digitala färdigheter, och 
långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Den 20 juni 2017 godkände rådet 
EU:s svar på Agenda 2030 för hållbar 
utveckling – en hållbar europeisk framtid. 
Rådet betonade att det är viktigt att hållbar 
utveckling uppnås i alla tre dimensioner 
(den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga) på ett balanserat och 
integrerat sätt. Det är ytterst viktigt att 
hållbar utveckling integreras i EU:s alla 
interna och externa politikområden och att 
EU har höga ambitioner för den politik 
som används för att bemöta de globala 
utmaningarna. Rådet välkomnade 
kommissionens meddelande Nästa steg för 
en hållbar europeisk framtid som lades 
fram den 22 november 2016 i en första
konkret strävan att integrera målen för 
hållbar utveckling och låta dessa utgöra 
den vägledande principen för all EU-
politik, inte minst när det gäller unionens 

(4) Den 20 juni 2017 godkände rådet 
EU:s svar på Agenda 2030 för hållbar 
utveckling – en hållbar europeisk framtid. 
Rådet betonade att det är viktigt att hållbar 
utveckling uppnås i alla tre dimensioner 
(den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga) på ett balanserat och 
integrerat sätt. Det är ytterst viktigt att 
hållbar utveckling integreras i EU:s alla 
interna och externa politikområden och att 
EU har höga ambitioner för den politik 
som används för att bemöta de globala 
utmaningarna. Rådet välkomnade 
kommissionens meddelande Nästa steg för 
en hållbar europeisk framtid som lades 
fram den 22 november 2016 i en första 
konkret strävan att integrera målen för 
hållbar utveckling och låta dessa utgöra 
den vägledande principen för all 
EU-politik, inte minst när det gäller 
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finansieringsinstrument. unionens finansieringsinstrument. ESF+ 
kan lämna ett särskilt bidrag till 
genomförandet av målen för hållbar 
utveckling – genom att bekämpa den 
relativa fattigdomen och utrota de 
extrema formerna av fattigdom (mål 1), 
säkerställa en inkluderande utbildning av 
god kvalitet (mål 4), främja jämställdhet 
(mål 5), verka för varaktig, inkluderande 
och hållbar ekonomisk tillväxt och full 
och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla (mål 8) 
och minska ojämlikheten (mål 10) – och 
till genomförandet av Parisavtalet m.m.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionen står inför strukturella 
utmaningar som hänger samman med 
globaliseringen av ekonomin, hanteringen 
av migrationsströmmar och det ökade 
säkerhetshotet, omställningen till ren 
energi, den tekniska utvecklingen och den 
allt äldre arbetsstyrkan och den växande 
bristen på kompetens och arbetskraft inom 
vissa sektorer och regioner, något som 
särskilt små och medelstora företag har fått 
erfara. Med tanke på förändringarna i 
arbetslivet bör unionen vara beredd att 
hantera nuvarande och framtida 
utmaningar genom att investera i relevant 
kompetens, se till att tillväxten gynnar alla
och förbättra sysselsättnings- och 
socialpolitiken, inbegripet när det gäller 
arbetskraftens rörlighet.

(5) Unionen står inför strukturella 
utmaningar som hänger samman med 
social ojämlikhet, t.ex. olika tillgång till 
utbildning och socialt skydd, 
demografiska utmaningar, globaliseringen 
av ekonomin, hanteringen av 
migrationsströmmar och tillhörande 
integrationsutmaningar, 
återverkningarna av den ekonomiska och 
finansiella krisen, det ökade 
säkerhetshotet, omställningen till ren 
energi, den tekniska utvecklingen och den 
allt äldre arbetsstyrkan och den växande 
bristen på kompetens och arbetskraft inom 
vissa sektorer och regioner, något som 
särskilt små och medelstora företag har fått 
erfara. Med tanke på förändringarna i 
arbetslivet bör unionen vara beredd att 
hantera nuvarande och framtida 
utmaningar genom att investera i 
inkluderande utbildning av god kvalitet, 
livslångt lärande och relevanta 
färdigheter, kompetenser och kunskaper, 
göra arbetsmarknaderna och tillväxten
mer inkluderande och våra samhällen 
mer sammanhållna, förbättra utbildnings-, 
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sysselsättnings- och socialpolitiken, 
inbegripet när det gäller arbetskraftens 
rörlighet, och bekämpa könsklyftor.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) I detta sammanhang spelar 
särskilt de kulturella och kreativa 
sektorerna en betydande roll. De bidrar 
stort till att ge unionen en 
konkurrensfördel, generera tillväxt, skapa 
arbetstillfällen för i synnerhet ungdomar 
och främja icke-teknisk och social 
innovation. Kreativa kompetenser och 
färdigheter stärker människors 
självförtroende, främjar deras skaparkraft 
och bidrar på så vis till innovativa 
produkter, tjänster och processer. Vidare 
lämnar kulturen ett avgörande bidrag till 
att bekämpa marginalisering och 
fattigdom och främja ett mer 
sammanhållet, inkluderande och 
innovativt samhälle. Kulturellt 
engagemang ger grupper som riskerar 
social utestängning, såsom ekonomiskt 
missgynnade, äldre och funktionsnedsatta 
personer och minoritetsgrupper, möjlighet 
att bli aktiva medborgare. Deltagande i 
kulturlivet gynnar samhället i stort, 
främjar den interkulturella dialogen och 
underlättar integrationen av människor 
som tvingats på flykt. Det bidrar även till 
att främja och bevara Europas kulturella 
och språkliga mångfald.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Mot bakgrund av detta bredare 
tillämpningsområde för ESF+ är det 
lämpligt att föreskriva att målen att 
effektivisera arbetsmarknaderna och främja 
tillgången till sysselsättning av god 
kvalitet, förbättra tillgången till och 
kvaliteten på utbildning, främja social 
inkludering och hälsa och att minska 
fattigdomen inte bara ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning, utan också 
genom direkt och indirekt förvaltning inom 
ramen för sysselsättning och social 
innovation samt hälsa när det gäller 
åtgärder på unionsnivå.

(10) Mot bakgrund av detta bredare 
tillämpningsområde för ESF+ är det 
lämpligt att föreskriva att målen att 
effektivisera arbetsmarknaderna och främja 
tillgången till sysselsättning av god 
kvalitet, förbättra tillgången till och 
kvaliteten på utbildning, med beaktande av 
de särskilda behoven hos personer med 
funktionsnedsättning, återintegrera 
människor i utbildningssystemen, främja 
livslångt lärande, social inkludering –
exempelvis via idrotts- och kulturbaserade 
åtgärder – och hälsa samt minska
fattigdomen inte bara ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning, utan också 
genom direkt och indirekt förvaltning inom 
ramen för sysselsättning och social 
innovation samt hälsa när det gäller 
åtgärder på unionsnivå.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I denna förordning fastställs en 
finansieringsram för ESF+. Delar av denna 
finansieringsram bör användas för åtgärder 
som ska genomföras genom direkt och 
indirekt förvaltning inom ramen för delarna 
för sysselsättning och social innovation 
samt för hälsa.

(12) I denna förordning fastställs en 
finansieringsram för ESF+. Delar av denna 
finansieringsram bör användas för åtgärder 
som ska genomföras genom direkt och 
indirekt förvaltning inom ramen för delarna 
för sysselsättning och social innovation –
exempelvis via kulturbaserade åtgärder –
samt för hälsa.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) ESF+ bör syfta till att främja (13) ESF+ bör syfta till att främja 
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sysselsättning genom aktiva insatser som 
möjliggör (åter)inträde på 
arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar, 
långtidsarbetslösa och personer utanför 
arbetskraften, och genom att främja 
egenföretagande och den sociala 
ekonomin. ESF+ bör syfta till att förbättra 
arbetsmarknadernas funktion genom att 
stödja modernisering av 
arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom 
offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att 
förbättra deras förmåga att tillhandahålla 
intensifierad, riktad rådgivning och 
vägledning under jobbsökandet och 
övergången till sysselsättning och att öka 
arbetstagarnas rörlighet. ESF+ bör främja 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
genom åtgärder som syftar till att 
säkerställa bland annat bättre balans mellan 
arbete och privatliv samt tillgång till 
barnomsorg. ESF+ bör också syfta till att 
tillhandahålla en hälsosam och väl 
anpassad arbetsmiljö för att hantera 
hälsorisker i samband med förändrade 
anställningsformer och behoven hos den 
åldrande arbetskraften.

sysselsättning av god kvalitet genom aktiva 
insatser som möjliggör (åter)inträde i 
utbildningssystemet och arbetslivet, 
särskilt för ungdomar, i all synnerhet 
ungdomar som varken arbetar eller 
studerar, långtidsarbetslösa, minoriteter, 
migranter, personer utanför arbetskraften 
och personer med funktionsnedsättning, 
och genom att främja egenföretagande, 
med tillhörande anpassning av 
socialskyddssystemen, och den sociala 
ekonomin. ESF+ bör syfta till att förbättra 
arbetsmarknadernas funktion genom att 
stödja modernisering av 
arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom 
offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att 
förbättra deras förmåga att tillhandahålla 
intensifierad, riktad och individanpassad
rådgivning och vägledning under 
jobbsökandet och övergången från 
utbildning till sysselsättning och att öka 
arbetstagarnas rörlighet. ESF+ bör främja 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
genom åtgärder som syftar till att 
säkerställa bland annat bättre balans mellan 
arbete och privatliv samt alla familjers
tillgång till barnomsorg. ESF+ bör också 
syfta till att tillhandahålla en hälsosam och 
väl anpassad arbetsmiljö för att hantera 
hälsorisker i samband med förändrade 
anställningsformer och behoven hos den 
åldrande arbetskraften.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
tillgänglighet och relevans för 
arbetsmarknaden samt deras inkluderande 
karaktär i syfte att underlätta tillägnandet 
av nyckelkompetenser, särskilt när det 
gäller kulturell medvetenhet och 
kulturyttringar, digitala och mediala 
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utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till konkurrenskraften och
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning,
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med 
industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
prognoser och uppföljning av 
utexaminerade, utbildning av lärare, 
validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

färdigheter, däribland dataskydd och 
informationshantering, generella 
färdigheter, språkfärdigheter och 
medborgarskap, som alla individer 
behöver för självförverkligande och 
personlig utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg och flexibilitet
inom utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till social sammanhållning, 
konkurrenskraft samt samhällsinnovation 
och ekonomisk innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom högkvalitativt
lärande på arbetsplatsen och 
lärlingsutbildning, livslång vägledning, 
planering av kompetensbehov i samarbete 
med industrin, i form av distansutbildning 
och blandat lärande, aktuellt 
utbildningsmaterial, prognoser och 
uppföljning av utexaminerade, utbildning 
av lärare, stöd till informellt och icke-
formellt lärande, validering av 
läranderesultat och erkännande av 
kvalifikationer och tidigare lärande. ESF+ 
bör uppmuntra och främja minoriteters 
tillgång till läraryrket och sträva efter en 
bättre integrering av marginaliserade 
grupper såsom romer, minoriteter och 
migranter.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) I takt med digitaliseringen av alla 
delar av samhället, t.ex. bankverksamhet, 
välfärdstjänster och utbildning, blir 
nyckelkompetenser, i synnerhet digitala 
färdigheter, en grundförutsättning för ett 
ändamålsenligt medborgardeltagande. 
Lokala aktörer, allmänna miljöer och 
kulturmiljöer, som exempelvis museer, 
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bibliotek, arkiv, teatrar och andra 
institutioner och sektorer för kultur och 
konstnärligt och kreativt skapande, spelar 
en avgörande roll, även i partnerskap med 
skolor, universitet och kulturella och 
kreativa små och medelstora företag, för 
att ge de mest missgynnade och 
marginaliserade grupperna tillgång till 
digital utrustning och internet och främja 
grundläggande och mer avancerade 
digitala färdigheter hos EU-medborgarna. 
ESF+ bör därför stödja sådana aktörer 
när det gäller fortbildning av deras 
anställda, så att de kan hålla jämna steg 
med den föränderliga efterfrågan på 
deras tjänster, samt utbildning i digitala 
färdigheter, såsom mediekompetens, för 
människor.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Stöd genom ESF+ bör användas för 
att främja lika tillgång för alla, särskilt för 
grupper med sämre förutsättningar, till 
icke-segregerad och inkluderande 
utbildning av god kvalitet, från förskola 
och barnomsorg via allmän utbildning och 
yrkesutbildning till högre utbildning samt 
vuxenutbildning, och därigenom främja 
övergångsmöjligheter mellan olika 
utbildningssektorer, så att man förhindrar 
att elever lämnar skolan i förtid, förbättrar 
kunskaper om hälsa, stärker kopplingen till 
icke-formellt och informellt lärande och 
underlättar mobilitet i utbildningssyfte för 
alla. Synergieffekter med 
Erasmusprogrammet, särskilt för att främja 
mobilitet i utbildningssyfte för elever med 
sämre förutsättningar, bör i detta 
sammanhang stödjas.

(15) Stöd genom ESF+ bör användas för 
att främja lika tillgång för alla, särskilt för 
grupper med sämre förutsättningar, till 
icke-segregerad och inkluderande 
utbildning av god kvalitet, från förskola 
och barnomsorg via allmän utbildning, 
yrkesutbildning till högre utbildning och 
återinträde i utbildningssystemet samt 
vuxenutbildning och kulturell verksamhet, 
och därigenom förhindra att fattigdom 
förs vidare från generation till generation 
och främja övergångsmöjligheter mellan 
olika utbildningssektorer, så att man 
förhindrar skolavhopp och social 
utestängning, förbättrar kunskaper om 
hälsa, stärker kopplingen till icke-formellt 
och informellt lärande, inte minst på 
konstområdet, och underlättar mobilitet i 
utbildningssyfte för alla. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt 
förskoleverksamhet, med tanke på att de 
första åren i livet är de som sätter störst 
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prägel och i hög grad påverkar 
människors utsikter till utbildning, 
sysselsättning och integrering.
Synergieffekter med Erasmusprogrammet, 
för att skala upp innovativa metoder och 
särskilt för att främja mobilitet i 
utbildningssyfte för elever med sämre 
förutsättningar, bör i detta sammanhang 
stödjas. Dessutom bör politisk konsekvens 
och komplementaritet mellan 
Erasmusprogrammet och ESF+ 
säkerställa ett skäligt stöd för utformning 
och genomförande av åtgärder såsom 
mobilitet i utbildningssyfte för elever med 
sämre förutsättningar, särskilt ungdomar 
i utsatta situationer, vuxenstuderande och 
personer med funktionsnedsättningar 
eller kroniska sjukdomar, så att de kan 
göras redo för mobilitetsvistelser 
utomlands och delta i större utsträckning 
i Erasmusprogrammet.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen har inom ramen 
för Strategi 2020 fastställt målet att 95 % 
av alla barn i förskoleåldern från fyra år 
och uppåt ska delta i förskoleverksamhet.
Varje år stängs dock tusentals barn ute 
från förskolan på grund av att behöriga 
nationella myndigheter saknar resurser.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Synergieffekter med asyl- och 
migrationsfonden bör se till att ESF+ kan 
integrera och utöka lika tillgång till icke-
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segregerad och inkluderande utbildning 
av hög kvalitet samt social integration, 
integration på arbetsmarknaden och 
tillgång till hälso- och sjukvård för 
tredjelandsmedborgare, med särskild 
uppmärksamhet på kvinnors och barns 
behov.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 15c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15c) Stöd via ESF+ bör användas för 
att främja en allmän tillgång till kultur, 
deltagande i kulturlivet och 
tillvaratagande av konstnärliga och 
kreativa uttrycksformer, i synnerhet 
genom att skapa synergier med 
programmet Kreativa Europa och även 
med hänvisning till kvalitetsmärkning.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 15d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15d) I syfte att fullt ut utnyttja 
potentialen i sektorsövergripande 
samarbete, förbättra synergierna och 
samstämdheten med andra 
politikområden och uppnå de allmänna 
målen bör ESF+ kunna ge stöd till 
innovativa åtgärder som via idrott och 
fysisk aktivitet och via kultur syftar till att 
främja social inkludering, särskilt av 
marginaliserade och/eller missgynnade 
grupper, samt en hälsosam livsstil och 
förebyggande av sjukdomar.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) ESF+ bör främja flexibla 
möjligheter till kompetenshöjning och 
omskolning för alla, särskilt när det gäller
digitala färdigheter och viktig 
möjliggörande teknik, i syfte att förse 
människor med färdigheter som är 
anpassade till digitaliseringen, de tekniska 
förändringarna, innovation samt sociala 
och ekonomiska förändringar och som 
underlättar karriärövergångar och rörlighet 
och stödjer särskilt lågutbildade och/eller 
lågkvalificerade vuxna i linje med den nya 
kompetensagendan för Europa.

(16) ESF+ bör främja flexibla 
möjligheter till kompetenshöjning och 
omskolning för alla genom formella och 
icke-formella utbildningsanordnare, med 
särskilt fokus på utveckling av digitala 
färdigheter och viktig möjliggörande 
teknik, i syfte att förse människor i alla 
åldrar, i formella, icke-formella och 
informella miljöer, med färdigheter, 
kompetenser och kunskaper som är 
anpassade till digitaliseringen, de tekniska 
förändringarna, innovation samt sociala 
och ekonomiska förändringar och som 
underlättar övergångar från utbildning till 
sysselsättning för ungdomar, 
karriärövergångar och rörlighet och särskilt
stöder lågutbildade och/eller 
lågkvalificerade vuxna i linje med den nya 
kompetensagendan för Europa. I detta 
sammanhang bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt lokala aktörer, 
allmänna miljöer och kulturmiljöer, som 
exempelvis museer, bibliotek, teatrar och 
andra kulturarvsinstitutioner som spelar 
en viktig roll för att hjälpa enskilda 
personer att tillägna sig färdigheter, 
särskilt digitala färdigheter och 
mediekompetens.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Synergieffekter med programmet 
Horisont Europa bör se till att ESF+ kan 
integrera och utöka innovativa kursplaner 
som stöds av Horisont Europa, så att 
människor får de färdigheter och den 

(17) Synergieffekter med programmet 
Horisont Europa bör se till att ESF+ kan 
integrera och utöka innovativa kursplaner 
som stöds av Horisont Europa, så att 
människor får de färdigheter och den 
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kompetens som kommer att behövas för 
framtidens arbetstillfällen.

kompetens som kommer att behövas för 
deras personliga utveckling, för 
framtidens arbetstillfällen och för ett aktivt 
deltagande i ett digitaliserat samhälle.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Synergieffekter med programmet 
Horisont Europa bör se till att ESF+ kan 
integrera och utöka innovativa projekt 
som syftar till att förse människor med de 
färdigheter och den kompetens som 
kommer att behövas för framtidens 
arbetstillfällen och för ett aktivt 
deltagande i ett digitaliserat samhälle och 
till att koppla samman alla samhällsskikt 
och främja social inkludering.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser på alla nivåer, även på regional 
och lokal nivå, för att ta itu med fattigdom 
i syfte att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, personer med 
funktionsnedsättning, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer, 
minoriteter, migranter, arbetande fattiga 
och alla andra människor som möter flera 
olika sociala utmaningar. ESF+ bör 



PE626.720v03-00 16/42 AD\1169625SV.docx

SV

att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

främja aktiv integration av och aktivt 
medborgarskap för de personer som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden för 
att säkerställa deras socioekonomiska 
integration, inte minst via utbildnings- och 
kulturprojekt. Idrottens potential som 
redskap för social inkludering bör 
erkännas till fullo och utnyttjas vidare.
ESF+ bör också användas för att främja 
snabb och lika tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster, såsom 
hälso- och sjukvård samt långvarig vård 
och omsorg, särskilt familjeomsorg och 
närvård. ESF+ bör bidra till 
moderniseringen av systemen för socialt 
skydd, särskilt i syfte att främja deras 
tillgänglighet, inkluderande karaktär och 
omfattande täckning samt rättvisa villkor 
för egenföretagare.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att stärka programmets 
europeiska dimension bör ESF+ även 
stödja gränsöverskridande insatser och 
verksamheter, med förenklade regler och 
förfaranden, så att ömsesidigt lärande och 
utbyte av god praxis kan främjas.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 
och reformer av systemen inom områdena 
för sysselsättning, social inkludering, 
hälso- och sjukvård, långvarig vård och 
omsorg samt utbildning. För att bättre 
anpassa sig till den europeiska 

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 
och reformer av systemen inom områdena 
för sysselsättning, social inkludering, 
exempelvis via kultur- och idrottsbaserade 
åtgärder, återinträde i utbildning och 
arbetsliv, hälso- och sjukvård, långvarig 
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planeringsterminen ska medlemsstaterna 
avsätta en lämplig andel av sina resurser 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning till att genomföra de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
avser de strukturella utmaningar som bör 
hanteras genom fleråriga investeringar som 
faller inom tillämpningsområdet för ESF+. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
säkerställa samstämmighet, samordning 
och komplementaritet mellan delarna för 
delad förvaltning och för hälsa i ESF+ och 
reformstödprogrammet, inbegripet 
reformverktyget och instrumentet för 
tekniskt stöd. Särskilt kommissionen och 
medlemsstaterna bör, i alla skeden av 
processen, säkerställa effektiv samordning 
för att garantera konsekvens, 
samstämmighet, komplementaritet och 
synergi mellan olika finansieringskällor, 
inbegripet tekniskt bistånd från dessa.

vård och omsorg, mer omfattande tillgång 
till kultur samt utbildning. För att bättre 
anpassa sig till den europeiska 
planeringsterminen ska medlemsstaterna 
avsätta en lämplig andel av sina resurser 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning till att genomföra de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
avser de strukturella utmaningar som bör 
hanteras genom fleråriga investeringar som 
faller inom tillämpningsområdet för ESF+. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
säkerställa samstämmighet, samordning 
och komplementaritet mellan delarna för 
delad förvaltning och för hälsa i ESF+ och 
reformstödprogrammet, inbegripet 
reformverktyget och instrumentet för 
tekniskt stöd. Särskilt kommissionen och 
medlemsstaterna bör, i alla skeden av 
processen, säkerställa effektiv samordning 
för att garantera konsekvens, 
samstämmighet, komplementaritet och 
synergi mellan olika finansieringskällor, 
inbegripet tekniskt bistånd från dessa.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att se till att Europas sociala 
dimension, såsom anges i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, 
vederbörligen framförs och att en 
miniminivå av resurser är inriktade på de 
mest behövande, bör medlemsstaterna 
avsätta minst 25 % av sina nationella 
ESF+-medel från ESF+-delen inom ramen 
för delad förvaltning för att främja social 
integration.

(22) För att se till att Europas sociala 
dimension, såsom anges i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, 
vederbörligen framförs och att en 
miniminivå av resurser är inriktade på de 
mest behövande, bör medlemsstaterna 
avsätta minst 30 % av sina nationella 
ESF+-medel från ESF+-delen inom ramen 
för delad förvaltning för att främja social 
integration och bekämpa absolut 
fattigdom.

Ändringsförslag 24
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Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Mot bakgrund av den fortsatt höga 
andelen barnfattigdom och social 
utestängning i EU (26,4 % under 2017) 
bör ESF+ dessutom stödja åtgärder för 
verksamma insatser som bidrar till att 
förverkliga barns rättigheter, i 
överensstämmelse med FN:s konvention 
om barnets rättigheter, EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 
kommissionens rekommendation från 
2013 om att investera i barnens framtid.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Med tanke på den fortsatt höga 
andelen ungdomar som är arbetslösa eller 
står utanför arbetskraften i ett antal 
medlemsstater och regioner, som särskilt 
drabbar ungdomar som varken arbetar eller 
studerar, är det nödvändigt att dessa 
medlemsstater fortsätter att anslå 
tillräckliga resurser till ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning till åtgärder 
som främjar ungdomssysselsättningen, 
inbegripet genom att genomföra 
ungdomsgarantin. Med utgångspunkt i de 
åtgärder som stöds genom 
ungdomssysselsättningsinitiativet under 
programperioden 2014–2020 och som 
inriktar sig på enskilda personer, bör 
medlemsstaterna ytterligare främja 
sysselsättning, utbildnings- och 
återintegreringsstrategier och uppsökande 
åtgärder för ungdomar genom att vid behov 
prioritera långtidsarbetslösa, personer 
utanför arbetskraften och ungdomar med 
sämre förutsättningar, inbegripet genom 
ungdomsarbete. Medlemsstaterna bör 

(23) Med tanke på den fortsatt höga 
andelen ungdomar som är arbetslösa eller 
står utanför arbetskraften i ett antal 
medlemsstater och regioner, som särskilt 
drabbar ungdomar som varken arbetar eller 
studerar, är det nödvändigt att dessa 
medlemsstater fortsätter att anslå 
tillräckliga resurser till ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning till åtgärder 
som främjar ungdomssysselsättningen, 
inbegripet genom att genomföra 
ungdomsgarantin. Med utgångspunkt i de 
åtgärder som stöds genom 
ungdomssysselsättningsinitiativet under 
programperioden 2014–2020 och som 
inriktar sig på enskilda personer, bör 
medlemsstaterna ytterligare främja 
sysselsättning, utbildnings- och 
återintegreringsstrategier och uppsökande 
åtgärder för ungdomar, särskilt sådana 
som varken arbetar eller studerar, genom 
att vid behov prioritera långtidsarbetslösa, 
personer utanför arbetskraften och 
ungdomar med sämre förutsättningar, 
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också investera i åtgärder som syftar till att 
underlätta övergången från skola till 
arbetsliv och till att modernisera och 
anpassa arbetsförmedlingarna så att de 
tillhandahåller skräddarsytt stöd till 
ungdomar. De berörda medlemsstaterna 
bör därför avsätta minst 10 % av sina 
nationella resurser från ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning för att stödja 
ungdomars anställbarhet.

inbegripet genom ungdomsarbete samt 
formellt och icke-formellt lärande. 
Medlemsstaterna bör också investera i 
åtgärder som syftar till att underlätta 
övergången från skola till arbetsliv och till 
att modernisera och anpassa de offentliga 
arbetsförmedlingarna så att de 
tillhandahåller skräddarsytt och 
individanpassat stöd till ungdomar och når 
ut bättre till i synnerhet de mest utsatta. 
De berörda medlemsstaterna bör därför 
avsätta minst 15 % av sina nationella 
resurser från ESF+-delen inom ramen för 
delad förvaltning för att stödja ungdomars 
anställbarhet.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Medlemsstaterna bör säkerställa 
samordning och komplementaritet mellan 
de åtgärder som finansieras av dessa 
fonder.

(24) Medlemsstaterna bör säkerställa 
samordning och komplementaritet mellan 
de åtgärder som finansieras av dessa 
fonder, särskilt Erasmus, Kreativa Europa 
och Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I enlighet med artikel 349 i EUF-
fördraget och artikel 2 i protokoll nr 6 till 
1994 års anslutningsakt är de yttersta 
randområdena och de nordliga 
glesbefolkade regionerna berättigade till 
särskilda åtgärder inom ramen för den 
gemensamma politiken och EU:s olika 
program. Till följd av de bestående 
begränsningarna behöver dessa regioner 
särskilt stöd.

(25) I enlighet med artiklarna 349 och 
174 i EUF-fördraget och artikel 2 i 
protokoll nr 6 till 1994 års anslutningsakt 
är de yttersta randområdena, de nordliga 
glesbefolkade regionerna samt öar 
berättigade till särskilda åtgärder inom 
ramen för den gemensamma politiken och 
EU:s olika program. Till följd av de 
bestående begränsningarna behöver dessa 
regioner särskilt stöd.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av ESF+-stödda insatser 
bygger på god förvaltning och partnerskap 
mellan alla aktörer på relevanta regionala 
nivåer och socioekonomiska aktörer, 
särskilt arbetsmarknadens parter och det 
civila samhället. Det är därför viktigt att 
medlemsstaterna uppmuntrar deltagande 
av arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i genomförandet av ESF+ inom 
ramen för delad förvaltning.

(26) Ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av ESF+-stödda insatser 
bygger på god förvaltning och partnerskap 
mellan alla aktörer på relevanta regionala 
nivåer och socioekonomiska aktörer, 
särskilt arbetsmarknadens parter och det 
civila samhället. Det är därför viktigt att 
medlemsstaterna säkerställer deltagande 
av arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i genomförandet och 
övervakningen av ESF+ inom ramen för 
delad förvaltning.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att man bättre ska kunna 
anpassa åtgärderna till sociala 
förändringar och främja och stödja 
innovativa lösningar är stöd till social 
innovation viktigt. Att testa och utvärdera 
innovativa lösningar innan de används i 
större skala bidrar till effektivare åtgärder 
och motiverar därigenom särskilt stöd från 
ESF+.

(27) För att man bättre ska kunna 
anpassa åtgärderna till 
samhällsförändringar och främja och 
stödja innovativa lösningar är stöd till 
social innovation viktigt, exempelvis via 
kulturbaserade åtgärder. Att testa och 
utvärdera innovativa lösningar innan de 
används i större skala bidrar till effektivare 
åtgärder och motiverar därigenom särskilt 
stöd från ESF+.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör se till att ESF+ bidrar 

(28) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör se till att ESF+ bidrar 
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till att främja jämställdhet i enlighet med 
artikel 8 i EUF-fördraget i syfte att främja 
lika behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män inom alla områden, även 
när det gäller deltagande på 
arbetsmarknaden, anställningsvillkor och 
karriärutveckling. De bör också se till att 
ESF+ främjar lika möjligheter för alla utan 
diskriminering i enlighet med artikel 10 i 
EUF-fördraget och främjar inkludering i 
samhället av personer med 
funktionsnedsättning, på lika villkor som 
andra, och bidrar till genomförandet av 
Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa principer bör 
beaktas i alla aspekter och i alla skeden i 
utarbetandet, övervakningen, 
genomförandet och utvärderingen av 
programmen i god tid och på ett enhetligt 
sätt, samtidigt som man säkerställer att 
särskilda åtgärder vidtas för att främja 
jämställdhet och lika möjligheter. ESF+ 
bör också stödja övergången från 
institutionsbaserad omsorg till anhörigvård 
och närvård, särskilt för de personer som 
ställs inför diskriminering på flera grunder. 
ESF+ bör inte stödja åtgärder som bidrar 
till segregering eller till social 
utestängning. Enligt förordning (EU) nr 
[den kommande förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska regler för 
stöd berättigande utgifter fastställas på 
nationell nivå, utom i vissa fall där det är 
nödvändigt att fastställa särskilda 
bestämmelser när det gäller ESF+-delen 
inom ramen för delad förvaltning.

till att främja jämställdhet i enlighet med 
artikel 8 i EUF-fördraget i syfte att främja 
lika behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män inom alla områden, även 
när det gäller deltagande på 
arbetsmarknaden, anställningsvillkor och 
karriärutveckling. De bör också se till att 
ESF+ främjar lika möjligheter för alla utan 
diskriminering i enlighet med artikel 10 i 
EUF-fördraget och främjar inkludering i 
samhället av personer med 
funktionsnedsättning, på lika villkor som 
andra, och bidrar till genomförandet av 
Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa principer bör 
beaktas i alla aspekter och i alla skeden i 
utarbetandet, övervakningen, 
genomförandet och utvärderingen av 
programmen i god tid och på ett enhetligt 
sätt, samtidigt som man säkerställer att 
särskilda åtgärder vidtas för att främja 
jämställdhet och lika möjligheter. ESF+ 
bör också främja tillgänglighet i enlighet 
med artikel 9 i FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som ratificerats av 
EU och dess medlemsstater, samt stödja 
övergången från institutionsbaserad 
omsorg till anhörigvård och närvård, 
särskilt för de personer som ställs inför 
diskriminering på flera grunder. ESF+ bör
inte stödja åtgärder som bidrar till 
segregering eller till social utestängning. 
Enligt förordning (EU) nr [den kommande 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser] ska regler för stöd 
berättigande utgifter fastställas på nationell 
nivå, utom i vissa fall där det är nödvändigt 
att fastställa särskilda bestämmelser när det 
gäller ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) ESF+ bör stödja språkstudier som 
ett sätt att främja ömsesidig förståelse och 
bygga ett inkluderande samhälle, bland 
annat genom att medlemsstaterna i högre 
grad inför den verktygslåda för språkstöd 
för flyktingar som Europarådet utvecklat. 

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Sociala experiment är försök i 
småskaliga projekt som gör det möjligt att 
samla in bevis om genomförbarheten av 
sociala innovationer. Det bör vara möjligt 
att följa upp genomförbara idéer i större 
skala eller i andra sammanhang med 
ekonomiskt stöd från ESF+ och från andra 
källor.

(31) Sociala experiment är försök i 
småskaliga projekt som gör det möjligt att 
samla in bevis om genomförbarheten av 
sociala innovationer. Detta är fallet med 
många sektorsövergripande projekt, som 
konst i en social miljö, som är en viktig 
integrationsfaktor. Det bör vara möjligt att 
följa upp genomförbara idéer i större skala 
eller i andra sammanhang med ekonomiskt 
stöd från ESF+ och från andra källor.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Svårigheter att få tillgång till 
finansiering för mikroföretag, social 
ekonomi och sociala företag är ett av de 
största hindren för nyföretagande, särskilt 
bland dem som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden. I ESF+-förordningen 
fastställs bestämmelser som syftar till att 
skapa ett marknadsekosystem för att öka 
utbudet av och tillgången till finansiering 
för sociala företag och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver det mest, 
särskilt arbetslösa, kvinnor och utsatta 
människor som vill starta eller 

(33) Svårigheter att få tillgång till 
finansiering för mikroföretag, särskilt i de 
kulturella och kreativa sektorerna, social 
ekonomi och sociala företag är ett av de 
största hindren för nyföretagande, särskilt 
bland dem som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden. I ESF+-förordningen 
fastställs bestämmelser som syftar till att 
skapa ett marknadsekosystem för att öka 
utbudet av och tillgången till finansiering 
för sociala och kulturella företag och 
tillgodose efterfrågan från dem som 
behöver det mest, särskilt arbetslösa, 
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vidareutveckla ett mikroföretag. Detta mål 
kommer också att hanteras med hjälp av 
finansieringsinstrument och 
budgetgarantier inom ramen för sociala 
investeringar och kompetensutveckling i 
InvestEU-fonden.

kvinnor och utsatta människor som vill 
starta eller vidareutveckla ett mikroföretag. 
Detta mål kommer också att hanteras med 
hjälp av finansieringsinstrument och 
budgetgarantier inom ramen för sociala 
investeringar och kompetensutveckling i 
InvestEU-fonden.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. de personer som har det sämst 
ställt: fysiska personer, antingen enskilda, 
familjer, hushåll eller grupper bestående av 
sådana personer, vars behov av bistånd har 
fastställts på grundval av objektiva kriterier 
som angetts av behöriga nationella 
myndigheter i samråd med relevanta 
aktörer, med undvikande av 
intressekonflikter, och som godkänts av 
dessa nationella behöriga myndigheter och 
som kan innehålla sådana element som gör 
det möjligt att rikta in sig på de personer 
som har det sämst ställt i vissa geografiska 
områden.

13. de personer som har det sämst 
ställt: fysiska personer, antingen enskilda, 
familjer, hushåll eller grupper bestående av 
sådana personer, däribland barn, vars 
behov av bistånd har fastställts på grundval 
av deras livssituation, såsom hemlöshet, 
eller på grundval av objektiva kriterier 
som angetts av behöriga nationella 
myndigheter i samråd med relevanta 
aktörer, med undvikande av 
intressekonflikter, och som godkänts av 
dessa nationella behöriga myndigheter och 
som kan innehålla sådana element som gör 
det möjligt att rikta in sig på de personer 
som har det sämst ställt i vissa geografiska 
områden.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. nyckelkompetenser: de kunskaper, 
färdigheter och kompetenser som alla 
individer behöver, i alla skeden av livet, för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, anställning, social inkludering 
och aktivt medborgarskap. 
Nyckelkompetenserna är följande: läs- och 
skrivkunnighet, flerspråkighet, matematik, 

18. nyckelkompetenser: de kunskaper, 
färdigheter och kompetenser som alla 
individer behöver, i alla skeden av livet, för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, anställning, social inkludering 
och aktivt medborgarskap. 
Nyckelkompetenserna är följande: läs- och 
skrivkunnighet, flerspråkighet, matematik, 
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vetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap, 
digitala färdigheter, personlig kompetens, 
social kompetens och kompetensen att lära 
sig att lära, medborgarskap, 
entreprenörskap samt kulturell 
medvetenhet och kulturella
uttrycksformer.

vetenskap, teknik, konst och 
ingenjörsvetenskap, digitala färdigheter, 
mediekompetens, personlig kompetens, 
interkulturell kompetens, social 
kompetens och kompetensen att lära sig att 
lära, medborgarskap, entreprenörskap samt 
kulturell medvetenhet, konstnärliga och 
kreativa uttrycksformer och kritiskt 
tänkande.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. livslångt lärande: alla former av 
lärande (formellt, icke-formellt och 
informellt) under hela livet, bland annat 
förskola, allmän utbildning, yrkesinriktad 
utbildning och vuxenutbildning, som 
leder till bättre kunskaper, färdigheter 
och attityder eller samhällsdeltagande ur 
ett personligt, medborgerligt, kulturellt, 
socialt och/eller arbetsrelaterat perspektiv, 
däribland även rådgivning och 
vägledning.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESF+ syftar till att stödja medlemsstaterna 
i arbetet med att uppnå höga 
sysselsättningsnivåer, rättvist socialt skydd 
och kvalificerad och motståndskraftig 
arbetskraft som är förberedd för framtidens 
arbetsliv i enlighet med principerna i den 
europeiska pelare för sociala rättigheter 
som proklamerades av Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen den 17 november 
2017.

ESF+ syftar till att stödja medlemsstaterna 
i arbetet med att uppnå rättvisa och 
inkluderande samhällen, höga 
sysselsättningsnivåer, rättvist socialt skydd, 
lika tillgång till utbildning och 
kvalificerad och motståndskraftig 
arbetskraft som är förberedd för framtidens 
arbetsliv i enlighet med principerna i den 
europeiska pelare för sociala rättigheter 
som proklamerades av Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen den 17 november 
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2017. ESF+ syftar även till att bidra till 
fullgörandet av unionens och 
medlemsstaternas åtagande att uppnå 
målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESF+ ska stödja, komplettera och ge 
medlemsstaternas politik ett mervärde i 
syfte att säkerställa lika möjligheter, 
tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa 
arbetsvillkor, socialt skydd och social 
inkludering samt en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

ESF+ ska stödja, komplettera och ge 
medlemsstaternas politik ett mervärde i 
syfte att utrota fattigdom och säkerställa 
lika möjligheter, tillgång till formell och 
icke-formell utbildning av hög kvalitet,
tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa 
arbetsvillkor, socialt skydd och social 
inkludering samt en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Förbättra tillgången till 
sysselsättning för alla arbetssökande, 
särskilt för unga, långtidsarbetslösa och 
personer utanför arbetskraften, och främja 
egenföretagande och den sociala 
ekonomin.

i) Förbättra tillgången till 
sysselsättning av god kvalitet och med 
goda arbetsvillkor för alla arbetssökande, 
särskilt för unga, med fokus på ungdomar 
som varken arbetar eller studerar, 
långtidsarbetslösa, minoriteter, migranter, 
personer med funktionsnedsättning och 
personer utanför arbetskraften, och främja 
egenföretagande och den sociala 
ekonomin.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Främja kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, en bättre balans mellan 
arbete och privatliv, inbegripet tillgång till 
barnomsorg, en hälsosam och väl lämpad 
arbetsmiljö där man tar itu med hälsorisker, 
arbetstagares, företags och företagares 
anpassning till förändringar samt ett aktivt 
och hälsosamt åldrande.

iii) Främja kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden, en bättre balans mellan 
arbete och privatliv, inbegripet lika tillgång 
till prismässigt överkomlig, inkluderande 
och icke-segregerad förskoleverksamhet 
och annan barnomsorg, samt annan 
omsorgs- och stödverksamhet, en 
hälsosam och väl lämpad arbetsmiljö där 
man tar itu med hälsorisker, arbetstagares, 
företags och företagares anpassning till 
förändringar samt ett aktivt och hälsosamt 
åldrande.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Förbättra utbildningssystemens 
kvalitet, effektivitet och anpassning till 
arbetsmarknaden för att underlätta för 
människor att tillägna sig 
nyckelkompetenser, inbegripet digitala 
färdigheter.

iv) Förbättra utbildningssystemens 
kvalitet, effektivitet, inkluderande 
karaktär och anpassning till 
arbetsmarknaden, även med beaktande av 
de särskilda behoven hos personer med 
funktionsnedsättning, för att underlätta för 
människor att tillägna sig 
nyckelkompetenser, inbegripet 
överförbara, sociala, digitala och mediala 
färdigheter, samt kulturell medvetenhet 
och kulturella uttrycksformer, för att 
svara mot sociala, ekonomiska och 
personliga krav, och samtidigt ta fasta på 
betydelsen av icke-formellt och informellt 
lärande och värdet av samarbete med 
arbetsmarknadens parter och 
civilsamhället.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led v
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Främja lika tillgång till och 
slutförande av utbildning av god kvalitet 
för alla, särskilt för personer från mindre 
gynnade grupper, hela vägen från förskola 
och barnomsorg, allmän utbildning och 
yrkesutbildning till högskoleutbildning 
samt vuxenutbildning, inbegripet 
underlätta rörlighet för alla i 
utbildningssyfte.

v) Säkerställa lika tillgång till och 
slutförande av prismässigt överkomlig, 
icke-segregerad utbildning av god kvalitet 
för alla – i syfte att bryta den onda 
spiralen av fattigdom och umbäranden 
från generation till generation – särskilt 
för personer från mindre gynnade grupper, 
hela vägen från förskola och barnomsorg, 
allmän utbildning och yrkesutbildning till 
högskoleutbildning samt vuxenutbildning, 
inbegripet underlätta rörlighet för alla i 
utbildningssyfte.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) Främja livslångt lärande, särskilt 
flexibla möjligheter till kompetenshöjning 
och omskolning för alla när det gäller 
digitala färdigheter, bättre förutse 
förändringar och nya krav på kompetens 
utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta 
karriärövergångar och främja yrkesmässig 
rörlighet.

vi) Främja livslångt lärande, särskilt 
flexibla och elevcentrerade möjligheter till 
kompetenshöjning och omskolning för alla 
när det gäller digitala färdigheter, bättre 
förutse förändringar och nya krav på 
kompetens utifrån personliga behov, 
samhällsbehov och arbetsmarknadens 
behov, underlätta karriärövergångar, främja 
yrkesmässig rörlighet och 
arbetslivskompetens, främja 
samhällsdeltagande och bemöta 
samhällsutmaningar.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) Uppmuntra aktiv inkludering i syfte 
att främja lika möjligheter och aktivt 

vii) Uppmuntra aktiv inkludering i syfte 
att främja lika möjligheter och aktivt 
deltagande samt förbättra anställbarheten 
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deltagande samt förbättra anställbarheten. och både individens och kollektivets 
utveckling och välbefinnande.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led viii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viii) Främja socioekonomisk integrering 
av tredjelandsmedborgare och av 
marginaliserade grupper, exempelvis 
romer.

viii) Främja socioekonomisk integrering 
av tredjelandsmedborgare och av 
marginaliserade grupper, exempelvis romer 
och andra minoriteter.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ix

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ix) Förbättra lika och snabb tillgång till 
kvalitativa, hållbara och överkomliga 
tjänster. Modernisera systemen för socialt 
skydd, bland annat genom att främja 
tillgången till socialt skydd. Förbättra 
tillgänglighet, ändamålsenlighet och 
anpassningsförmåga när det gäller hälso-
och sjukvårdssystemen samt långvarig vård 
och omsorg.

ix) Förbättra lika och snabb tillgång till 
kvalitativa, tillgängliga, hållbara och 
överkomliga tjänster. Modernisera 
systemen för socialt skydd, bland annat 
genom att främja tillgången till socialt 
skydd. Förbättra tillgången till kultur. 
Förbättra tillgänglighet, ändamålsenlighet 
och anpassningsförmåga när det gäller 
hälso- och sjukvårdssystemen samt 
långvarig vård och omsorg.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led x

Kommissionens förslag Ändringsförslag

x) Främja social integrering av 
människor som befinner sig i riskzonen
för fattigdom eller social utestängning, 
inbegripet de som har det sämst ställt och 
barn.

x) Främja social integrering av 
människor som är utsatta för, eller 
riskerar, fattigdom eller social 
utestängning, inbegripet de som har det 
sämst ställt och barn samt deras familjer, 
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genom att stödja användningen av 
innovativa åtgärder, däribland social 
inkludering genom idrott, fysisk aktivitet 
och kultur, och genom validering av icke-
formellt och informellt lärande.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led xi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

xi) Motverka materiell fattigdom 
genom livsmedelsbistånd och/eller 
grundläggande materiellt bistånd till dem 
som har det sämst ställt, inbegripet 
kompletterande åtgärder.

xi) Motverka materiell fattigdom 
genom livsmedelsbistånd och/eller 
grundläggande materiellt bistånd till dem 
som har det sämst ställt, särskilt barn, 
inbegripet kompletterande åtgärder.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett smartare Europa genom 
utveckling av färdigheter för smart 
specialisering, kompetensutveckling för 
viktig möjliggörande teknik, industriell 
omvandling, sektoriellt samarbete om 
färdigheter och företagande, 
forskarutbildning, nätverksarbete och 
partnerskap mellan institutioner för högre 
utbildning, yrkesutbildningsinstitutioner, 
forsknings- och teknikcentrum samt 
företag och kluster, stöd till mikroföretag, 
små och medelstora företag samt den 
sociala ekonomin.

1. Ett smartare Europa genom 
utveckling av färdigheter för smart 
specialisering och kulturell kompetens, 
kompetensutveckling för viktig 
möjliggörande teknik, industriell 
omvandling, sektoriellt samarbete om 
färdigheter och företagande, 
forskarutbildning, nätverksarbete och 
partnerskap mellan institutioner för högre 
utbildning, yrkesutbildningsinstitutioner, 
forsknings- och teknikcentrum samt 
företag och kluster, stöd till mikroföretag, 
små och medelstora företag samt den 
sociala ekonomin.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 6 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämställdhet samt lika möjligheter och 
icke-diskriminering

Jämställdhet mellan könen samt lika 
möjligheter och icke-diskriminering

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla program som genomförs 
genom ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning samt insatser som stöds av 
delen för sysselsättning och social 
innovation samt delen för hälsa ska 
säkerställa jämställdhet under hela 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av dem. 
De ska också främja lika möjligheter för 
alla utan diskriminering på grund av kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning under hela utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen.

1. Alla program som genomförs 
genom ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning samt insatser som stöds av 
delen för sysselsättning och social 
innovation samt delen för hälsa ska 
säkerställa jämställdhet under hela 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av dem. 
De ska också främja lika möjligheter för 
alla utan diskriminering på grund av 
sociala förhållanden, kön, ras eller etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning under hela utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inrikta ESF+-medlen 
inom ramen för delad förvaltning på de 
åtgärder som tar itu med de utmaningar 
som fastställs i deras nationella 
reformprogram, i den europeiska 
planeringsterminen samt i de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
antagits i enlighet med artiklarna 121.2 och 
148.4 i EUF-fördraget samt ta hänsyn till
de principer och rättigheter som fastställs i 
den europeiska pelaren för sociala 

Medlemsstaterna ska inrikta ESF+-medlen 
inom ramen för delad förvaltning på de 
åtgärder som tar itu med de utmaningar 
som fastställs bland annat i deras 
nationella reformprogram, i den europeiska 
planeringsterminen samt i de relevanta 
landsrapporter och landsspecifika 
rekommendationer som antagits i enlighet 
med artiklarna 121.2 och 148.4 i 
EUF-fördraget samt den sociala 
resultattavlan, med full respekt för de 
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rättigheter. principer och rättigheter som fastställs i 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får inrikta 
ESF+-medlen inom ramen för delad
förvaltning även på de åtgärder som tar 
itu med regionala utmaningar, särskilt 
bekämpande av ungdomsarbetslöshet, 
som kan vara olika hög i olika regioner.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall 
kommissionen, ska främja synergieffekter 
och säkerställa samordning, 
komplementaritet och samstämmighet 
mellan ESF+ och unionens övriga fonder, 
program och instrument, såsom Erasmus, 
asyl- och migrationsfonden och 
stödprogrammet för strukturreformer, 
inbegripet reformverktyget och 
instrumentet för tekniskt stöd, både vid 
planeringen och under genomförandet. 
Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall 
kommissionen, ska optimera användningen 
av samordningssystem för att undvika 
dubbelarbete och säkerställa ett nära 
samarbete mellan dem som ansvarar för 
genomförandet, så att stödinsatserna blir 
samstämmiga och enhetliga.

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall 
kommissionen, ska främja synergieffekter 
och säkerställa samordning, 
komplementaritet och samstämmighet 
mellan ESF+ och unionens övriga fonder, 
program och instrument, såsom Eruf, 
InvestEU, instrumentet för rättigheter och 
värderingar, Erasmus, Kreativa Europa, 
Europeiska solidaritetskåren, asyl- och 
migrationsfonden och stödprogrammet för 
strukturreformer, inbegripet 
reformverktyget och instrumentet för 
tekniskt stöd, både vid planeringen och 
under genomförandet. Medlemsstaterna, 
och i tillämpliga fall kommissionen, ska 
optimera användningen av 
samordningssystem för att undvika 
dubbelarbete och säkerställa ett nära 
samarbete mellan dem som ansvarar för 
genomförandet, så att stödinsatserna blir 
samstämmiga och enhetliga.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska avsätta minst 
25 % av sina ESF+-medel inom ramen för 
delad förvaltning till de särskilda mål för 
politikområdet social inkludering som 
anges i artikel 4.1 vii–xi, inbegripet 
främjande av den socioekonomiska 
integreringen av tredjelandsmedborgare.

3. Medlemsstaterna ska avsätta minst 
25 % av sina ESF+-medel inom ramen för 
delad förvaltning till de särskilda mål för 
politikområdet social inkludering som 
anges i artikel 4.1 vii–x, inbegripet 
främjande av den socioekonomiska 
integreringen av tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska avsätta minst 2 % av 
sina ESF+-medel inom ramen för delad 
förvaltning till det särskilda mål om att 
motverka materiell fattigdom som anges i 
artikel 4.1 xi.

Medlemsstaterna ska avsätta minst 2 % av 
sina ESF+-medel inom ramen för delad 
förvaltning till det särskilda mål om att 
motverka materiell fattigdom som anges i 
artikel 4.1 xi, utöver de ESF+-medel inom 
ramen för delad förvaltning enligt punkt 3 
som ska avsättas till de särskilda mål för 
politikområdet social inkludering som 
anges i artikel 4.1 vii–x.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I vederbörligen motiverade fall får de 
medel som avsätts till de särskilda mål 
som anges i artikel 4.1 x och riktar sig till 
dem som har det sämst ställt beaktas för 
att kontrollera överensstämmelse med den 
minimitilldelning på minst 2 % som 

utgår
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fastställs i första stycket i denna punkt.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater där andelen ungdomar i 
åldern 15–29 år som varken arbetar eller 
studerar enligt uppgifter från Eurostat är 
högre än EU-genomsnittet under 2019 ska 
avsätta minst 10 % av sina ESF+-medel 
inom ramen för delad förvaltning för åren 
2021–2025 till riktade åtgärder och 
strukturreformer för att stödja 
ungdomssysselsättningen och övergången 
från skola till arbetsliv samt möjligheter att 
återintegreras i utbildning och få en andra 
chans till utbildning, särskilt i samband 
med genomförandet av ungdomsgarantin.

Medlemsstater där andelen ungdomar i 
åldern 15–29 år som varken arbetar eller 
studerar enligt uppgifter från Eurostat är 
högre än EU-genomsnittet under 2019 ska 
avsätta minst 10 % av sina ESF+-medel 
inom ramen för delad förvaltning för åren 
2021–2025 till riktade åtgärder och 
strukturreformer för att stödja 
ungdomssysselsättningen och övergången 
från skola till arbetsliv samt möjligheter att 
återintegreras i utbildning och få en andra 
chans till utbildning, med särskild 
hänvisning till unga mödrar och familjer 
med svårigheter, särskilt i samband med 
genomförandet av ungdomsgarantin.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som inte omfattas av första 
stycket ska ändå avsätta tillräckliga 
ESF+-medel inom ramen för delad 
förvaltning för åren 2021–2025 till riktade 
åtgärder och strukturreformer i regioner 
där andelen ungdomar i åldern 15–29 år 
som varken arbetar eller studerar är 
högre än EU-genomsnittet, för att stödja 
ungdomssysselsättningen och övergången 
från skola till arbetsliv samt möjligheter 
att återintegreras i utbildning och få en 
andra chans till utbildning, särskilt i 
samband med genomförandet av 
ungdomsgarantin.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid programplaneringen efter halva tiden 
av ESF+-medlen inom ramen för delad 
förvaltning för 2026–2027 i enlighet med 
artikel [14] i [den kommande förordningen 
om gemensamma bestämmelser], ska de 
medlemsstater där andelen ungdomar i 
åldern 15–29 år som varken arbetar eller 
studerar enligt uppgifter från Eurostat är 
högre än EU-genomsnittet under 2024 
avsätta minst 10 % av sina ESF+-medel 
inom ramen för delad förvaltning för åren 
2026–2027 för dessa åtgärder.

Vid programplaneringen efter halva tiden 
av ESF+-medlen inom ramen för delad 
förvaltning för 2026–2027 i enlighet med 
artikel [14] i [den kommande förordningen 
om gemensamma bestämmelser], ska de 
medlemsstater där andelen ungdomar i 
åldern 15–29 år som varken arbetar eller 
studerar enligt uppgifter från Eurostat är 
högre än EU-genomsnittet under 2024 
avsätta minst 15 % av sina ESF+-medel 
inom ramen för delad förvaltning för åren 
2026–2027 för dessa åtgärder.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid programplaneringen efter halva tiden 
av ESF+-medlen inom ramen för delad 
förvaltning för 2026–2027 i enlighet med 
artikel [14] i [den kommande 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser] ska de medlemsstater som 
inte omfattas av andra stycket ändå 
avsätta tillräckliga ESF+-medel inom 
ramen för delad förvaltning till riktade 
åtgärder och strukturreformer i regioner 
där andelen ungdomar i åldern 15–29 år 
som varken arbetar eller studerar är 
högre än genomsnittet i unionen, för att 
stödja ungdomssysselsättningen och 
övergången från skola till arbetsliv samt 
möjligheter att återintegreras i utbildning 
och få en andra chans till utbildning, 
särskilt i samband med genomförandet av 
ungdomsgarantin.
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska säkerställa 
ett lämpligt deltagande från
arbetsmarknadens parter och organisationer 
i det civila samhället när det gäller 
politikområdena sysselsättning, utbildning 
och social inkludering som stöds av ESF+-
delen inom ramen för delad förvaltning.

1. Varje medlemsstat ska säkerställa 
ett meningsfullt, inkluderande och
lämpligt deltagande av lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter och organisationer i det civila 
samhället när det gäller förvaltning, 
programplanering, genomförande, 
övervakning och utvärdering av 
verksamhet och politikområden som stöds 
av ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning, däribland politikområdena 
sysselsättning, utbildning, social 
inkludering och icke-diskriminering som 
stöds av ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning i enlighet med artikel 6 i 
[förordningen om gemensamma 
bestämmelser] och kommissionens 
delegerade förordning (EU) nr 240/2014.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska avsätta en
lämplig andel av ESF+-medlen inom 
ramen för delad förvaltning i varje program 
för kapacitetsuppbyggnad hos 
arbetsmarknadens parter och organisationer 
i det civila samhället.

2. Medlemsstaterna ska avsätta en 
andel av ESF+-medlen inom ramen för 
delad förvaltning i varje program för 
kapacitetsuppbyggnad hos lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter och organisationer i det civila 
samhället.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska överväga 
åtgärder avsedda att hjälpa mindre 
stödmottagare att helt efterleva 
regleringskraven i ESF+, bland annat 
övervakning och rapportering, i syfte att 
diversifiera fondens olika mottagare och 
öka deltagandet bland icke-traditionella 
stödmottagare i samfinansierade projekt, 
särskilt på lokal och regional nivå.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a

Investera i barnens framtid

De medel som avses i artikel 7.5 första 
stycket ska planeras inom ramen för en 
särskild prioritering eller ett särskilt 
program. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att den mängd resurser som avsätts för 
barn och planeras enligt artikel 4.1 iii–v 
och/eller artikel 4.1 ix och/eller 
artikel 4.1 x är i överensstämmelse med 
kommissionens rekommendation från 
2013 om att investera i barnens framtid.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska stödja 
åtgärder för social innovation och sociala 
experiment eller stärka 
bottom-up-strategier som bygger på 
partnerskap som inbegriper myndigheter, 
den privata sektorn och det civila 

1. Medlemsstaterna ska stödja 
åtgärder för social och sociokulturell 
innovation och sociala och sociokulturella 
experiment eller stärka 
bottom-up-strategier som bygger på 
partnerskap som inbegriper myndigheter, 
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samhället, t.ex. lokala aktionsgrupper som 
utformar och genomför lokalt ledda 
utvecklingsstrategier.

den privata sektorn och det civila 
samhället, t.ex. lokala aktionsgrupper som 
utformar och genomför lokalt ledda 
utvecklingsstrategier.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får stödja 
utvecklingen av innovativa strategier som 
testats i liten skala (sociala experiment) 
och som utvecklats inom ramen för delen 
för sysselsättning och social innovation och 
andra EU-program.

2. Medlemsstaterna får stödja 
utvecklingen av innovativa strategier som 
testats i liten skala (kulturella och sociala 
experiment) och som utvecklats inom 
ramen för delen för sysselsättning och 
social innovation och andra EU-program.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Förvärv av mark och fastigheter 
samt tillhandahållande av infrastruktur 
och

a) Förvärv av mark, fastigheter och
infrastruktur, och

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Program som får allmänt stöd från 
ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning ska använda gemensamma 
output- och resultatindikatorer, såsom 
anges i bilaga 1 till denna förordning för att 
övervaka framstegen i genomförandet. 
Programmen får också använda 
programspecifika indikatorer.

1. Program som får allmänt stöd från 
ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning ska använda gemensamma 
output- och resultatindikatorer, såsom 
anges i bilaga 1 till denna förordning för att 
övervaka framstegen i genomförandet, med 
flexibilitet att i förekommande fall 
anpassa dessa indikatorer till nationella, 
regionala och lokala behov. Programmen 
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får också använda programspecifika 
indikatorer.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillhandahållandet av 
livsmedelsbistånd och/eller grundläggande 
materiellt bistånd kan kompletteras med en 
omläggning till behöriga enheter och andra 
kompletterande åtgärder som syftar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt.

4. Tillhandahållandet av 
livsmedelsbistånd och/eller grundläggande 
materiellt bistånd ska kompletteras med en 
omläggning till behöriga enheter och andra 
kompletterande åtgärder som syftar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt.

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillhandahållande av infrastruktur. b) Förvärv av infrastruktur.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Prioriteringar som avser hantering 
av materiell fattigdom ska använda 
gemensamma output- och 
resultatindikatorer, såsom anges i bilaga II 
till denna förordning för att övervaka 
framstegen i genomförandet. Dessa 
program får också använda 
programspecifika indikatorer.

1. Prioriteringar som avser hantering 
av materiell fattigdom ska använda 
gemensamma output- och 
resultatindikatorer, såsom anges i bilaga II 
till denna förordning för att övervaka 
framstegen i genomförandet. Dessa 
program får också använda 
programspecifika indikatorer. Projekt får 
även fastställa ytterligare kvantitativa och 
kvalitativa indikatorer som mäter mjuka 
resultat och deltagarnas framsteg i arbetet 
med de gemensamma resultaten och 
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indikatorerna.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Stödja nätverksarbete på unionsnivå 
och dialog med och mellan berörda parter 
på de områden som avses i artikel 4 och 
bidra till att bygga upp den institutionella 
kapaciteten för dessa berörda parter, 
inbegripet offentliga arbetsförmedlingar, 
socialförsäkringsmyndigheter, 
mikrofinansinstitut och institut som 
tillhandahåller finansiering till sociala 
företag och företag inom den sociala 
ekonomin.

f) Stödja nätverksarbete på unionsnivå 
och dialog med och mellan berörda parter 
på de områden som avses i artikel 4 och 
bidra till att bygga upp den institutionella 
kapaciteten för dessa berörda parter, 
inbegripet offentliga arbetsförmedlingar, 
socialförsäkringsmyndigheter, 
organisationer i det civila samhället, 
mikrofinansinstitut och institut som 
tillhandahåller finansiering till sociala 
företag och företag inom den sociala 
ekonomin.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. ESF+-kommittén får bjuda in 
företrädare utan rösträtt från det civila 
samhällets organisationer till sina möten.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Bilaga I – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla personuppgifter ska delas upp efter 
kön (kvinna, man, ickebinär person). Om 
det inte går att få fram resultat för en viss 
indikator behöver data för denna inte 
samlas in och rapporteras.

Alla personuppgifter ska delas upp efter 
kön (kvinna, man, ickebinär person). Om 
resultaten för en viss indikator inte är 
relevanta behöver data för denna inte 
samlas in och rapporteras. Känsliga 
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personuppgifter ska samlas in anonymt.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1a –strecksats 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Unga som varken arbetar eller 
studerar.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga I – led 3 – strecksats 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Deltagare i lärlingsutbildning eller 
praktiktjänstgöring.
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