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Ændringsforslag 20
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap, 
som Den Europæiske Union deltager i 
sammen med medlemsstaterne,

Or. en

Ændringsforslag 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap, 
som EU deltager i sammen med 
medlemsstaterne,

Or. en

Begrundelse

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap skal medtages i retsgrundlaget for 
ESF+, da EU og alle medlemsstaterne har ratificeret den.

Ændringsforslag 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri
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Forslag til forordning
Henvisning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til den interinstitutionelle 
erklæring om den europæiske søjle for 
sociale rettigheder (2017/C 428/09),

Or. en

Ændringsforslag 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Forslag til forordning
Henvisning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap,

Or. en

Ændringsforslag 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Henvisning 5 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder,

Or. en

Ændringsforslag 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
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Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Henvisning 5 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til den europæiske 
menneskerettighedskonvention,

Or. en

Ændringsforslag 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I henhold til artikel 3 i TEU arbejder 
Unionen i forbindelse med etableringen af 
et indre marked på en meget 
konkurrencedygtig social 
markedsøkonomi, hvor der tilstræbes fuld 
beskæftigelse og sociale fremskridt, 
ligestilling mellem kvinder og mænd, 
solidaritet mellem generationerne og 
beskyttelse af børns rettigheder samt 
bekæmpelse af social udelukkelse og 
forskelsbehandling. Ifølge artikel 9 i 
TEUF skal Unionen ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tage hensyn til de krav, der er 
knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed.

Or. en



PE626.995v02-00 6/154 AM\1164117DA.docx

DA

Ændringsforslag 27
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den 17. november 2017 proklamerede 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i fællesskab den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som svar på sociale udfordringer i Europa. 
Søjlens tyve hovedprincipper er 
struktureret omkring tre kategorier: lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår social beskyttelse og 
inklusion. De tyve hovedprincipper under 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
bør fungere som ledetråd for 
foranstaltninger under Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+). Med henblik på at 
bidrage til gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder bør 
ESF+ yde støtte til investeringer i 
mennesker og systemer på 
politikområderne beskæftigelse, 
uddannelse og social inklusion, således at 
der, jf. artikel 174 i TEUF, støttes op om 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed.

(1) Den 17. november 2017 proklamerede 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i fællesskab den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som svar på sociale udfordringer i Europa.
Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder fastsætter medlemsstaternes 
forpligtelser med hensyn til social 
beskyttelse, social inklusion, anstændige 
arbejdsforhold, lige muligheder og 
adgang til arbejdsmarkedet. Søjlens tyve 
hovedprincipper er struktureret omkring tre 
kategorier: lige muligheder og adgang til 
arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår 
social beskyttelse og inklusion. De tyve 
hovedprincipper under den europæiske 
søjle for sociale rettigheder bør fungere 
som ledetråd for foranstaltninger under 
Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). 
Med henblik på at bidrage til 
gennemførelsen af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder bør ESF+ yde støtte til 
investeringer i mennesker og systemer på 
politikområderne beskæftigelse, 
uddannelse og social inklusion, således at 
der, jf. artikel 174 i TEUF, støttes op om 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 28
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den 17. november 2017 proklamerede 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i fællesskab den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som svar på sociale udfordringer i Europa. 
Søjlens tyve hovedprincipper er 
struktureret omkring tre kategorier: lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår social beskyttelse og 
inklusion. De tyve hovedprincipper under 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
bør fungere som ledetråd for 
foranstaltninger under Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+). Med henblik på at 
bidrage til gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder bør 
ESF+ yde støtte til investeringer i 
mennesker og systemer på 
politikområderne beskæftigelse, 
uddannelse og social inklusion, således at 
der, jf. artikel 174 i TEUF, støttes op om 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed.

(1) Den 17. november 2017 proklamerede 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i fællesskab den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som svar på sociale udfordringer i Europa.
Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder er en erklæring om en politisk 
hensigt, men ikke en rammelovgivning. 
For at nå målene i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder skal målene i Den 
Europæiske Socialfond Plus hvile på et 
retsgrundlag bestående af EU's 
nuværende regelværk og kan ikke 
overskride dette. Søjlens tyve 
hovedprincipper er struktureret omkring tre 
kategorier: lige muligheder og adgang til 
arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår 
social beskyttelse og inklusion. De tyve 
hovedprincipper under den europæiske 
søjle for sociale rettigheder bør fungere 
som ledetråd for foranstaltninger under 
Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+). 
Med henblik på at bidrage til 
gennemførelsen af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder bør ESF+ yde støtte til 
investeringer i mennesker og systemer på 
politikområderne beskæftigelse, 
uddannelse og social inklusion, således at 
der, jf. artikel 174 i TEUF, støttes op om 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed, samtidig med, at nærheds-
og proportionalitetsprincippet respekteres.

Or. en

Ændringsforslag 29
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den 17. november 2017 proklamerede (1) Den 17. november 2017 proklamerede 
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Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i fællesskab den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som svar på sociale udfordringer i Europa. 
Søjlens tyve hovedprincipper er 
struktureret omkring tre kategorier: lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår social beskyttelse og 
inklusion. De tyve hovedprincipper under 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
bør fungere som ledetråd for 
foranstaltninger under Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+). Med henblik på at 
bidrage til gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder bør 
ESF+ yde støtte til investeringer i 
mennesker og systemer på 
politikområderne beskæftigelse, 
uddannelse og social inklusion, således at 
der, jf. artikel 174 i TEUF, støttes op om 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed.

Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i fællesskab den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som svar på sociale udfordringer i Europa. 
Søjlens tyve hovedprincipper er 
struktureret omkring tre kategorier: lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår social beskyttelse og 
inklusion. De tyve hovedprincipper under 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
bør fungere som ledetråd for 
foranstaltninger under Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+). Med henblik på at 
bidrage til gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder bør 
ESF+ yde støtte til investeringer i 
mennesker og systemer på 
politikområderne beskæftigelse, 
uddannelse og social inklusion, således at 
der, jf. artikel 174 i TEUF, støttes op om 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed. Alle foranstaltninger under 
ESF+ bør være i overensstemmelse med 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 30
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den 17. november 2017 proklamerede 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i fællesskab den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som svar på sociale udfordringer i Europa. 
Søjlens tyve hovedprincipper er 
struktureret omkring tre kategorier: lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår social beskyttelse og 
inklusion. De tyve hovedprincipper under 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 

(1) Den 17. november 2017 proklamerede 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen i fællesskab den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som svar på sociale udfordringer i Europa. 
Søjlens tyve hovedprincipper er 
struktureret omkring tre kategorier: lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår social beskyttelse og 
inklusion. De tyve hovedprincipper under 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
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bør fungere som ledetråd for 
foranstaltninger under Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+). Med henblik på at 
bidrage til gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder bør 
ESF+ yde støtte til investeringer i 
mennesker og systemer på 
politikområderne beskæftigelse, 
uddannelse og social inklusion, således at 
der, jf. artikel 174 i TEUF, støttes op om 
økonomisk, territorial og social 
samhørighed.

bør fungere som ledetråd for 
foranstaltninger under Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+). Med henblik på at 
bidrage til gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder bør 
ESF+ yde støtte til investeringer i 
mennesker og systemer på 
politikområderne beskæftigelse, 
uddannelse og social inklusion, således at 
der, jf. artikel 174 og 175 i TEUF, støttes 
op om økonomisk, territorial og social 
samhørighed.

Or. es

Ændringsforslag 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
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 

udgår
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investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU, i det omfang det er relevant.

Or. it

Begrundelse

Det europæiske semester fremmer en styringsmodel, der er alt for uigennemsigtig, som er 
lidet demokratisk, og som ikke tager hensyn til nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Forslag til forordning
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) På EU-plan danner artikel 151 i TEUF 
og de rettigheder, som er knæsat i den 
reviderede europæiske socialpagt (ETS 
nr. 163), rammen om Unionens og 
medlemsstaternes strategier for 
gennemførelsen af ESF+. De forventes 
også at sikre, at EU-midlerne anvendes på 
en sammenhængende måde, således at der 
skabes størst mulig social værdi af den 
finansielle bistand, som Union yder inden 
for rammerne af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne, i det 
omfang det er relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 33
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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) 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
udvikles i et partnerskab mellem 
nationale, regionale og lokale 
myndigheder, omfatte et kønsaspekt og
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.

Or. en

Ændringsforslag 34
Javi López
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Forslag til forordning
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) 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, der er 
udarbejdet med behørig deltagelse af 
lokale og regionale myndigheder samt 
andre relevante aktører, 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.

Or. es

Ændringsforslag 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Forslag til forordning
Betragtning 2
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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) 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
udvikles i et partnerskab mellem 
nationale, regionale og lokale 
myndigheder og 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.

Or. en

Ændringsforslag 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den 20. juni 2017 bakkede Rådet op 
om Unionens svar på FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling – en 
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bæredygtig europæisk fremtid. Rådet 
understregede betydningen af at opnå en 
bæredygtig udvikling på tværs af de tre 
dimensioner (den økonomiske, den sociale 
og den miljømæssige) på en afbalanceret 
og integreret måde. Det er afgørende, at 
bæredygtig udvikling integreres i alle 
Unionens interne og eksterne 
politikområder, og at Unionen er ambitiøs 
i de politikker, som den anvender til at 
tackle globale udfordringer. Rådet 
glædede sig over Kommissionens 
meddelelse "Næste skridt til en 
bæredygtig europæisk fremtid" af 
22. november 2016, der er et første skridt i 
retning af at integrere de bæredygtige 
udviklingsmål og anvende bæredygtig 
udvikling som et centralt vejledende 
princip i alle EU's politikker, herunder 
gennem sine budgetprogrammer. ESF+ 
bør primært bidrage til at gennemføre 
målene for bæredygtig udvikling gennem 
halvering af relativ fattigdom og 
udryddelse af ekstreme former for 
fattigdom (mål nr. 1), sundhed og trivsel 
(mål nr. 3), inklusiv uddannelse af høj 
kvalitet (mål nr. 4), fremme af ligestilling 
mellem kønnene (mål nr. 5), fremme af 
vedholdende, inklusiv og bæredygtig 
vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og 
anstændigt arbejde til alle (mål nr. 8) 
samt reduktion af ulighed (mål nr. 10).

Or. en

Ændringsforslag 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Rådet af [...] vedtog reviderede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker for at bringe 
teksten i overensstemmelse med

(3) Med henblik på at sikre fuld 
overensstemmelse mellem ESF+ og
Unionens målsætninger for så vidt angår 
beskæftigelse, uddannelse samt 
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principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder med henblik på at øge 
Europas konkurrencedygtighed og gøre 
Europa til et bedre sted at investere, skabe 
arbejdspladser og fremme social 
samhørighed. Med henblik på at sikre fuld 
overensstemmelse mellem ESF+ og
målsætningerne for disse retningslinjer, 
navnlig for så vidt angår beskæftigelse, 
uddannelse samt bekæmpelse af social 
udstødelse, fattigdom og 
forskelsbehandling, bør der via ESF+ ydes 
støtte til medlemsstaterne under 
hensyntagen til de relevante integrerede 
retningslinjer og de relevante 
landespecifikke henstillinger, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, 
og artikel 148, stk. 4, i TEUF, og hvis det 
er relevant, under hensyntagen, på 
nationalt plan, til de nationale 
reformprogrammer, der er underbygget af 
nationale strategier. ESF+ bør også 
bidrage til relevante aspekter af 
gennemførelsen af vigtige EU-initiativer 
og aktiviteter, navnlig dagsordenen for 
færdigheder i Europa og det europæiske 
uddannelsesområde, relevante 
rådshenstillinger og andre initiativer som 
for eksempel ungdomsgarantien, initiativet 
vedrørende opkvalificeringsforløb og 
initiativet vedrørende integration af 
langtidsledige.

bekæmpelse af social udstødelse, fattigdom 
og forskelsbehandling, bør der via ESF+ 
ydes støtte til medlemsstaterne og bidrag
til relevante aspekter af gennemførelsen af 
vigtige EU-initiativer og aktiviteter, 
navnlig dagsordenen for færdigheder i 
Europa, det europæiske
uddannelsesområde og handlingsplanen 
om integration af tredjelandsstatsborgere, 
relevante rådshenstillinger og andre 
initiativer som for eksempel 
ungdomsgarantien, initiativet vedrørende 
opkvalificeringsforløb og initiativet 
vedrørende integration af langtidsledige.

Or. en

Ændringsforslag 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Rådet af [...] vedtog reviderede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker for at bringe 
teksten i overensstemmelse med 

(3) Rådet af [...] vedtog reviderede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker for at bringe 
teksten i overensstemmelse med 
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principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder med henblik på at øge 
Europas konkurrencedygtighed og gøre 
Europa til et bedre sted at investere, skabe 
arbejdspladser og fremme social 
samhørighed. Med henblik på at sikre fuld 
overensstemmelse mellem ESF+ og 
målsætningerne for disse retningslinjer, 
navnlig for så vidt angår beskæftigelse, 
uddannelse samt bekæmpelse af social 
udstødelse, fattigdom og 
forskelsbehandling, bør der via ESF+ ydes 
støtte til medlemsstaterne under 
hensyntagen til de relevante integrerede 
retningslinjer og de relevante
landespecifikke henstillinger, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, 
og artikel 148, stk. 4, i TEUF, og hvis det 
er relevant, under hensyntagen, på 
nationalt plan, til de nationale 
reformprogrammer, der er underbygget af 
nationale strategier. ESF+ bør også 
bidrage til relevante aspekter af 
gennemførelsen af vigtige EU-initiativer 
og aktiviteter, navnlig dagsordenen for 
færdigheder i Europa og det europæiske 
uddannelsesområde, relevante 
rådshenstillinger og andre initiativer som 
for eksempel ungdomsgarantien, initiativet 
vedrørende opkvalificeringsforløb og 
initiativet vedrørende integration af 
langtidsledige.

principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder med henblik på at øge 
Europas konkurrencedygtighed og gøre 
Europa til et bedre sted at investere, skabe 
arbejdspladser og fremme social 
samhørighed. Med henblik på at sikre fuld 
overensstemmelse mellem ESF+ og 
målsætningerne for disse retningslinjer, 
navnlig for så vidt angår beskæftigelse, 
uddannelse samt bekæmpelse af social 
udstødelse, fattigdom og 
forskelsbehandling, bør der via ESF+ ydes 
støtte til medlemsstaterne under 
hensyntagen til de relevante integrerede 
retningslinjer. ESF+ bør også bidrage til 
relevante aspekter af gennemførelsen af 
vigtige EU-initiativer og aktiviteter, 
navnlig dagsordenen for færdigheder i 
Europa og det europæiske 
uddannelsesområde, relevante 
rådshenstillinger og andre initiativer som 
for eksempel ungdomsgarantien, initiativet 
vedrørende opkvalificeringsforløb og 
initiativet vedrørende integration af 
langtidsledige.

Or. it

Ændringsforslag 39
Claude Rolin

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Rådet af [...] vedtog reviderede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker for at bringe 
teksten i overensstemmelse med 

(3) Rådet af [...] vedtog reviderede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker for at bringe 
teksten i overensstemmelse med 
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principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder med henblik på at øge 
Europas konkurrencedygtighed og gøre 
Europa til et bedre sted at investere, skabe 
arbejdspladser og fremme social 
samhørighed. Med henblik på at sikre fuld 
overensstemmelse mellem ESF+ og 
målsætningerne for disse retningslinjer, 
navnlig for så vidt angår beskæftigelse, 
uddannelse samt bekæmpelse af social 
udstødelse, fattigdom og 
forskelsbehandling, bør der via ESF+ ydes 
støtte til medlemsstaterne under 
hensyntagen til de relevante integrerede 
retningslinjer og de relevante 
landespecifikke henstillinger, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, 
og artikel 148, stk. 4, i TEUF, og hvis det 
er relevant, under hensyntagen, på 
nationalt plan, til de nationale 
reformprogrammer, der er underbygget af 
nationale strategier. ESF+ bør også 
bidrage til relevante aspekter af 
gennemførelsen af vigtige EU-initiativer 
og aktiviteter, navnlig dagsordenen for 
færdigheder i Europa og det europæiske 
uddannelsesområde, relevante 
rådshenstillinger og andre initiativer som 
for eksempel ungdomsgarantien, initiativet 
vedrørende opkvalificeringsforløb og 
initiativet vedrørende integration af 
langtidsledige.

principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder med henblik på at øge 
Europas konkurrencedygtighed og gøre 
Europa til et bedre sted at investere, skabe 
arbejdspladser og fremme social 
samhørighed. Med henblik på at sikre fuld 
overensstemmelse mellem ESF+ og 
målsætningerne for disse retningslinjer, 
navnlig for så vidt angår beskæftigelse, 
uddannelse samt bekæmpelse af social 
udstødelse, fattigdom og 
forskelsbehandling, bør der via ESF+ ydes 
støtte til medlemsstaterne under 
hensyntagen til de relevante integrerede 
retningslinjer. ESF+ bør også bidrage til 
relevante aspekter af gennemførelsen af 
vigtige EU-initiativer og aktiviteter, 
navnlig dagsordenen for færdigheder i 
Europa og det europæiske 
uddannelsesområde, relevante 
rådshenstillinger og andre initiativer som 
for eksempel ungdomsgarantien, initiativet 
vedrørende opkvalificeringsforløb og 
initiativet vedrørende integration af 
langtidsledige.

Or. fr

Ændringsforslag 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Rådet af [...] vedtog reviderede 
retningslinjer for medlemsstaternes 

(3) Retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker vedtaget af Rådet
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beskæftigelsespolitikker for at bringe
teksten i overensstemmelse med 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder med henblik på at øge 
Europas konkurrencedygtighed og gøre
Europa til et bedre sted at investere, skabe 
arbejdspladser og fremme social 
samhørighed. Med henblik på at sikre fuld 
overensstemmelse mellem ESF+ og 
målsætningerne for disse retningslinjer,
navnlig for så vidt angår beskæftigelse, 
uddannelse samt bekæmpelse af social 
udstødelse, fattigdom og 
forskelsbehandling, bør der via ESF+ 
ydes støtte til medlemsstaterne under 
hensyntagen til de relevante integrerede 
retningslinjer og de relevante 
landespecifikke henstillinger, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, 
og artikel 148, stk. 4, i TEUF, og hvis det 
er relevant, under hensyntagen, på 
nationalt plan, til de nationale 
reformprogrammer, der er underbygget af 
nationale strategier. ESF+ bør også bidrage 
til relevante aspekter af gennemførelsen af 
vigtige EU-initiativer og aktiviteter, 
navnlig dagsordenen for færdigheder i 
Europa og det europæiske 
uddannelsesområde, relevante 
rådshenstillinger og andre initiativer som 
for eksempel ungdomsgarantien, 
initiativet vedrørende 
opkvalificeringsforløb og initiativet 
vedrørende integration af langtidsledige.

i overensstemmelse med artikel 148, stk. 2, 
nemlig: skabe øget efterspørgsel efter 
arbejdskraft; styrke udbuddet af
arbejdskraft: færdigheder og 
kompetencer, fremme velfungerende 
arbejdsmarkeder og en effektiv social 
dialog samt fremme lige muligheder for 
alle, fremme social inklusion og bekæmpe 
fattigdom sammen med brede økonomiske 
retningslinjer vedtaget i overensstemmelse 
med artikel 121, stk. 2, udgør en del af de 
integrerede retningslinjer, som 
understøtter Europa 2020-strategien. 
Rådet af [...] vedtog reviderede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker for at bringe dem i 
overensstemmelse med principperne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
med henblik på at stimulere jobskabelse og 
fremme social samhørighed og dermed
øge Europas konkurrencedygtighed og 
gøre Unionen til et bedre sted at investere. 
Med henblik på at sikre fuld 
overensstemmelse mellem ESF+ og 
målsætningerne for retningslinjerne, for 
beskæftigelsespolitikkerne, bør 
medlemsstaterne programmere ESF+-
støtten under hensyntagen til de
retningslinjer, som er relevante for dem 
samt relevante landespecifikke 
henstillinger, der vedtages i 
overensstemmelse med artikel 148, stk. 4, i 
TEUF, og på nationalt plan, til de
beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter 
af de nationale reformprogrammer, der er 
underbygget af nationale strategier. ESF+ 
bør også bidrage til relevante aspekter af 
gennemførelsen af vigtige EU-initiativer 
og aktiviteter, navnlig dagsordenen for 
færdigheder i Europa og det europæiske 
uddannelsesområde, ungdomsgarantien og 
andre relevante rådshenstillinger og andre 
initiativer som for eksempel Investering i 
børn: Hvordan man bryder den onde 
cirkel for de socialt udsatte, initiativet 
vedrørende opkvalificeringsforløb,
initiativet vedrørende integration af 
langtidsledige, en kvalitetsramme for 
praktikophold og lærlingeuddannelser og 
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handlingsplanen om integration af 
tredjelandsstatsborgere.

Or. en

Ændringsforslag 41
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Rådet af [...] vedtog reviderede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker for at bringe 
teksten i overensstemmelse med 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder med henblik på at øge 
Europas konkurrencedygtighed og gøre 
Europa til et bedre sted at investere, skabe 
arbejdspladser og fremme social 
samhørighed. Med henblik på at sikre fuld 
overensstemmelse mellem ESF+ og 
målsætningerne for disse retningslinjer, 
navnlig for så vidt angår beskæftigelse, 
uddannelse samt bekæmpelse af social
udstødelse, fattigdom og 
forskelsbehandling, bør der via ESF+ ydes 
støtte til medlemsstaterne under 
hensyntagen til de relevante integrerede 
retningslinjer og de relevante 
landespecifikke henstillinger, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, 
og artikel 148, stk. 4, i TEUF, og hvis det 
er relevant, under hensyntagen, på nationalt 
plan, til de nationale reformprogrammer, 
der er underbygget af nationale strategier. 
ESF+ bør også bidrage til relevante 
aspekter af gennemførelsen af vigtige EU-
initiativer og aktiviteter, navnlig 
dagsordenen for færdigheder i Europa og 
det europæiske uddannelsesområde, 
relevante rådshenstillinger og andre 
initiativer som for eksempel 
ungdomsgarantien, initiativet vedrørende 

(3) Rådet af [...] vedtog reviderede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker for at bringe 
teksten i overensstemmelse med 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder med henblik på at øge 
Europas konkurrencedygtighed og gøre 
Europa til et bedre sted at investere, skabe 
arbejdspladser og fremme social 
samhørighed. Med henblik på at sikre fuld 
overensstemmelse mellem ESF+ og 
målsætningerne for disse retningslinjer, 
navnlig for så vidt angår beskæftigelse, 
uddannelse samt bekæmpelse af social 
udstødelse, fattigdom og 
forskelsbehandling, bør der via ESF+ ydes 
støtte til medlemsstaterne under 
hensyntagen til de relevante integrerede 
retningslinjer og de relevante 
landespecifikke henstillinger, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, 
og artikel 148, stk. 4, i TEUF, og hvis det 
er relevant, under hensyntagen, på nationalt 
plan, til de nationale reformprogrammer, 
der er underbygget af nationale strategier. 
ESF+ bør også bidrage til relevante 
aspekter af gennemførelsen af vigtige EU-
initiativer og aktiviteter, navnlig 
dagsordenen for færdigheder i Europa og 
det europæiske uddannelsesområde og 
handlingsplanen om integration af 
tredjelandsstatsborgere, relevante 
rådshenstillinger og andre initiativer som 
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opkvalificeringsforløb og initiativet 
vedrørende integration af langtidsledige.

for eksempel ungdomsgarantien, initiativet 
vedrørende opkvalificeringsforløb og 
initiativet vedrørende integration af 
langtidsledige.

Or. en

Ændringsforslag 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den 20. juni 2017 bakkede Rådet op 
om Unionens svar på FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling — en 
bæredygtig europæisk fremtid. Rådet 
understregede betydningen af at opnå en 
bæredygtig udvikling på tværs af de tre 
dimensioner (den økonomiske, den sociale 
og den miljømæssige) på en afbalanceret 
og integreret måde. Det er afgørende, at 
bæredygtig udvikling integreres i alle 
Unionens interne og eksterne 
politikområder, og at Unionen er ambitiøs 
i de politikker, som den anvender til at 
tackle globale udfordringer. Rådet 
glædede sig over Kommissionens 
meddelelse "Næste skridt til en 
bæredygtig europæisk fremtid" af 22. 
november 2016, der er et første skridt i 
retning af at integrere de bæredygtige 
udviklingsmål og anvende bæredygtig 
udvikling som et centralt vejledende 
princip i alle EU's politikker, herunder 
gennem sine finansieringsinstrumenter. 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den 20. juni 2017 bakkede Rådet op 
om Unionens svar på FN's 2030-dagsorden 
for bæredygtig udvikling — en bæredygtig 
europæisk fremtid. Rådet understregede 
betydningen af at opnå en bæredygtig 
udvikling på tværs af de tre dimensioner
(den økonomiske, den sociale og den 
miljømæssige) på en afbalanceret og 
integreret måde. Det er afgørende, at 
bæredygtig udvikling integreres i alle 
Unionens interne og eksterne 
politikområder, og at Unionen er ambitiøs i 
de politikker, som den anvender til at 
tackle globale udfordringer. Rådet glædede 
sig over Kommissionens meddelelse
"Næste skridt til en bæredygtig europæisk
fremtid" af 22. november 2016, der er et 
første skridt i retning af at integrere de 
bæredygtige udviklingsmål og anvende 
bæredygtig udvikling som et centralt 
vejledende princip i alle EU's politikker, 
herunder gennem sine 
finansieringsinstrumenter.

(4) Den 20. juni 2017 bakkede Rådet op 
om Unionens svar på FN's 2030-dagsorden 
for bæredygtig udvikling — en bæredygtig 
europæisk fremtid. Rådet understregede 
betydningen af at opnå en bæredygtig 
udvikling på tværs af de tre dimensioner
(den økonomiske, den sociale og den 
miljømæssige) på en afbalanceret og 
integreret måde. Det er afgørende, at 
bæredygtig udvikling integreres i alle 
Unionens interne og eksterne 
politikområder, og at Unionen er ambitiøs i 
de politikker, som den anvender til at 
tackle globale udfordringer. Rådet glædede 
sig over Kommissionens meddelelse
"Næste skridt til en bæredygtig europæisk 
fremtid" af 22. november 2016, der er et 
første skridt i retning af at integrere de 
bæredygtige udviklingsmål og anvende 
bæredygtig udvikling som et centralt 
vejledende princip i alle EU's politikker, 
herunder gennem sine 
finansieringsinstrumenter.

ESF+ bidrager til at gennemføre målene 
for bæredygtig udvikling gennem 
halvering af relativ fattigdom og 
udryddelse af ekstreme former for 
fattigdom (mål nr. 1), inklusiv uddannelse 
af høj kvalitet (mål nr. 4), fremme af 
ligestilling mellem kønnene (mål nr. 5), 
fremme af vedholdende, inklusiv og 
bæredygtig vækst, fuld og produktiv 
beskæftigelse og anstændigt arbejde til 
alle (mål nr. 8) samt reduktion af ulighed 
(mål nr. 10).

Or. en

Ændringsforslag 44
Terry Reintke
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den 20. juni 2017 bakkede Rådet op 
om Unionens svar på FN's 2030-dagsorden 
for bæredygtig udvikling — en bæredygtig 
europæisk fremtid. Rådet understregede 
betydningen af at opnå en bæredygtig 
udvikling på tværs af de tre dimensioner
(den økonomiske, den sociale og den 
miljømæssige) på en afbalanceret og 
integreret måde. Det er afgørende, at 
bæredygtig udvikling integreres i alle 
Unionens interne og eksterne 
politikområder, og at Unionen er ambitiøs i 
de politikker, som den anvender til at 
tackle globale udfordringer. Rådet glædede 
sig over Kommissionens meddelelse
"Næste skridt til en bæredygtig europæisk 
fremtid" af 22. november 2016, der er et 
første skridt i retning af at integrere de 
bæredygtige udviklingsmål og anvende 
bæredygtig udvikling som et centralt 
vejledende princip i alle EU's politikker, 
herunder gennem sine 
finansieringsinstrumenter.

(4) Den 20. juni 2017 bakkede Rådet op 
om Unionens svar på FN's 2030-dagsorden 
for bæredygtig udvikling — en bæredygtig 
europæisk fremtid. Rådet understregede 
betydningen af at opnå en bæredygtig 
udvikling på tværs af de tre dimensioner
(den økonomiske, den sociale og den 
miljømæssige) på en afbalanceret og 
integreret måde. Det er afgørende, at 
bæredygtig udvikling integreres i alle 
Unionens interne og eksterne 
politikområder, og at Unionen er ambitiøs i 
de politikker, som den anvender til at 
tackle globale udfordringer. Rådet glædede 
sig over Kommissionens meddelelse
"Næste skridt til en bæredygtig europæisk 
fremtid" af 22. november 2016, der er et 
første skridt i retning af at integrere de 
bæredygtige udviklingsmål og anvende 
bæredygtig udvikling som et centralt 
vejledende princip i alle EU's politikker, 
herunder gennem sine 
finansieringsinstrumenter. ESF+ kan yde 
et særligt bidrag til at gennemføre målene 
for bæredygtig udvikling gennem 
halvering af relativ fattigdom og 
udryddelse af ekstreme former for 
fattigdom (mål nr. 1), inklusiv uddannelse 
af høj kvalitet (mål nr. 4), fremme af 
ligestilling mellem kønnene (mål nr. 5), 
fremme af vedholdende, inklusiv og 
bæredygtig vækst, fuld og produktiv 
beskæftigelse og anstændigt arbejde til 
alle (mål nr. 8) og reduktion af ulighed 
(mål nr. 10) samt Parisaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 45
Elena Gentile
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Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den 20. juni 2017 bakkede Rådet op 
om Unionens svar på FN's 2030-dagsorden 
for bæredygtig udvikling — en bæredygtig 
europæisk fremtid. Rådet understregede 
betydningen af at opnå en bæredygtig 
udvikling på tværs af de tre dimensioner
(den økonomiske, den sociale og den 
miljømæssige) på en afbalanceret og 
integreret måde. Det er afgørende, at 
bæredygtig udvikling integreres i alle 
Unionens interne og eksterne 
politikområder, og at Unionen er ambitiøs i 
de politikker, som den anvender til at 
tackle globale udfordringer. Rådet glædede 
sig over Kommissionens meddelelse
"Næste skridt til en bæredygtig europæisk 
fremtid" af 22. november 2016, der er et 
første skridt i retning af at integrere de 
bæredygtige udviklingsmål og anvende 
bæredygtig udvikling som et centralt 
vejledende princip i alle EU's politikker, 
herunder gennem sine 
finansieringsinstrumenter.

(4) Den 20. juni 2017 bakkede Rådet op 
om Unionens svar på FN's 2030-dagsorden 
for bæredygtig udvikling — en bæredygtig 
europæisk fremtid. Rådet understregede 
betydningen af at opnå en bæredygtig 
udvikling på tværs af de tre dimensioner
(den økonomiske, den sociale og den 
miljømæssige) på en afbalanceret og 
integreret måde. Det er afgørende, at 
bæredygtig udvikling integreres i alle 
Unionens interne og eksterne 
politikområder, og at Unionen er ambitiøs i 
de politikker, som den anvender til at 
tackle globale udfordringer. Rådet glædede 
sig over Kommissionens meddelelse
"Næste skridt til en bæredygtig europæisk 
fremtid" af 22. november 2016, der er et 
første skridt i retning af at integrere de 
bæredygtige udviklingsmål og anvende 
bæredygtig udvikling som et centralt 
vejledende princip i alle EU's politikker, 
herunder gennem sine 
finansieringsinstrumenter. ESF+ kan 
bidrage til at gennemføre målene for 
bæredygtig udvikling gennem bl.a. 
udryddelse af ekstreme former for 
fattigdom (mål nr. 1), inklusiv uddannelse 
af høj kvalitet (mål nr. 4), fremme af 
ligestilling mellem kønnene (mål nr. 5) og 
reduktion af ulighed (mål nr. 10).

Or. en

Ændringsforslag 46
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Unionen godkendte målene i 
Parisaftalen i 2015 og har i 2018 vedtaget 
nye regler om forvaltningen af 
energiunionen som et første skridt til at 
gennemføre denne aftale. Reglerne om 
forvaltningen af energiunionen udgør en 
retligt bindende ramme til at identificere 
nationale og europæiske energi- og 
klimarelaterede foranstaltninger i hele det 
politiske spektrum med henblik på at opnå 
en socialt acceptabel og retfærdig 
omstilling til en bæredygtig 
lavemissionsøkonomi under hensyntagen 
til borgere og regioner, som vil være 
involveret i denne omstilling, så lokale og 
kollektive færdigheder og trivsel ikke 
påvirkes negativt, med det formål at 
fastholde den territoriale produktion af 
merværdi. Opnåelse af reducerede 
drivhusgasemissioner bør navnlig gå 
hånd i hånd med skabelse af varige, 
lokale arbejdspladser og bør føre til bedre 
folkesundhed. Reglerne om forvaltningen 
af energiunionen omhandler vedtagelse af 
integrerede nationale klima- og 
energiplaner baseret på en bred høring 
med bl.a. arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet (samme interessenter, som 
allerede er involveret i forvaltningen af 
ESF) og udstedelse af anbefalinger til 
medlemsstaterne med henblik på at nå 
EU's aftalte mål. Klima- og 
energirammen er lige så vigtig som det 
europæiske semester for koordinering af 
den økonomiske politik og bør fungere på 
lige fod som og sammen med 
samordningen af det europæiske semester 
for økonomisk politik og brugen af 
Unionens midler.

Or. en

Ændringsforslag 47
Terry Reintke
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for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Unionen og medlemsstaterne bør 
under hensyntagen til den europæiske 
socialpagt, som blev undertegnet i Torino 
den 18. oktober 1961, som en del af deres 
mål have at fremme beskæftigelse, bedre 
leve- og arbejdsforhold med henblik på at 
sikre et varigt højt beskæftigelsesniveau 
og bekæmpe udstødelse i 
overensstemmelse med artikel 151 i 
TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af
migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 
i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede 
sig på de nuværende og fremtidige
udfordringer ved at investere i relevante 
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre beskæftigelsespolitikker og
sociale politikker, herunder med hensyn 
til arbejdskraftens bevægelighed.

(5) Unionen og medlemsstaterne står over 
for strukturelle udfordringer som følge af 
den økonomiske globalisering og 
dematerialiseringen af økonomien, hvoraf 
følger den kraftige vækst i
migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer, faldende 
fødselstal og en stadig mere aldrende 
arbejdsstyrke samt den mangel på 
færdigheder og arbejdskraft i en række 
sektorer og regioner, som navnlig 
SMV'erne oplever. Under hensyntagen til 
de ændrede realiteter på arbejdsmarkedet
og de nye udfordringer, som disse udgør 
med hensyn til beskyttelse af 
beskæftigelsen, er det nødvendigt at 
investere i relevante færdigheder, vækst,
sociale politikker og 
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beskæftigelsespolitikker.

Or. it

Ændringsforslag 49
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af 
migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 
i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede sig 
på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv
og forbedre beskæftigelsespolitikker og 
sociale politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af sociale 
uligheder, den økonomiske globalisering, 
forvaltningen af migrationsstrømme og
dermed forbundne 
integrationsudfordringer, overgangen til 
ren energi, teknologiske ændringer, 
demografiske udfordringer, ulige adgang 
til uddannelse og social beskyttelse, ulige 
fordeling af plejeansvar, en stadig mere 
aldrende arbejdsstyrke, manglende 
beskæftigelsesmuligheder samt den 
mangel på færdigheder og arbejdskraft i en 
række sektorer og regioner, som navnlig 
SMV'erne oplever. Under hensyntagen til 
de ændrede realiteter på arbejdsmarkedet 
bør Unionen forberede sig på de 
nuværende og fremtidige udfordringer ved 
at deltage i den lige omstilling, investere i
kvalitetsmæssig og inklusiv uddannelse, 
livslang læring og færdigheder, gøre
arbejdsmarkederne mere inklusive og 
forbedre beskæftigelsespolitikker, 
uddannelsespolitikker og sociale 
politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed og bekæmpe 
kønsforskelle og forskelsbehandling af 
kvinder.

Or. en
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Ændringsforslag 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af
migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 
i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede sig 
på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante 
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre beskæftigelsespolitikker og 
sociale politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, virkningen af 
sparepolitikkerne, forvaltningen af
migration, overgangen til ren energi, 
teknologiske ændringer og en stadig mere 
aldrende arbejdsstyrke samt den mangel på 
færdigheder og arbejdskraft i en række 
sektorer og regioner. Under hensyntagen til 
de ændrede realiteter på arbejdsmarkedet 
bør Unionen forberede sig på de 
nuværende og fremtidige udfordringer ved 
at investere i relevante færdigheder, gøre 
væksten inklusiv og forbedre 
beskæftigelsespolitikker og sociale 
politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

Or. en

Ændringsforslag 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af 
migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af 
migrationsstrømme, ren energi og 
retfærdig omstilling, teknologiske 
ændringer, demografisk nedgang og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 
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i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede sig 
på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante 
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre beskæftigelsespolitikker og 
sociale politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede sig 
på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante 
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre uddannelsespolitikker,
beskæftigelsespolitikker og sociale 
politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

Or. en

Ændringsforslag 52
Claude Rolin

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af 
migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 
i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede sig 
på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante 
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre beskæftigelsespolitikker og 
sociale politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af 
migrationsstrømme, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 
i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede sig 
på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante 
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre beskæftigelsespolitikker og 
sociale politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

Or. fr

Ændringsforslag 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander
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Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af 
migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 
i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede sig 
på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre beskæftigelsespolitikker og 
sociale politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af 
migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer, 
arbejdsløshed og ungdomsarbejdsløshed 
og en stadig mere aldrende arbejdsstyrke 
samt den mangel på færdigheder og 
arbejdskraft i en række sektorer og 
regioner, som navnlig SMV'erne oplever. 
Under hensyntagen til de ændrede realiteter 
på arbejdsmarkedet bør Unionen forberede 
sig på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante 
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre beskæftigelsespolitikker og 
sociale politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

Or. fr

Ændringsforslag 54
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af 
migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 
i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede sig 

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af interne og 
eksterne migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 
i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede sig 
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på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante 
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre beskæftigelsespolitikker og 
sociale politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante 
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre beskæftigelsespolitikker og 
sociale politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed i EU.

Or. en

Ændringsforslag 55
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af 
migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, overgangen til ren 
energi, teknologiske ændringer og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 
i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede sig 
på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante 
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre beskæftigelsespolitikker og 
sociale politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, forvaltningen af 
migrationsstrømme og den øgede 
sikkerhedstrussel, en retfærdig omstilling
til ren energi, teknologiske ændringer og en 
stadig mere aldrende arbejdsstyrke samt 
den mangel på færdigheder og arbejdskraft 
i en række sektorer og regioner, som 
navnlig SMV'erne oplever. Under 
hensyntagen til de ændrede realiteter på 
arbejdsmarkedet bør Unionen forberede sig 
på de nuværende og fremtidige 
udfordringer ved at investere i relevante 
færdigheder, gøre væksten mere inklusiv 
og forbedre beskæftigelsespolitikker og 
sociale politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed.

Or. en

Ændringsforslag 56
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at imødekomme udfordringer og 
tage konkrete skridt i retning af en socialt 
og miljømæssigt bæredygtig økonomi bør 
de operationelle programmer indeholde 
køreplaner for en retfærdig omstilling
udviklet i samarbejde med lokale og 
regionale forvaltninger og interessenter, 
som beskriver regionale og lokale 
strategier i retning af en klimavenlig og 
ressourceeffektiv fremtid med henblik på 
social inklusion, skabelse af 
arbejdspladser af høj kvalitet, 
bæredygtighed og investeringer gearet til 
at støtte fremtidsorienteret lokaludvikling.

Or. en

Ændringsforslag 57
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) beklager, at ungdomsarbejdsløsheden 
fortsat er høj i Europa, og understreger, 
at der er akut behov for handling i mange 
medlemsstater, f.eks. i Grækenland, som 
har en ungdomsarbejdsløshed på godt 
40 %. Målsætningen om at nedbringe 
ungdomsarbejdsløsheden skal også 
fremover være en prioritet i forbindelse 
med de landespecifikke henstillinger.

Or. de

Ændringsforslag 58
Elena Gentile

Forslag til forordning
Betragtning 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den indsatsramme, som Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling
(EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus
(ESF+), Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), 
Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og 
instrumentet for grænseforvaltning og visa 
som en del af Fonden for integreret 
grænseforvaltning (FIG) fungerer under, er 
fastsat ved forordning (EU) nr. [...], ved 
hvilken de politiske målsætninger og 
reglerne for EU-fonde, der gennemføres 
under delt forvaltning, vedrørende 
programmering, overvågning, evaluering, 
forvaltning og kontrol også er fastsat. Det 
er derfor nødvendigt at specificere de 
generelle målsætninger for ESF+ og 
fastsætte specifikke bestemmelser 
vedrørende den type af aktiviteter, der kan 
finansieres via ESF+.

(6) Den indsatsramme, som Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling
(EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus
(ESF+), Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), 
Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og 
instrumentet for grænseforvaltning og visa 
som en del af Fonden for integreret 
grænseforvaltning (FIG) fungerer under, er 
fastsat ved forordning (EU) nr. [...], ved 
hvilken de politiske målsætninger og 
reglerne for EU-fonde, der gennemføres 
under delt forvaltning, vedrørende 
programmering, overvågning, evaluering, 
forvaltning og kontrol også er fastsat. Det 
er derfor nødvendigt at specificere de 
generelle målsætninger for ESF+ og
samordningen med andre fonde og
fastsætte specifikke bestemmelser 
vedrørende den type af aktiviteter, der kan 
finansieres via ESF+.

Or. en

Ændringsforslag 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den indsatsramme, som Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling
(EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus
(ESF+), Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), 
Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og 
instrumentet for grænseforvaltning og visa 
som en del af Fonden for integreret 
grænseforvaltning (FIG) fungerer under, er 

(6) Den indsatsramme, som Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling
(EFRU), Den Europæiske Socialfond Plus
(ESF+), Samhørighedsfonden, Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), 
Asyl- og Migrationsfonden (AMIF), 
Fonden for Intern Sikkerhed (FIS) og 
instrumentet for grænseforvaltning og visa 
som en del af Fonden for integreret 
grænseforvaltning (FIG) fungerer under, er 
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fastsat ved forordning (EU) nr. [...], ved 
hvilken de politiske målsætninger og 
reglerne for EU-fonde, der gennemføres 
under delt forvaltning, vedrørende 
programmering, overvågning, evaluering, 
forvaltning og kontrol også er fastsat. Det 
er derfor nødvendigt at specificere de 
generelle målsætninger for ESF+ og 
fastsætte specifikke bestemmelser 
vedrørende den type af aktiviteter, der kan 
finansieres via ESF+.

fastsat ved forordning (EU) nr. [...], ved 
hvilken de politiske målsætninger og 
reglerne for EU-fonde, der gennemføres 
under delt forvaltning, vedrørende 
programmering, overvågning, evaluering, 
forvaltning og kontrol også er fastsat. Det 
er derfor nødvendigt at specificere de 
generelle målsætninger for ESF+ og 
fastsætte specifikke bestemmelser 
vedrørende den type af aktiviteter, der kan 
finansieres via ESF+ under delt 
forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 60
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i denne 
forordning bør vælges ud fra deres evne til 
at opfylde foranstaltningernes specifikke 
målsætninger og levere resultater, navnlig 
under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
ikkeoverholdelse. For så vidt angår tilskud 
bør det overvejes at anvende faste beløb, 
faste takster og enhedsomkostninger samt 
finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger, jf. finansforordningens 
artikel 125, stk. 1. For at gennemføre 
foranstaltninger i forbindelse med den 
socioøkonomiske integration af 
tredjelandsstatsborgere og i 
overensstemmelse med artikel 88 i 
forordningen om fælles bestemmelser kan 
Kommissionen foretage refusion til 
medlemsstater, der anvender forenklede 
omkostningsmodeller, herunder faste 
beløb.

(8) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i denne 
forordning bør vælges ud fra deres evne til 
at opfylde foranstaltningernes specifikke 
målsætninger og levere resultater, navnlig 
under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
ikkeoverholdelse. Fordelingen af 
finansielle ressourcer mellem 
programmerne må ikke ændres, 
medmindre de er baseret på en 
parlamentarisk beslutning. For så vidt 
angår tilskud bør det overvejes at anvende 
faste beløb, faste takster og 
enhedsomkostninger samt finansiering, 
som ikke er knyttet til omkostninger, jf. 
finansforordningens artikel 125, stk. 1.
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Or. en

Ændringsforslag 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i denne 
forordning bør vælges ud fra deres evne til 
at opfylde foranstaltningernes specifikke 
målsætninger og levere resultater, navnlig 
under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
ikkeoverholdelse. For så vidt angår tilskud 
bør det overvejes at anvende faste beløb, 
faste takster og enhedsomkostninger samt 
finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger, jf. finansforordningens 
artikel 125, stk. 1. For at gennemføre 
foranstaltninger i forbindelse med den 
socioøkonomiske integration af
tredjelandsstatsborgere og i 
overensstemmelse med artikel 88 i 
forordningen om fælles bestemmelser kan 
Kommissionen foretage refusion til 
medlemsstater, der anvender forenklede 
omkostningsmodeller, herunder faste 
beløb.

(8) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i denne 
forordning bør vælges ud fra deres evne til 
at opfylde foranstaltningernes specifikke 
målsætninger og levere konkrete resultater,
der er relevante og nyttige, når det gælder 
opfyldelsen af europæiske borgeres behov,
navnlig under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
ikkeoverholdelse. For så vidt angår tilskud 
bør det overvejes at anvende faste beløb, 
faste takster og enhedsomkostninger samt 
finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger, jf. finansforordningens 
artikel 125, stk. 1. For at gennemføre 
foranstaltninger i forbindelse med den 
socioøkonomiske integration af borgere, 
der er lovligt bosiddende i Den 
Europæiske Union, og i overensstemmelse 
med artikel 88 i forordningen om fælles 
bestemmelser kan Kommissionen foretage 
refusion til medlemsstater, der anvender 
forenklede omkostningsmodeller, herunder 
faste beløb.

Or. it

Ændringsforslag 62
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i denne 
forordning bør vælges ud fra deres evne til 
at opfylde foranstaltningernes specifikke 
målsætninger og levere resultater, navnlig 
under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
ikkeoverholdelse. For så vidt angår tilskud 
bør det overvejes at anvende faste beløb, 
faste takster og enhedsomkostninger samt 
finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger, jf. finansforordningens 
artikel 125, stk. 1. For at gennemføre 
foranstaltninger i forbindelse med den 
socioøkonomiske integration af 
tredjelandsstatsborgere og i 
overensstemmelse med artikel 88 i 
forordningen om fælles bestemmelser kan 
Kommissionen foretage refusion til 
medlemsstater, der anvender forenklede 
omkostningsmodeller, herunder faste 
beløb.

(8) Finansieringsformerne og 
gennemførelsesmetoderne i denne 
forordning bør vælges ud fra deres evne til 
at opfylde foranstaltningernes specifikke 
målsætninger og levere resultater, navnlig 
under hensyntagen til 
kontrolomkostningerne, den administrative 
byrde og den forventede risiko for 
ikkeoverholdelse. For så vidt angår tilskud 
bør det overvejes at anvende faste beløb, 
faste takster og enhedsomkostninger samt 
finansiering, som ikke er knyttet til 
omkostninger, jf. finansforordningens 
artikel 125, stk. 1. For at gennemføre 
foranstaltninger i forbindelse med den 
socioøkonomiske inklusion af 
tredjelandsstatsborgere og i 
overensstemmelse med artikel 88 i 
forordningen om fælles bestemmelser kan 
Kommissionen foretage refusion til 
medlemsstater, der anvender forenklede 
omkostningsmodeller, herunder faste 
beløb.

Or. en

Ændringsforslag 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med henblik på at strømline og 
forenkle rammevilkårene for finansiering 
og skabe yderligere muligheder for 
synergier via integrerede 
finansieringstilgange bør de 
foranstaltninger, der blev støttet via Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede ("FEAD"), via det 

(9) Med henblik på at strømline og 
forenkle rammevilkårene for finansiering 
og skabe yderligere muligheder for 
synergier via integrerede 
finansieringstilgange bør de 
foranstaltninger, der blev støttet via Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede ("FEAD"), via det 
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europæiske program for beskæftigelse og 
social innovation samt EU-
handlingsprogrammet for sundhed, 
integreres i én ESF+. ESF+ bør derfor 
omfatte tre indsatsområder: ESF+-
indsatsområdet under delt forvaltning, 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed. 
Dette forventes også at bidrage til at 
reducere den administrative byrde, der er 
forbundet med forvaltningen af forskellige 
fonde, navnlig for medlemsstaterne, 
samtidig med at der fastholdes enklere 
regler for enklere operationer som for 
eksempel uddeling af fødevarer og/eller 
elementær materiel bistand.

europæiske program for beskæftigelse og 
social innovation samt EU-
handlingsprogrammet for sundhed, 
integreres i én ESF+. ESF+ bør derfor 
omfatte tre indsatsområder:
indsatsområdet social samhørighed og 
sociale rettigheder under delt forvaltning, 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed
under direkte og indirekte forvaltning. 
Dette forventes også at bidrage til at 
reducere den administrative byrde, der er 
forbundet med forvaltningen af forskellige 
fonde, navnlig for medlemsstaterne, 
samtidig med at der fastholdes enklere 
regler for enklere operationer som for 
eksempel uddeling af fødevarer og/eller 
elementær materiel bistand.

Or. en

Ændringsforslag 64
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Med henblik på at strømline og 
forenkle rammevilkårene for finansiering 
og skabe yderligere muligheder for 
synergier via integrerede 
finansieringstilgange bør de 
foranstaltninger, der blev støttet via Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede ("FEAD"), via det 
europæiske program for beskæftigelse og 
social innovation samt EU-
handlingsprogrammet for sundhed, 
integreres i én ESF+. ESF+ bør derfor 
omfatte tre indsatsområder: ESF+-
indsatsområdet under delt forvaltning, 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed. 
Dette forventes også at bidrage til at 

(9) Med henblik på at strømline og 
forenkle rammevilkårene for finansiering 
og skabe yderligere muligheder for 
synergier via integrerede 
finansieringstilgange bør de 
foranstaltninger, der blev støttet via Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede ("FEAD"), via det 
europæiske program for beskæftigelse og 
social innovation samt EU-
handlingsprogrammet for sundhed, 
integreres i én ESF+. ESF+ bør derfor 
omfatte tre indsatsområder: ESF+-
indsatsområdet under delt forvaltning, 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed. 
Dette forventes også at bidrage til at 
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reducere den administrative byrde, der er 
forbundet med forvaltningen af forskellige 
fonde, navnlig for medlemsstaterne, 
samtidig med at der fastholdes enklere 
regler for enklere operationer som for 
eksempel uddeling af fødevarer og/eller 
elementær materiel bistand.

reducere den administrative byrde, der er 
forbundet med forvaltningen af forskellige 
fonde, navnlig for medlemsstaterne og 
modtagerne, samtidig med at der 
fastholdes enklere regler for enklere 
operationer som for eksempel uddeling af 
fødevarer og/eller elementær materiel 
bistand.

Or. en

Ændringsforslag 65
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I lyset af dette mere omfattende 
anvendelsesområde for ESF+ bør der 
sørges for, at målene om at øge 
effektiviteten af arbejdsmarkederne og 
fremme adgang til beskæftigelse af høj 
kvalitet, forbedre adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse samt fremme 
social inklusion og sundhed og reducere 
fattigdom ikke kun gennemføres under delt 
forvaltning, men også under direkte og 
indirekte forvaltning i forbindelse med 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed for 
så vidt angår nødvendige tiltag på EU-
plan.

Unionen bør bidrage til medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker ved at fremme 
samarbejdet og supplere deres indsats. I 
lyset af dette mere omfattende 
anvendelsesområde for ESF+ bør der 
sørges for, at målene om at øge 
effektiviteten af arbejdsmarkederne og 
fremme adgang til beskæftigelse af høj 
kvalitet, forbedre adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse samt fremme 
social inklusion og sundhed og reducere 
fattigdom kun gennemføres under delt 
forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I lyset af dette mere omfattende 
anvendelsesområde for ESF+ bør der 
sørges for, at målene om at øge 
effektiviteten af arbejdsmarkederne og 
fremme adgang til beskæftigelse af høj 
kvalitet, forbedre adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse samt fremme 
social inklusion og sundhed og reducere
fattigdom ikke kun gennemføres under delt 
forvaltning, men også under direkte og 
indirekte forvaltning i forbindelse med 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed for 
så vidt angår nødvendige tiltag på EU-plan.

(10) I lyset af dette mere omfattende 
anvendelsesområde for ESF+ bør der 
sørges for, at målene om at øge 
effektiviteten af inklusive og retfærdige 
arbejdsmarkeder og fremme adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet, forbedre 
adgangen til og kvaliteten af uddannelse 
samt fremme social inklusion og sundhed 
og fjerne fattigdom fortsat gennemføres
primært under delt forvaltning og, hvor det 
er relevant, suppleres under direkte og 
indirekte forvaltning i forbindelse med 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed for 
så vidt angår nødvendige tiltag på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 67
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I lyset af dette mere omfattende 
anvendelsesområde for ESF+ bør der 
sørges for, at målene om at øge 
effektiviteten af arbejdsmarkederne og 
fremme adgang til beskæftigelse af høj 
kvalitet, forbedre adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse samt fremme 
social inklusion og sundhed og reducere
fattigdom ikke kun gennemføres under delt 
forvaltning, men også under direkte og 
indirekte forvaltning i forbindelse med 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed for 
så vidt angår nødvendige tiltag på EU-plan.

(10) I lyset af dette mere omfattende 
anvendelsesområde for ESF+ bør der 
sørges for, at målene om at øge 
effektiviteten af inklusive 
arbejdsmarkeder med ligestilling og 
fremme adgang til beskæftigelse af høj 
kvalitet, forbedre adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse og pleje samt 
fremme social inklusion og sundhed og
fjerne fattigdom ikke kun gennemføres 
under delt forvaltning, men også under 
direkte og indirekte forvaltning i 
forbindelse med indsatsområdet 
beskæftigelse og social innovation og 
indsatsområdet sundhed for så vidt angår 
nødvendige tiltag på EU-plan.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I lyset af dette mere omfattende 
anvendelsesområde for ESF+ bør der 
sørges for, at målene om at øge 
effektiviteten af arbejdsmarkederne og 
fremme adgang til beskæftigelse af høj 
kvalitet, forbedre adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse samt fremme 
social inklusion og sundhed og reducere 
fattigdom ikke kun gennemføres under delt 
forvaltning, men også under direkte og 
indirekte forvaltning i forbindelse med 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed for 
så vidt angår nødvendige tiltag på EU-plan.

(10) I lyset af dette mere omfattende 
anvendelsesområde for ESF+ bør der 
sørges for, at målene om at øge 
effektiviteten af inklusive og åbne 
arbejdsmarkeder og fremme adgang til
beskæftigelse af høj kvalitet, forbedre 
adgangen til og kvaliteten af uddannelse 
samt fremme social inklusion og sundhed 
og reducere fattigdom ikke kun 
gennemføres under delt forvaltning, men 
også under direkte og indirekte forvaltning 
i forbindelse med indsatsområdet 
beskæftigelse og social innovation og 
indsatsområdet sundhed for så vidt angår 
nødvendige tiltag på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 69
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I lyset af dette mere omfattende 
anvendelsesområde for ESF+ bør der 
sørges for, at målene om at øge 
effektiviteten af arbejdsmarkederne og 
fremme adgang til beskæftigelse af høj 
kvalitet, forbedre adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse samt fremme 
social inklusion og sundhed og reducere 
fattigdom ikke kun gennemføres under delt 
forvaltning, men også under direkte og 
indirekte forvaltning i forbindelse med 

(10) I lyset af dette mere omfattende 
anvendelsesområde for ESF+ bør der 
sørges for, at målene om at øge 
effektiviteten af inklusive 
arbejdsmarkeder og fremme adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet, forbedre 
adgangen til og kvaliteten af uddannelse 
samt fremme social inklusion og sundhed 
og reducere fattigdom ikke kun 
gennemføres under delt forvaltning, men 
også under direkte og indirekte forvaltning 
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indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed for 
så vidt angår nødvendige tiltag på EU-plan.

i forbindelse med indsatsområdet 
beskæftigelse og social innovation og 
indsatsområdet sundhed for så vidt angår 
nødvendige tiltag på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der fastsættes ved denne forordning 
en finansieringsramme for ESF+. Dele af 
denne finansieringsramme bør anvendes
til foranstaltninger, der skal gennemføres 
under direkte og indirekte forvaltning på 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed.

(12) Der fastsættes ved denne forordning 
en finansieringsramme for ESF+ ved at 
angive bevillingerne til de foranstaltninger,
som skal gennemføres under delt 
forvaltning under indsatsområdet social 
samhørighed og sociale rettigheder, og 
bevillingerne til foranstaltninger, der skal 
gennemføres under direkte og indirekte 
forvaltning på indsatsområdet
beskæftigelse og social innovation og 
indsatsområdet sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 71
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Der fastsættes ved denne forordning 
en finansieringsramme for ESF+. Dele af 
denne finansieringsramme bør anvendes til 
foranstaltninger, der skal gennemføres 
under direkte og indirekte forvaltning på 
indsatsområdet beskæftigelse og social 

(12) Der fastsættes ved denne forordning 
en finansieringsramme for ESF+. For at 
skifte beløb mellem formålene kræves 
parlamentarisk godkendelse. Dele af 
denne finansieringsramme bør anvendes til 
foranstaltninger, der skal gennemføres 
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innovation og indsatsområdet sundhed. under direkte og indirekte forvaltning på 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 72
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse af høj kvalitet via 
aktive interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, personer med 
handicap og personer med kroniske 
sygdomme, langtidsledige og de 
økonomisk erhvervsinaktive på 
arbejdsmarkedet og dem, der oplever 
forskellige former for forskelsbehandling
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering og fleksibilitet for 
forskellige målgrupper af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet og individuel
rådgivning og vejledning under jobsøgning 
og overgang til beskæftigelse samt til at
støtte arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør
sigte mod at håndtere usikre ansættelser 
for at sikre, at alle typer 
ansættelseskontrakter tilbyder anstændige 
arbejdsforhold med ordentlig social 
sikring i overensstemmelse med artikel 9 i 
TEUF, Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, den 
europæiske socialpagt og ILO's 
dagsorden for anstændigt arbejde. ESF+ 
bør fremme kvinders deltagelse og 
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bæredygtig beskæftigelse, der garanterer 
lige muligheder med særligt fokus på
enlige mødre på arbejdsmarkedet via 
foranstaltninger med henblik på at sikre
overholdelse af princippet om lige løn for 
lige arbejde af lige værdi, en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til
prisoverkommelig børnepasning og andre 
plejetjenester eller støtte til at fremme 
ligestilling m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov. ESF+ bør 
også støtte foranstaltninger, som har til 
formål at fremme overgangen for unge 
mellem uddannelse og beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at 
integrere og reintegrere navnlig unge, 
langtidsledige og erhvervsinaktive på 
arbejdsmarkedet, personer i sårbare 
situationer og via fremme af selvstændig 
virksomhed og den sociale og 
solidaritetsbaserede økonomi. Der bør med 
ESF+ stræbes mod at forbedre
beskæftigelsespolitikker og måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
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fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet og levere deres 
tjenester på en ikkediskriminerende måde. 
ESF+ bør fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, let adgang 
til økonomisk overkommelig eller gratis
børnepasning af høj kvalitet, ældrepleje og 
andre plejetjenester eller støtte af god 
kvalitet m.m. Der bør med ESF+ stræbes 
mod et sikkert, sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

Or. en

Ændringsforslag 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at fremme
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
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henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

Or. en

Ændringsforslag 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. ESF+ bør fremme en 
fuld og komplet uddannelsesmæssig, 
erhvervsmæssig og social inklusion af 
handicappede gennem foranstaltninger,
der tager sigte på at sikre uafhængighed 
og et konkret og effektivt støttepunkt i alle 
livets faser. Der bør med ESF+ stræbes 
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mod et sundt og veltilpasset arbejdsmiljø 
med henblik på at håndtere sundhedsrisici i 
forbindelse med arbejdsformer under 
forandring samt den aldrende 
arbejdsstyrkes behov.

Or. it

Ændringsforslag 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige, 
familieforsørgere og erhvervsinaktive på 
arbejdsmarkedet, støttet beskæftigelse og
rimeligt ophold for personer med 
handicap og via fremme af selvstændig 
virksomhed, iværksætteri og den sociale 
økonomi. Der bør med ESF+ stræbes mod 
at forbedre måden, arbejdsmarkedet 
fungerer på, ved at støtte modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning og andre plejetjenester eller 
støtte m.m. Der bør med ESF+ stræbes 
mod et sundt og veltilpasset arbejdsmiljø 
med henblik på at håndtere sundhedsrisici i 
forbindelse med arbejdsformer under 
forandring samt den aldrende 
arbejdsstyrkes behov.
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Or. en

Ændringsforslag 77
Claude Rolin

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige, 
ældre arbejdsløse, personer med handicap
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

(13) Der bør med ESF+ i tæt samarbejde 
med medlemsstaterne stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

Or. en

Ændringsforslag 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, 

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive migranter på et 
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og via fremme af selvstændig virksomhed 
og den sociale økonomi. Der bør med 
ESF+ stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

arbejdsmarked, og via fremme af 
selvstændig virksomhed og den sociale 
økonomi. Der bør med ESF+ stræbes mod 
at forbedre måden, arbejdsmarkedet 
fungerer på, ved at støtte modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

Or. en

Ændringsforslag 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed og 
den sociale økonomi. Der bør med ESF+ 
stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at
(re)integrere navnlig unge, langtidsledige,
erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, og 
via fremme af selvstændig virksomhed, 
iværksætteri og den sociale økonomi. Der 
bør med ESF+ stræbes mod at forbedre 
måden, arbejdsmarkedet fungerer på, ved 
at støtte modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet rådgivning og 
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vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning m.m. Der bør med ESF+ 
stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

vejledning under jobsøgning og overgang 
til beskæftigelse samt til at øge 
arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
børnepasning og andre plejetjenester og 
støtte m.m. Der bør med ESF+ stræbes 
mod et sundt og veltilpasset arbejdsmiljø 
med henblik på at håndtere sundhedsrisici i 
forbindelse med arbejdsformer under 
forandring samt den aldrende 
arbejdsstyrkes behov.

Or. en

Ændringsforslag 81
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Med henblik på at støtte og fremme 
det eksisterende potentiale for jobskabelse 
i den sociale økonomi bidrager ESF+ til 
en bedre integrationen af 
socialøkonomiske virksomheder i de 
nationale handlingsplaner for 
beskæftigelse og social innovation samt i 
de nationale reformprogrammer. 
Opfattelsen af, hvad en socialøkonomisk 
virksomhed er, skal følge definitionen i de 
forskellige medlemsstaters lovgivning om 
den sociale økonomi samt i Rådets 
konklusioner af 15071/15 om "Fremme af 
den sociale økonomi som en central 
drivkraft for den økonomiske og sociale 
udvikling i Europa".

Or. es
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Ændringsforslag 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør forpligte sig til 
kønsbudgettering med faste målværdier 
(andel af midler på programniveau til 
kvinder) inden for rammerne af 
budgetforvaltning og evaluering af deres 
operationelle programmer. 
Kønsbudgettering er et vigtigt instrument 
under ligestillingspolitikken, som skal 
gøre kønsforskelle i forbindelse med lige 
deltagelse gennemsigtige i ESF+ og 
dermed styrke ligestilling mellem kønnene 
i ESF+.

Or. en

Ændringsforslag 83
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, adgangen og den 
ikkediskriminerende karakter af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, herunder databeskyttelse og 
informationsstyring og tværgående 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang og fleksibilitet inden 
for uddannelse og overgang til 
beskæftigelse, støtte livslang læring og 



AM\1164117DA.docx 51/154 PE626.995v02-00

DA

ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse 
af undervisere, validering af 
læringsresultater og anerkendelse af 
kvalifikationer.

bidrage til social samhørighed, reduktion 
af horisontal og vertikal adskillelse og
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring af høj kvalitet og 
lærlingeuddannelser, vejledning livet 
igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, uddannelse af 
undervisere, støtte til uformel og 
ikkeformel læring, validering af 
læringsresultater og anerkendelse af 
kvalifikationer og forudgående læring.

Or. en

Ændringsforslag 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 

(14) ESF+ skal som det vigtigste EU-
instrument til fremme af beskæftigelse og 
færdigheder kunne bidrage til social, 
økonomisk og territorial samhørighed 
overalt i Europa. Derfor skal ESF+ yde 
støtte til at forbedre kvaliteten, 
effektiviteten og arbejdsmarkedsrelevansen 
af uddannelsessystemerne med henblik på 
at gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ skal
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
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færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, den ikkediskriminerende 
karakter, adgangen, inklusionen,
effektiviteten og arbejdsmarkedsrelevansen 
af uddannelsessystemerne med henblik på 
at gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig
sprogfærdigheder og digitale færdigheder,
herunder databeskyttelse og 
informationsstyring, som alle mennesker 
har brug for med henblik på personlig 
udfoldelse og udvikling, beskæftigelse, 
social inklusion og aktivt medborgerskab.
For så vidt angår langtidsledige og socialt 
udsatte personer bør der rettes særlig 
opmærksomhed mod at sætte dem i stand 
til at klare sig selv og styrke deres 
selvtillid og evne til at opnå og gøre krav 
på deres rettigheder. ESF+ bør bidrage til 
fremgang inden for uddannelse og 
overgang til beskæftigelse, støtte livslang 
læring og beskæftigelsesegnethed for alle
og bidrage til inklusion,
konkurrencedygtighed og samfundsmæssig 
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undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

og økonomisk innovation ved at støtte 
skalerbare og bæredygtige initiativer på 
disse områder. Dette kan for eksempel 
opnås gennem investeringer i 
erhvervsuddannelse, herunder dobbelt 
uddannelse, arbejdsbaseret læring og 
lærlingeuddannelser, vejledning livet 
igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med
arbejdsmarkedets parter, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 86
Elena Gentile

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 

(14) ESF+ bør som det vigtigste EU-
instrument til investeringer i 
menneskelige kapital og færdigheder 
spille en rolle med hensyn til at fremme 
social, økonomisk og territorial 
samhørighed. ESF+ bør yde støtte til at 
forbedre kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
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uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

(14) Som det vigtigste EU-instrument til 
investering i menneskelig kapital og 
færdigheder spiller ESF+ en vigtig rolle 
med hensyn til at fremme social og 
territorial samhørighed. ESF+ bør yde 
støtte til at forbedre kvaliteten, 
effektiviteten og arbejdsmarkedsrelevansen 
af uddannelsessystemerne med henblik på 
at gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
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sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 88
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig eller 
vedligeholde nøglekompetencer, navnlig 
digitale færdigheder og de, som følger af 
overgangen til en lavemissionsøkonomi, 
som alle mennesker har brug for med 
henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og en lige overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet og fagforeninger, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

Or. en
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Ændringsforslag 89
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, navnlig 
med fokus på det tosporede 
uddannelsessystem, som er en succes,
vejledning livet igennem, prognoser for 
efterspurgte færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

Or. de

Ændringsforslag 90
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, den ikkediskriminerende 
karakter, tilgængeligheden, effektiviteten 
og arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

Or. es

Ændringsforslag 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
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færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse og 
reintegration til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater
og anerkendelse af kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
samfundsmæssig og økonomisk innovation 

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig
iværksætterfærdigheder og digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
og bidrage til konkurrencedygtighed og 
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ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

samfundsmæssig og økonomisk innovation 
ved at støtte skalerbare og bæredygtige 
initiativer på disse områder. Dette kan for 
eksempel opnås gennem arbejdsbaseret 
læring og lærlingeuddannelser, vejledning 
livet igennem, prognoser for efterspurgte 
færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

Or. en

Ændringsforslag 93
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) ESF+ bør yde støtte til at udrydde
energifattigdom og fremme adgang til 
passende og energieffektive boliger, 
herunder sociale boliger, i 
overensstemmelse med Kommissionens 
meddelelse "Den europæiske platform 
mod fattigdom og social udstødelse: En 
europæisk ramme for social og territorial 
samhørighed"

Or. en

Ændringsforslag 94
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Midler fra ESF+ bør fremover 
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kobles til medlemsstaterne med samtidig 
dokumentation for effektivt arbejde med 
projekter til indførelse eller styrkelse af de 
tosporede uddannelsessystem inden for 
rammerne af beskæftigelsesgarantien for 
unge.

Or. de

Ændringsforslag 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Støtte via ESF+ bør anvendes til at 
fremme lige adgang for alle, navnlig 
ugunstigt stillede grupper, til inklusiv, 
ikkeopdelt uddannelse af høj kvalitet, fra 
førskoleundervisning og børnepasning over 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse 
til videregående uddannelser og 
voksenuddannelse, således at der skabes 
kontakt mellem uddannelsessektorerne 
med henblik på forebyggelse af 
skolefrafald, forbedring af 
sundhedskompetencer, styrkelse af 
forbindelserne med ikkeformel og uformel 
læring samt fremme af læringsmobilitet for 
alle. Synergier med Erasmusprogrammet, 
navnlig med henblik på at lette ugunstigt 
stillede lærendes deltagelse i 
læringsmobilitet, bør støttes i denne 
sammenhæng.

(15) Støtte via ESF+ bør anvendes til at 
fremme lige adgang for alle, navnlig 
ugunstigt stillede grupper, til inklusiv, 
ikkeopdelt uddannelse af høj kvalitet, fra 
førskoleundervisning og børnepasning med 
særlig opmærksomhed på socialt udsatte 
børn såsom børn i institutioner og børn, 
der oplever hjemløshed, over almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse til 
videregående uddannelser og reintegration 
i uddannelsessystemet og
voksenuddannelse, således at fattigdom 
ikke går videre mellem generationer, og 
så der skabes kontakt mellem 
uddannelsessektorerne med henblik på 
forebyggelse af skolefrafald og social 
udstødelse, forbedring af 
sundhedskompetencer, styrkelse af 
forbindelserne med ikkeformel og uformel 
læring samt fremme af læringsmobilitet for 
alle. Synergier med Erasmusprogrammet
bør i denne henseende etableres for rigtigt 
og aktivt at nå ud til og forberede
ugunstigt stillede lærende på 
mobilitetsoplevelser i udlandet og øge 
deres deltagelse i grænseoverskridende
læringsmobilitet.



AM\1164117DA.docx 61/154 PE626.995v02-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Støtte via ESF+ bør anvendes til at 
fremme lige adgang for alle, navnlig 
ugunstigt stillede grupper, til inklusiv, 
ikkeopdelt uddannelse af høj kvalitet, fra 
førskoleundervisning og børnepasning over 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse 
til videregående uddannelser og 
voksenuddannelse, således at der skabes 
kontakt mellem uddannelsessektorerne 
med henblik på forebyggelse af 
skolefrafald, forbedring af 
sundhedskompetencer, styrkelse af 
forbindelserne med ikkeformel og uformel 
læring samt fremme af læringsmobilitet for 
alle. Synergier med Erasmusprogrammet, 
navnlig med henblik på at lette ugunstigt 
stillede lærendes deltagelse i 
læringsmobilitet, bør støttes i denne 
sammenhæng.

(15) Støtte via ESF+ bør anvendes til at 
fremme lige adgang for alle til inklusiv, 
ikkeopdelt uddannelse af høj kvalitet, fra 
førskoleundervisning og børnepasning over 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse 
til videregående uddannelser og 
voksenuddannelse, således at der skabes 
kontakt mellem uddannelsessektorerne 
med henblik på forebyggelse af 
skolefrafald, forbedring af 
sundhedskompetencer, styrkelse af 
forbindelserne med ikkeformel og uformel 
læring samt fremme af læringsmobilitet for 
alle. Synergier med Erasmusprogrammet, 
navnlig med henblik på at lette ugunstigt 
stillede lærendes deltagelse i 
læringsmobilitet, bør støttes i denne 
sammenhæng.

Or. it

Ændringsforslag 97
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Støtte via ESF+ bør anvendes til at 
fremme lige adgang for alle, navnlig 
ugunstigt stillede grupper, til inklusiv, 
ikkeopdelt uddannelse af høj kvalitet, fra 
førskoleundervisning og børnepasning over 

(15) Støtte via ESF+ bør anvendes til at 
fremme lige adgang for alle, navnlig 
ugunstigt stillede grupper, til inklusiv, 
ikkeopdelt uddannelse af høj kvalitet, fra 
førskoleundervisning og børnepasning over 
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almen uddannelse og erhvervsuddannelse 
til videregående uddannelser og 
voksenuddannelse, således at der skabes 
kontakt mellem uddannelsessektorerne 
med henblik på forebyggelse af 
skolefrafald, forbedring af 
sundhedskompetencer, styrkelse af 
forbindelserne med ikkeformel og uformel 
læring samt fremme af læringsmobilitet for 
alle. Synergier med Erasmusprogrammet,
navnlig med henblik på at lette ugunstigt 
stillede lærendes deltagelse i 
læringsmobilitet, bør støttes i denne 
sammenhæng.

almen uddannelse og erhvervsuddannelse 
til videregående uddannelser og 
voksenuddannelse, med særlig 
opmærksomhed på socialt udsatte børn og 
unge såsom børn i institutioner og børn, 
der oplever hjemløshed eller ikke har 
adgang til en bolig, således at der skabes 
kontakt mellem uddannelsessektorerne 
med henblik på forebyggelse af 
skolefrafald, forbedring af 
sundhedskompetencer, styrkelse af 
forbindelserne med ikkeformel og uformel 
læring samt fremme af læringsmobilitet for 
alle. Synergier med Erasmusprogrammet
for at opskalere innovativ praksis og
navnlig med henblik på at lette ugunstigt 
stillede lærendes og unge i sårbare 
situationers deltagelse i læringsmobilitet, 
bør støttes i denne sammenhæng. Politisk 
samhørighed og komplementaritet mellem 
Erasmus-programmet og ESF+ bør sikre 
reel støtte til at udforme og gennemføre 
foranstaltninger såsom læringsmobilitet 
for ugunstigt stillede lærende, navnlig 
voksne lærende og personer med 
handicap eller kroniske sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 98
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør sikre, at ligestilling mellem kønnene 
og integrering af kønsaspektet er et 
bindende princip i alle 
programmeringsfaser fra udformningen 
af de operationelle programmers 
prioriteter til gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen, og at de 
vigtigste foranstaltninger til integrering af 



AM\1164117DA.docx 63/154 PE626.995v02-00

DA

kønsaspektet modtager støtte.

Or. en

Ændringsforslag 99
Silvia Costa

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Den støtte, der ydes gennem ESF+, 
bør anvendes til at fremme en bred 
adgang til kultur, deltagelse i kulturlivet 
og udnyttelse af den kunstneriske og 
kreative udtryksform, idet der især 
tilvejebringes synergi med programmet 
"Et Kreativt Europa".

Or. it

Ændringsforslag 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) FSE+ kan støtte innovative 
aktioner, der gennem sport og fysisk 
aktivitet er rettet mod at fremme social 
inklusion, navnlig for ugunstigt stillede 
grupper, samt mod at fremme sundhed og 
forebyggelse af sygdomme.

Or. es

Ændringsforslag 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà
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Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) FSE+ kan støtte innovative 
aktioner, der gennem sport og fysisk 
aktivitet er rettet mod at fremme social 
inklusion, navnlig for ugunstigt stillede 
grupper, samt mod at fremme sundhed og 
forebyggelse af sygdomme.

Or. es

Ændringsforslag 102
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Synergier med Asyl- og 
Migrationsfonden bør sikre, at ESF+ kan 
integrere og opskalere lige adgang til
inklusiv, ikkeopdelt uddannelse af høj 
kvalitet samt social inklusion, integration 
på arbejdsmarkedet og adgang til sundhed 
for tredjelandsstatsborgere med særlig 
fokus på kvinders og børns behov.

Or. en

Ændringsforslag 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 
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omskolingsmuligheder for alle, navnlig 
med hensyn til digitale færdigheder og 
centrale støtteteknologier, for at udstyre 
folk med færdigheder, der er tilpasset 
digitaliseringen, teknologiske ændringer, 
innovation og social og økonomisk 
forandring, for at lette karriereskift og 
mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede voksne og/eller voksne med 
ringe kvalifikationer i overensstemmelse 
med dagsordenen for færdigheder i Europa.

omskolingsmuligheder for alle under 
hensyntagen til de udfordringer, som 
forskellige socialt udsatte grupper står 
over for, navnlig med hensyn til digitale 
færdigheder og centrale støtteteknologier, 
for at udstyre folk med færdigheder, der er 
tilpasset digitaliseringen, teknologiske 
ændringer, innovation og social og 
økonomisk forandring, såsom dem, som 
følger af overgangen til en 
lavemissionsøkonomi, for at lette 
karriereskift og mobilitet og for at støtte 
især lavtuddannede voksne personer med 
handicap og/eller voksne med ringe 
kvalifikationer i overensstemmelse med 
dagsordenen for færdigheder i Europa og 
samordnet med og som supplement til 
programmet for det digitale Europa.

Or. en

Ændringsforslag 104
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle, navnlig 
med hensyn til digitale færdigheder og 
centrale støtteteknologier, for at udstyre 
folk med færdigheder, der er tilpasset 
digitaliseringen, teknologiske ændringer, 
innovation og social og økonomisk 
forandring, for at lette karriereskift og 
mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede voksne og/eller voksne med 
ringe kvalifikationer i overensstemmelse 
med dagsordenen for færdigheder i Europa.

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle gennem 
formelle og uformelle 
uddannelsesinstitutioner, herunder ved at 
udvikle digitale færdigheder og centrale 
støtteteknologier, for at udstyre folk med 
færdigheder, der er tilpasset 
digitaliseringen, teknologiske ændringer, 
innovation og social og økonomisk 
forandring, for at lette overgangen mellem 
uddannelse og beskæftigelse, karriereskift 
og mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede voksne personer med 
handicap eller kroniske sygdomme
og/eller voksne med ringe kvalifikationer i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
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færdigheder i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 105
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle, navnlig 
med hensyn til digitale færdigheder og 
centrale støtteteknologier, for at udstyre 
folk med færdigheder, der er tilpasset 
digitaliseringen, teknologiske ændringer, 
innovation og social og økonomisk 
forandring, for at lette karriereskift og 
mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede voksne og/eller voksne med 
ringe kvalifikationer i overensstemmelse 
med dagsordenen for færdigheder i Europa.

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle, navnlig 
med hensyn til digitale færdigheder og 
centrale støtteteknologier, for at udstyre 
folk og lokalsamfund med færdigheder, 
der er tilpasset digitaliseringen, 
teknologiske ændringer, innovation og 
social og økonomisk forandring, navnlig 
dem, som følger af overgangen til en 
lavemissionsøkonomi, for at lette 
karriereskift og mobilitet og for at støtte 
især lavtuddannede voksne og/eller voksne 
med ringe kvalifikationer i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
færdigheder i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle, navnlig 
med hensyn til digitale færdigheder og 
centrale støtteteknologier, for at udstyre 
folk med færdigheder, der er tilpasset 

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle, navnlig 
med hensyn til digitale færdigheder og 
centrale støtteteknologier, for at udstyre 
folk med færdigheder, der er tilpasset 
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digitaliseringen, teknologiske ændringer, 
innovation og social og økonomisk 
forandring, for at lette karriereskift og 
mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede voksne og/eller voksne med 
ringe kvalifikationer i overensstemmelse 
med dagsordenen for færdigheder i Europa.

digitaliseringen, teknologiske ændringer, 
innovation og social og økonomisk 
forandring, for at lette karriereskift og 
mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede voksne personer med 
handicap og/eller voksne med ringe 
kvalifikationer i overensstemmelse med 
dagsordenen for færdigheder i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 107
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle, navnlig 
med hensyn til digitale færdigheder og 
centrale støtteteknologier, for at udstyre 
folk med færdigheder, der er tilpasset 
digitaliseringen, teknologiske ændringer, 
innovation og social og økonomisk 
forandring, for at lette karriereskift og 
mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede voksne og/eller voksne med 
ringe kvalifikationer i overensstemmelse 
med dagsordenen for færdigheder i Europa.

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle, navnlig 
med hensyn til digitale færdigheder og 
centrale støtteteknologier, for at udstyre 
folk med færdigheder, der er tilpasset 
digitaliseringen, teknologiske ændringer, 
innovation og social og økonomisk 
forandring, for at lette karriereskift og 
mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede voksne personer med 
handicap og/eller voksne med ringe 
kvalifikationer i overensstemmelse med 
dagsordenen for færdigheder i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 
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omskolingsmuligheder for alle, navnlig 
med hensyn til digitale færdigheder og 
centrale støtteteknologier, for at udstyre 
folk med færdigheder, der er tilpasset 
digitaliseringen, teknologiske ændringer, 
innovation og social og økonomisk 
forandring, for at lette karriereskift og 
mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede voksne og/eller voksne med 
ringe kvalifikationer i overensstemmelse 
med dagsordenen for færdigheder i Europa.

omskolingsmuligheder for alle, navnlig 
med hensyn til iværksætterfærdigheder og
digitale færdigheder og centrale 
støtteteknologier, for at udstyre folk med 
færdigheder, der er tilpasset 
digitaliseringen, teknologiske ændringer, 
innovation og social og økonomisk 
forandring, for at lette karriereskift og 
mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede voksne og/eller voksne med 
ringe kvalifikationer i overensstemmelse 
med dagsordenen for færdigheder i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det bør ved hjælp af synergier med 
Horisont Europa-programmet sikres, at 
ESF+ kan udbrede og opskalere innovative 
læseplaner, der støttes af Horisont Europa, 
for at udstyre mennesker med de 
færdigheder og kompetencer, der er 
nødvendige til fremtidens job.

(17) Det bør ved hjælp af synergier med 
Horisont Europa-programmet sikres, at 
ESF+ kan udbrede og opskalere innovative 
læseplaner, der støttes af Horisont Europa, 
for at udstyre mennesker med de 
færdigheder og kompetencer, der er 
nødvendige for deres personlige og faglige 
udvikling og til fremtidens job.
Kommissionen bør sikre synergier mellem 
indsatsområdet sundhed og Horisont 
Europa-programmet for at fremme de 
resultater, som er opnået inden for 
beskyttelse af sundhed og forebyggelse af 
sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 110
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det bør ved hjælp af synergier med 
Horisont Europa-programmet sikres, at 
ESF+ kan udbrede og opskalere innovative 
læseplaner, der støttes af Horisont Europa, 
for at udstyre mennesker med de 
færdigheder og kompetencer, der er 
nødvendige til fremtidens job.

(17) Det bør ved hjælp af synergier med 
Horisont Europa-programmet sikres, at 
ESF+ kan udbrede og opskalere innovative 
læseplaner, der støttes af Horisont Europa, 
for at udstyre mennesker med de 
færdigheder og kompetencer, der er 
nødvendige til fremtidens job og for at 
imødegå nuværende og kommende sociale 
udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats på alle forvaltningsniveauer, 
herunder regionalt og lokalt plan, for at
udrydde fattigdom, herunder 
energifattigdom som omhandlet i de nyligt 
aftalte regler om forvaltningen af 
energiunionen, med henblik på at bryde 
den negative sociale arv, fremme social 
inklusion ved at sikre lige muligheder for 
alle, bekæmpe forskelsbehandling og 
imødegå sociale uligheder og uligheder på 
sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række proaktive og 
reaktive politikker målrettet mod de mest 
ugunstigt stillede mennesker uanset alder, 
herunder børn, i overensstemmelse med 
princip nr. 11 i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, marginaliserede 
samfund, som for eksempel romaer,
personer med handicap, personer, der 
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navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

oplever hjemløshed, 
tredjelandsstatsborgere og arbejdende 
fattige. ESF+ bør fremme aktiv inklusion 
af mennesker, der befinder sig langt væk 
fra arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration, herunder 
gennem målrettet støtte til den sociale og 
solidaritetsbaserede økonomi. Projekter, 
som fremmer aktiv inklusion, integrerede 
tilgange baseret på de tre søjler adgang til 
tjenester, indtægtsstøtte og inklusive 
arbejdsmarkeder bør tilskyndes. Synergier 
mellem ESF-finansierede 
foranstaltninger og nationale strategier 
for indkomststøtte i form af 
minimumsindtægter og/eller strukturelle 
indkomststøtteforanstaltninger, der 
kombinerer indkomststøtte med 
aktiveringsforanstaltninger og med en 
styrkelse af tjenester eller sociale fordele, 
bør fremmes for at forstærke virkningen 
for de endelige modtagere. ESF+ bør også 
anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til gratis eller økonomisk 
overkommelige og bæredygtige tjenester af 
høj kvalitet, som for eksempel sundheds-
og langtidspleje, navnlig familie- og 
lokalsamfundsbaserede plejetjenester og 
tjenester, som styrer adgangen til 
passende sociale eller økonomisk 
overkommelige boliger. ESF+ bør bidrage 
til moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

Or. en

Ændringsforslag 112
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i (18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
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deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

deres indsats på alle forvaltningsniveauer, 
herunder regionalt og lokalt plan, for at 
bekæmpe fattigdom med henblik på at 
bryde den negative sociale arv, fremme 
social inklusion ved at sikre lige 
muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet og hjemløshed og 
samtidig navnlig fokusere på at bekæmpe 
fattigdom blandt kvinder. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, personer med handicap, 
sygdomme og/eller kroniske tilstande,
arbejdende fattige, hjemløse, 
tredjelandsstatsborgere, herunder 
flygtninge, asylansøgere, udokumenterede 
migranter og statsløse personer samt alle 
andre personer, som oplever flere sociale 
udfordringer og flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør fremme 
aktiv inklusion af mennesker, der befinder 
sig langt væk fra arbejdsmarkedet, for at 
sikre deres socioøkonomiske inklusion og 
fuldgyldige deltagelse i samfundet. ESF+ 
bør også anvendes til at fremme sociale 
rettigheder gennem rettidig og lige adgang 
til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel rådgivning, sundhedspleje, 
børnepasning og førskoleundervisning og
langtidspleje, navnlig familie- og 
lokalsamfundsbaserede plejetjenester, samt 
adgang til ordentlige energieffektive og 
økonomisk overkommelige boliger. ESF+ 
bør bidrage til moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer og sociale tjenester
for navnlig at fremme adgangen hertil og 
dækningen heraf.

Or. en

Ændringsforslag 113
Marian Harkin, Martina Anderson
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats på alle niveauer for at 
bekæmpe fattigdom med henblik på at 
bryde den negative sociale arv, fremme 
social inklusion ved at sikre lige 
muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet og hjemløshed. Dette 
indebærer mobilisering af en række 
politikker målrettet mod de mest ugunstigt 
stillede mennesker uanset alder, herunder 
børn, personer med handicap,
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. Projekter, 
som fremmer aktiv inklusion og 
integration baseret på de tre søjler adgang 
til tjenester, indtægtsstøtte og inklusive 
arbejdsmarkeder bør tilskyndes. Synergier 
mellem ESF-finansierede 
foranstaltninger og indkomststøtte i form 
af minimumsindtægter og sociale fordele, 
som hører under nationale kompetencer 
og derfor ikke er støtteberettigede udgifter 
under ESF+, bør fremmes med henblik på 
at forstærke virkningen for de endelige 
modtagere. ESF+ bør også anvendes til at 
fremme rettidig og lige adgang til 
økonomisk overkommelige og bæredygtige 
tjenester af høj kvalitet, som for eksempel 
sundheds- og langtidspleje, navnlig 
familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

Or. en
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Ændringsforslag 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative
sociale arv, herunder gennem 
indkomstordninger i overensstemmelse 
med princip nr. 14 i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og fremme social 
inklusion ved at sikre lige muligheder for 
alle, bekæmpe forskelsbehandling og 
imødegå uligheder på sundhedsområdet. 
Dette indebærer mobilisering af en række 
politikker målrettet mod de mest ugunstigt 
stillede mennesker uanset alder, herunder 
børn, marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, arbejdende fattige, 
hjemløse og alle andre personer, som 
oplever flere sociale udfordringer. ESF+ 
bør fremme aktiv inklusion af mennesker, 
der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil og dækningen heraf, 
herunder for personer i atypiske 
situationer.

Or. en

Ændringsforslag 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, arbejdende fattige, 
hjemløse personer, personer med 
handicap, tredjelandsstatsborgere, 
asylansøgere og flygtninge samt alle 
andre personer, som oplever flere sociale 
udfordringer. ESF+ bør fremme aktiv 
inklusion af mennesker, der befinder sig 
langt væk fra arbejdsmarkedet, for at sikre 
deres socioøkonomiske integration. ESF+ 
bør også anvendes til at fremme rettidig og 
lige adgang til økonomisk overkommelige 
og bæredygtige tjenester af høj kvalitet, 
som for eksempel sundheds- og 
langtidspleje, navnlig familie- og 
lokalsamfundsbaserede plejetjenester. 
ESF+ bør bidrage til moderniseringen af 
sociale beskyttelsessystemer for navnlig at 
fremme adgangen hertil, inklusion og 
omfattende dækning.

Or. en

Ændringsforslag 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i (18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
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deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn og 
arbejdende fattige. ESF+ bør fremme aktiv 
inklusion af mennesker, der befinder sig 
langt væk fra arbejdsmarkedet, for at sikre 
deres socioøkonomiske integration. ESF+ 
bør også anvendes til at fremme rettidig og 
lige adgang til økonomisk overkommelige 
og bæredygtige tjenester af høj kvalitet, 
som for eksempel sundheds- og 
langtidspleje, navnlig familie- og 
lokalsamfundsbaserede plejetjenester. 
ESF+ bør bidrage til udbredelsen af 
sociale beskyttelsessystemer for navnlig at 
fremme adgangen hertil.

Or. it

Ændringsforslag 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker og 
strategier målrettet mod de mest ugunstigt 
stillede mennesker uanset alder, herunder 
børn, personer med handicap,
marginaliserede samfund, som for 
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ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

eksempel romaer, og arbejdende fattige.
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af
socialsikringsinstitutioner og offentlige 
beskæftigelsestjenester samt sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil og effektiviteten med 
hensyn til at reagere på de skiftende 
realiteter på arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats på alle forvaltningsniveauer, 
herunder på lokalt og regionalt plan, for 
at bekæmpe fattigdom med henblik på at 
bryde den negative sociale arv, fremme 
social inklusion ved at sikre lige 
muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet og hjemløshed. Dette 
indebærer mobilisering af en række 
politikker målrettet mod de mest ugunstigt 
stillede mennesker uanset alder, herunder 
børn, personer med handicap,
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
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adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

Or. en

Ændringsforslag 119
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom, 
herunder energifattigdom som omhandlet 
i de nyligt aftalte regler om forvaltningen 
af energiunionen med henblik på at bryde 
den negative sociale arv, fremme social 
inklusion ved at sikre lige muligheder for 
alle, bekæmpe forskelsbehandling og 
imødegå uligheder på sundhedsområdet. 
Dette indebærer mobilisering af en række 
politikker målrettet mod de mest ugunstigt 
stillede mennesker uanset alder, herunder 
børn, marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
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beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

Or. en

Ændringsforslag 120
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne samt 
de lokale og regionale myndigheder i 
deres indsats for at bekæmpe fattigdom 
med henblik på at bryde den negative 
sociale arv, fremme social inklusion ved at 
sikre lige muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på sundhedsområdet. Dette indebærer 
mobilisering af en række politikker 
målrettet mod de mest ugunstigt stillede 
mennesker uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, og arbejdende fattige. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

Or. es

Ændringsforslag 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Henset til udviklingsniveauet i 
regionerne og de forskellige sociale 
virkeligheder på tværs af Europa bør 
omfanget af fleksibilitet i ESF+ være 
tilstrækkeligt til at tage hensyn til de 
regionale og territoriale specificiteter.

Or. en

Ændringsforslag 122
Theodoros Zagorakis

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Henset til udviklingsniveauet i 
regionerne og de forskellige sociale 
virkeligheder på tværs af Europa bør 
omfanget af fleksibilitet i ESF+ være 
tilstrækkeligt til at tage hensyn til de 
regionale og territoriale specificiteter.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for større fleksibilitet i forbindelse med interventionen af ESF+.

Ændringsforslag 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) I betragtning af forskellene i 
udviklingsniveauer i Europa skal 
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anvendelsen af ESF+ fortsat være 
tilstrækkelig fleksibel til, at der kan tages 
hensyn til særlige regionale og territoriale 
forhold.

Or. fr

Ændringsforslag 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) ESF+ bør bidrage til at reducere
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 
der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social integration af mennesker, 
der er truet af fattigdom eller social 
udstødelse, og de socialt dårligst stillede.
Med henblik på at mindst 4 % af midlerne 
fra det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, 
anvendes til støtte til de socialt dårligst 
stillede på EU-plan, bør medlemsstaterne 
tildele mindst 2 % af deres nationale 
midler fra det indsatsområde under ESF+, 
der gennemføres under delt forvaltning, til
bekæmpelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom og 
fødevaremæssige afsavn. På grund af 
operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende
enklere regler for støtte til afhjælpning af 
materielle afsavn hos de socialt dårligst 
stillede.

(19) ESF+ bør bidrage til at udrydde
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 
der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social integration af mennesker, 
der oplever eller er truet af fattigdom eller 
social udstødelse, og de socialt dårligst 
stillede. Medlemsstaterne bør tildele
mindst 4 % af deres nationale midler fra
social samhørighed og sociale rettigheder, 
der gennemføres under delt forvaltning, til
udryddelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom og 
fødevaremæssige afsavn. På grund af 
operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende
så enkle regler som muligt for støtte til 
afhjælpning af materielle afsavn hos de 
socialt dårligst stillede.

Or. en
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Ændringsforslag 125
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) ESF+ bør bidrage til at reducere 
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 
der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social integration af mennesker, 
der er truet af fattigdom eller social 
udstødelse, og de socialt dårligst stillede.
Med henblik på at mindst 4 % af midlerne 
fra det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, 
anvendes til støtte til de socialt dårligst 
stillede på EU-plan, bør medlemsstaterne 
tildele mindst 2 % af deres nationale 
midler fra det indsatsområde under ESF+, 
der gennemføres under delt forvaltning, til 
bekæmpelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom og 
fødevaremæssige afsavn. På grund af 
operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende 
enklere regler for støtte til afhjælpning af 
materielle afsavn hos de socialt dårligst 
stillede.

(19) ESF+ bør bidrage til at reducere 
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 
der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social inklusion af mennesker, der 
er truet af fattigdom eller social udstødelse, 
og de socialt dårligst stillede.
Medlemsstaterne bør tildele mindst 4 % af 
deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
bekæmpelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom og 
fødevaremæssige afsavn. På grund af 
operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende 
enklere regler for støtte til afhjælpning af 
materielle afsavn hos de socialt dårligst 
stillede.

Or. en

Ændringsforslag 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) ESF+ bør bidrage til at reducere 
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 

(19) ESF+ bør bidrage til at reducere 
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 
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der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social integration af mennesker, 
der er truet af fattigdom eller social 
udstødelse, og de socialt dårligst stillede.
Med henblik på at mindst 4 % af midlerne 
fra det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, 
anvendes til støtte til de socialt dårligst 
stillede på EU-plan, bør medlemsstaterne 
tildele mindst 2 % af deres nationale 
midler fra det indsatsområde under ESF+, 
der gennemføres under delt forvaltning, til 
bekæmpelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom og 
fødevaremæssige afsavn. På grund af 
operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende 
enklere regler for støtte til afhjælpning af 
materielle afsavn hos de socialt dårligst 
stillede.

der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social integration af mennesker, 
der er truet af fattigdom eller social 
udstødelse, og de socialt dårligst stillede.
Medlemsstaterne bør tildele mindst 4 % af 
deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
bekæmpelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom og 
fødevaremæssige afsavn. På grund af 
operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende 
enklere regler for støtte til afhjælpning af 
materielle afsavn hos de socialt dårligst 
stillede.

Or. en

Ændringsforslag 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) ESF+ bør bidrage til at reducere 
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 
der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social integration af mennesker, 
der er truet af fattigdom eller social 
udstødelse, og de socialt dårligst stillede.
Med henblik på at mindst 4 % af midlerne 
fra det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, 
anvendes til støtte til de socialt dårligst 
stillede på EU-plan, bør medlemsstaterne 
tildele mindst 2 % af deres nationale 

(19) ESF+ bør bidrage til at reducere 
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 
der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social integration af mennesker, 
der er truet af fattigdom eller social 
udstødelse, og de socialt dårligst stillede.
Medlemsstaterne bør tildele mindst 4 % af 
deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
bekæmpelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
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midler fra det indsatsområde under ESF+, 
der gennemføres under delt forvaltning, til 
bekæmpelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom og 
fødevaremæssige afsavn. På grund af 
operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende 
enklere regler for støtte til afhjælpning af 
materielle afsavn hos de socialt dårligst 
stillede.

social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom og 
fødevaremæssige afsavn. På grund af 
operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende 
enklere regler for støtte til afhjælpning af 
materielle afsavn hos de socialt dårligst 
stillede.

Or. en

Ændringsforslag 128
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) ESF+ bør bidrage til at reducere 
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 
der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social integration af mennesker, 
der er truet af fattigdom eller social 
udstødelse, og de socialt dårligst stillede. 
Med henblik på at mindst 4 % af midlerne 
fra det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, 
anvendes til støtte til de socialt dårligst 
stillede på EU-plan, bør medlemsstaterne 
tildele mindst 2 % af deres nationale midler 
fra det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
bekæmpelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom og 
fødevaremæssige afsavn. På grund af 
operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende 
enklere regler for støtte til afhjælpning af 
materielle afsavn hos de socialt dårligst 

(19) ESF+ bør bidrage til at reducere 
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 
der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social integration af mennesker, 
der er truet af fattigdom eller social 
udstødelse, og de socialt dårligst stillede. 
Med henblik på at mindst 4 % af midlerne 
fra det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, 
anvendes til støtte til de socialt dårligst 
stillede på EU-plan, bør medlemsstaterne 
tildele mindst 2 % af deres nationale midler 
fra det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
bekæmpelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom, fattigdom i 
alderdommen og fødevaremæssige afsavn. 
På grund af operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende 
enklere regler for støtte til afhjælpning af 
materielle afsavn hos de socialt dårligst 
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stillede. stillede.

Or. de

Ændringsforslag 129
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Understreger i denne forbindelse, at 
fattigdom i alderdommen er et europæisk 
problem, som overvejende rammer 
kvinder. At forskellen mellem mænd og 
kvinder med hensyn til pensioner 
("Gender gap in pensions"), der kan 
defineres som forskellen i kvinders og 
mænds gennemsnitlige pensionsydelse 
(før skat og afgifter), i 2014 udgjorde 
39,4 % for aldersgruppen 65 år og 
derover i EU og er vokset i halvdelen af 
medlemsstaterne i de seneste fem år; der 
henviser til, at den økonomiske og 
finansielle krise i de forløbne år har haft 
en negativ indvirkning på mange kvinders 
indkomst og på lang sigt gennemsnitligt 
har større indvirkning på kvinders 
indkomst end på mænds; der henviser til, 
at mellem 11 og 36 % af kvinderne i nogle 
medlemsstater ikke har ret til pension;

Or. de

Ændringsforslag 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) For at udrydde fattigdom og sikre 
en bedre social inklusion bør ESF+ 
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tilskynde til, at specialiserede sociale 
NGO'er og organisationer, som 
repræsenterer og arbejder med personer, 
der lever i fattigdom, deltager aktivt i 
forbindelse med både udarbejdelsen, 
gennemførelsen og evalueringen af de 
særlige programmer.

Or. en

Ændringsforslag 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
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. it

Ændringsforslag 132
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
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 

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 133
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
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.

(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 inklusion af statsborgere 
fra tredjelande, herunder flygtninge og 
asylansøgere, for at supplere de aktioner, 
der finansieres via Asyl- og 
Migrationsfonden. Medlemsstaterne bør 
tildele 2 % af deres ESF+-ressourcer til 
inklusionen af tredjelandsstatsborgere 
og/eller marginaliserede samfund på 
lokalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

Forslag til forordning
Betragtning 20
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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.

(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 rimelig 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 og EFRU, samt de 
fonde, som kan have en positiv 
indvirkning på inklusionen af 
tredjelandsstatsborgere. Medlemsstaterne 
bør tildele en passende del af deres ESF+-
ressourcer til lokale myndigheder, så de 
kan opfylde behovene hos 
tredjelandsstatsborgere på lokalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
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.

(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. Medlemsstaterne bør 
tildele passende ressourcer til lokale 
myndigheder til integration af migranter 
på lokalt plan.
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Or. en

Ændringsforslag 136
Brando Benifei

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Forvaltningen af 
migrationsstrømmene har udprægede 
bymæssige og lokale dimensioner og 
konsekvenser. Byer, lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer har vist sig 
at være i stand til at udarbejde effektive 
og innovative strategier, projekter og 
initiativer til at tackle kort- og langsigtede 
udfordringer vedrørende modtagelse, 
social inklusion og integration af 
tredjelandsstatsborgere i samfundet og på 
arbejdsmarkedet. ESF+ bør yde direkte 
støtte til byer og lokale interessenter for at 
opskalere lokale projekter på dette område 
med henblik på at tilbyde rettidig, 
målrettet og effektiv støtte baseret på 
lokale behov.

Or. en

Ændringsforslag 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) ESF+ bør under ingen 
omstændigheder anvendes til direkte eller 
indirekte at tilskynde til nye ulovlige 
migrationsstrømme til EU, men bør 
forblive et nyttigt instrument til fremme af 
europæiske borgeres socioøkonomiske 
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integration og beskæftigelse, navnlig hvad 
angår de unge, som lovligt bosiddende i 
EU oplever fattigdom, materielle afsavn 
og social udstødelse, og som har 
vanskeligt ved at finde et stabilt job på det 
europæiske arbejdsmarked.

Or. it

Ændringsforslag 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Forslag til forordning
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 

udgår
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bistand.

Or. en

Ændringsforslag 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
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 
bistand.

(21) ESF+ bør støtte medlemsstaternes
politiske reformer og systemreformer inden 
for beskæftigelse, social inklusion, 
sundheds- og langtidspleje og uddannelse.

Or. it
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Ændringsforslag 140
Claude Rolin

Forslag til forordning
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 
bistand.

(21) ESF+ bør støtte politiske reformer og 
systemreformer inden for beskæftigelse, 
social inklusion, sundheds- og langtidspleje 
og uddannelse. 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.

Or. fr

Ændringsforslag 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 21
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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 
bistand.

(21) ESF+ bør støtte politiske reformer og 
systemreformer inden for beskæftigelse, 
social inklusion, sundheds- og langtidspleje 
og uddannelse. Medlemsstaterne bør
tildele et passende beløb af deres midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til de
relevante landespecifikke henstillinger, 
som stemmer overens med rationalet 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. 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, og altid under 
hensyntagen til målene med økonomisk, 
social og territorial samhørighed, som 
fremgår af artikel 174 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) ESF+ bør støtte politiske reformer og 
systemreformer inden for beskæftigelse, 

(21) ESF+ bør støtte politiske reformer og 
systemreformer inden for beskæftigelse, 
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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 bistand.

social inklusion, sundheds- og 
langtidspleje, uddannelse og udryddelse af 
fattigdom, som er knyttet til de 
udfordringer, som fremgår af den sociale 
resultattavle i det europæiske semester. 
Medlemsstaterne bør tildele et passende 
beløb af deres midler fra indsatsområdet 
for social samhørighed og sociale 
rettigheder 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
inddrage lokale og regionale myndigheder 
i processen med at sikre sammenhæng, 
koordinering og komplementaritet mellem 
på den ene side det indsatsområde under 
ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, og indsatsområdet direkte og
indirekte forvaltning og mellem disse 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 
bistand.

Or. en

Ændringsforslag 143
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) ESF+ bør støtte politiske reformer og 
systemreformer inden for beskæftigelse, 
social inklusion, sundheds- og langtidspleje 

(21) ESF+ bør støtte politiske reformer og 
systemreformer inden for beskæftigelse, 
social inklusion, sundheds- og langtidspleje 
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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 bistand.

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 bør gennemgå de 
operationelle programmer for at vurdere, 
om de i tilstrækkelig grad imødekommer 
de landespecifikke anbefalinger. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør
involvere lokale og regionale 
myndigheder på en meningsfyldt måde i 
processen for at sikre sammenhæng, 
koordinering og komplementaritet mellem
alle forvaltningsniveauer og mellem på 
den ene side det indsatsområde under 
ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, og indsatsområdet EaSI og
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 bistand under 
overholdelse af partnerskabsprincippet.

Or. en

Ændringsforslag 144
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) ESF+ bør støtte politiske reformer og (21) ESF+ bør støtte politiske reformer og 
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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 bistand.

systemreformer inden for beskæftigelse, 
social inklusion, sundheds- og langtidspleje 
og uddannelse. For at styrke tilpasningen 
til det europæiske semester og de nye 
regler om forvaltningen af energiunionen
bør medlemsstaterne tildele et passende 
beløb af deres midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, til på en retfærdig
omstillingsmåde at gennemføre relevante 
landespecifikke henstillinger i forbindelse 
med strukturelle, herunder klima- og 
energimæssige 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 bistand.

Or. en

Ændringsforslag 145
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
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 

(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 
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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 bistand.

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 samt 
overholdelse af målene for den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
med henblik på bæredygtig udvikling. 
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.

Or. de

Ændringsforslag 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Forslag til forordning
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 

(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 
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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 bistand.

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
inddrage lokale og regionale myndigheder 
i processen med at 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 
bistand.

Or. en

Ændringsforslag 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

Forslag til forordning
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 

(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 
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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 bistand.

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, og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
25 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
30 % af indsatsområdet for social 
samhørighed og sociale rettigheder til at 
skabe social inklusion og til udryddelse af
fattigdom. Denne procentdel bør supplere 
de nationale midler, der er afsat til 
bekæmpelse af ekstrem fattigdom.

Or. en
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Ændringsforslag 149
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
25 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
30 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion og bekæmpe 
fattigdom. Medlemsstaterne bør bruge 
denne tildeling til at håndtere 
udfordringer ud over arbejdsløshed med 
andre foranstaltninger end 
arbejdsmarkedsaktivering til støtte for 
bekæmpelse af fattigdom og inklusion.

Or. en

Ændringsforslag 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
25 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
30 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion og bekæmpe absolut 
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fattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
25 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
30 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

Or. en

Ændringsforslag 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
25 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
30 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

Or. en
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Ændringsforslag 153
Ádám Kósa

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
25 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
20 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

Or. hu

Ændringsforslag 154
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
25 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
20 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

Or. en

Ændringsforslag 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber
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Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
25 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst
20 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende tematiske koncentration af programmeringsperioden 2014-2020 vedrørende 
social inklusion for ESF (20 %) giver medlemsstaterne tilstrækkelig fleksibilitet til at 
investere i deres prioriteter baseret på de behov, som opstår både under den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og de landespecifikke anbefalinger.

Ændringsforslag 156
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst 
25 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion.

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst 
25 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
skabe social inklusion og effektivt 
bekæmpe fattigdom i alderdommen.

Or. de
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Ændringsforslag 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Alle medlemsstater har ratificeret 
FN-konventionen om barnets rettigheder 
(UNCRC), som udgør standarden for 
fremme og beskyttelse af barnets 
rettigheder. Fremme af barnets 
rettigheder er et udtrykkeligt mål for EU's 
politikker (artikel 3 i Lissabontraktaten), 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder kræver, at 
barnets tarv skal komme i første række i 
alle EU-foranstaltninger. EU og 
medlemsstaterne bør gøre hensigtsmæssig 
brug af ESF+ til at bryde den sociale arv 
for børn, der lever i fattigdom og social 
udstødelse, som defineret i 
Kommissionens henstilling "Investering i 
børn". ESF+ bør støtte foranstaltninger, 
som fremmer effektive interventioner, der 
bidrager til at realisere børns rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 158
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Alle medlemsstater har ratificeret 
FN-konventionen om barnets rettigheder, 
som udgør standarden for fremme og 
beskyttelse af barnets rettigheder. 
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Fremme af barnets rettigheder er et 
udtrykkeligt mål for Unionens politikker, 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder kræver, at 
barnets tarv skal komme i første række i 
alle EU-foranstaltninger. ESF+ bør støtte 
foranstaltninger, som fremmer effektive 
interventioner, der bidrager til at realisere 
børns rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Fattigdom fratager børn respektable 
levevilkår, uddannelsesmuligheder, 
adgang til sund ernæring og 
sundhedspleje, hvilket på langt sigt fører 
til større risiko for arbejdsløshed, 
fattigdom mellem generationer, 
fejlernæring, sygdom, hjemløshed, 
skolefrafald og social udstødelse. Hvis 
børn vokser op i fattigdom, kan det på 
dramatisk vis ændre deres muligheder for 
at udnytte deres rettigheder – som er 
indeholdt i FN's konvention om barnets 
rettigheder (UNCRC). Børns fattigdom 
skal imødegås fra barnets perspektiv og 
med en tværsektoriel og integreret tilgang.

Or. en

Ændringsforslag 160
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) I lyset af det vedvarende høje niveau 
af børnefattigdom og social udstødelse i 
Unionen og under hensyntagen til princip 
nr. 11 i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, hvor det anføres, at børn har 
ret til at blive beskyttet mod fattigdom, og 
at ugunstigt stillede børn har ret til 
specifikke foranstaltninger til at forbedre 
lige muligheder, bør medlemsstaterne 
tildele 10 % af deres ESF+-ressourcer 
under delt forvaltning til at udrydde
børnefattigdom og social udstødelse. 
Tidlige investeringer i børn giver et 
betydeligt afkast for både børn og 
samfund som helhed, er afgørende for at 
bryde den sociale arv i de tidlige år og er 
nøglen til at reducere risikoen for 
fattigdom og social udstødelse for hele 
samfundet. Støtte til udvikling af børns 
færdigheder og kvalifikationer giver dem 
mulighed for at udvikle deres fulde 
potentiale, give dem det bedste 
uddannelses- og sundhedsmæssige 
resultat, blive aktive medlemmer af 
samfundet og øge deres muligheder på 
arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) I lyset af det vedvarende høje niveau 
af børnefattigdom og social udstødelse i 
EU (26,4 % i 2017) og den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, hvor det 
anføres, at børn har ret til at blive 
beskyttet mod fattigdom, og at ugunstigt 
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stillede børn har ret til specifikke 
foranstaltninger til at forbedre lige 
muligheder, bør medlemsstaterne tildele 
mindst 10 % af deres ESF+-ressourcer 
under delt forvaltning til den europæiske 
børnegarantiordning til udryddelse af 
børnefattigdom og social udstødelse. 
Tidlige investeringer i børn giver et 
betydeligt afkast for både børn og 
samfundet som helhed. Støtte til udvikling 
af børns færdigheder og kvalifikationer 
giver dem mulighed for at udvikle deres 
fulde potentiale, blive aktive medlemmer 
af samfundet og øge deres muligheder på 
arbejdsmarkedet som unge mennesker.

Or. en

Ændringsforslag 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) Børns muligheder i løbet af deres 
levetid, navnlig for de fattigste børn, 
afhænger af en kombination af 
dækningen af grundlæggende behov 
(ernæring og husly), adgang til offentlige 
tjenester af høj kvalitet (sundhed og 
uddannelse) og stabile forhold hos 
forældrene i forhold til at være gode 
forældre (social inklusion og 
arbejdsmarkedsintegration). Den 
europæiske reaktion med hensyn til at 
forbedre fattige børns levevilkår skal 
derfor være flerdimensionel, 
rettighedsbaseret og integreret med 
henblik på at sikre, at børn og deres 
familier har adgang til tilstrækkelige 
ressourcer og kvalitetstjenester. Den 
europæiske børnegaranti er en ny og 
integreret tilgang til at tackle de 
flerdimensionelle aspekter af 
børnefattigdom, som bør sikre, at alle 
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europæiske børn, som er i risiko for 
fattigdom, har adgang til gratis 
sundhedspleje af høj kvalitet, gratis 
uddannelse af høj kvalitet, gratis 
børnepasning af høj kvalitet, ordentlige 
boliger og passende ernæring. Hvis disse 
fem indsatsområder dækkes ved hjælp af 
handlingsplaner på EU-plan og på 
nationalt plan, vil det sikre, at 
levevilkårene og mulighederne for 
millioner af børn i Europa forbedres 
betydeligt og med et langsigtet perspektiv. 
Børnegarantien er en central strukturel 
reform af denne periode og bør betragtes 
som en investering i Den Europæiske 
Unions stabilitet og velstand, som er 
nødvendig for at fastholde Unionens 
vækstpotentiale. Investeringer i små børn 
er det vigtigste middel til at forbedre 
økonomisk og social velfærd.

Or. en

Ændringsforslag 163
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer af 
ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen, 
herunder via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer af 
ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen, 
herunder via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger, hvis disse 
programmer har vist sig at være en succes 
ifølge eksterne revisorer. Overvågning af 
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programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge. Berørte 
medlemsstater bør derfor tildele mindst 
10 % af deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

programmer og udveksling af bedste 
praksis bør være fokus for ESF+ med 
henblik på at effektivisere finansieringen 
mest muligt. På grundlag af de 
foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige,
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge.

Or. en

Ændringsforslag 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer af 
ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen,
herunder via gennemførelse af 

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer af 
ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse (NEET'er), hvilke 
niveauer endda er højere for socialt 
udsatte unge, i en række medlemsstater og 
regioner er det nødvendigt at
medlemsstaterne fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra indsatsområdet 
for social samhørighed og sociale 
rettigheder i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen,
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ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge. Berørte 
medlemsstater bør derfor tildele mindst
10 % af deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

navnlig via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb af høj kvalitet på 
beskæftigelses- og uddannelsesområdet 
samt effektive opsøgende foranstaltninger 
rettet mod unge ved, hvis det er relevant, at 
prioritere langtidsledige, erhvervsinaktive 
og ugunstigt stillede unge, blandt andet 
gennem ungdomsarbejde. Medlemsstaterne 
bør også investere i foranstaltninger, der 
har til formål at lette overgangen fra skole 
til arbejde samt reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge og levere 
deres tjeneste uden nogen form for 
forskelsbehandling. Medlemsstaterne bør 
derfor tildele mindst 5 % af deres nationale 
midler fra indsatsområdet for social 
samhørighed og sociale rettigheder eller 
15 % af deres nationale ressourcer fra 
indsatsområdet for social samhørighed og 
sociale rettigheder, når deres NEET-
procent er for høj, til støtte af politikker 
inden for unges beskæftigelsesegnethed, 
videregående uddannelse, 
kvalitetsbeskæftigelse, lærlingepladser og 
praktikpladser.

Or. en

Ændringsforslag 165
Claude Rolin

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer af 
ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer af 
ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 



PE626.995v02-00 110/154 AM\1164117DA.docx

DA

under uddannelse, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen, 
herunder via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge. Berørte 
medlemsstater bør derfor tildele mindst
10 % af deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

under uddannelse, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen, 
herunder via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge. Berørte 
medlemsstater bør derfor på de relevante 
territoriale niveauer i overensstemmelse 
med deres institutionelle, juridiske og 
finansielle ramme tildele mindst 15 % af 
deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

Or. fr

Ændringsforslag 166
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer af (23) I lyset af vedvarende høje niveauer af 
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ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen, 
herunder via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge. Berørte 
medlemsstater bør derfor tildele mindst
10 % af deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen, 
herunder via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge med særlig 
fokus på de unge, der er sværest at nå.
Berørte medlemsstater bør derfor tildele 
mindst 15 % af deres nationale midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

Or. es

Ændringsforslag 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 23
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer af 
ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen, 
herunder via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge. Berørte 
medlemsstater bør derfor tildele mindst
10 % af deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer af 
ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen, 
herunder via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge. Berørte 
medlemsstater bør derfor tildele mindst
12 % af deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

Or. en

Ændringsforslag 168
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer af 
ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen, 
herunder via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge. Berørte 
medlemsstater bør derfor tildele mindst 
10 % af deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer af 
ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen
og unges adgang til beskæftigelse af høj 
kvalitet, herunder via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge og navnlig 
unge i sårbare situationer. Berørte 
medlemsstater bør derfor tildele mindst 
10 % af deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

Or. en



PE626.995v02-00 114/154 AM\1164117DA.docx

DA

Ændringsforslag 169
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Understreger, at den østrigske 
model for tosporet uddannelse med 
læreplads og praksis på virksomhederne 
er en succes og en effektiv mulighed for 
aktivt at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløsheden. Opfordrer i 
denne forbindelse medlemsstaterne til at 
etablere det tosporede uddannelsessystem, 
som er et forbillede i EU.

Or. de

Ændringsforslag 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) De infraregionale skævheder 
vokser, herunder i de mest velstående 
regioner, hvor der findes
fattigdomslommer.

Or. fr

Ændringsforslag 171
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Kræver en bæredygtig styrkelse af 
Eures, navnlig gennem en omfattende 
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udvidelse af internetplatformen og aktiv 
inddragelse af medlemsstaterne. 
Opfordrer medlemsstaterne til at udnytte 
den allerede eksisterende model mere 
effektivt og opslå alle ledige stillinger i 
medlemsstaterne i Eures-systemet.

Or. de

Ændringsforslag 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Medlemsstaterne bør sikre 
koordinering og komplementaritet mellem 
de tiltag, der støttes via disse fonde.

(24) Medlemsstaterne og Kommissionen
bør sikre koordinering og 
komplementaritet mellem de tiltag, der 
støttes via ESF+ og andre af Unionens 
programmer og instrumenter såsom Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen, Den Europæiske 
Regionaludviklingsfond, Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond, Erasmus, Asyl- og 
Migrationsfonden, Horisont Europa, Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne og programmet for det 
digitale Europa.

Or. en

Ændringsforslag 173
Silvia Costa

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Medlemsstaterne bør sikre 
koordinering og komplementaritet mellem 
de tiltag, der støttes via disse fonde.

(24) Medlemsstaterne bør sikre 
koordinering og komplementaritet mellem 
de tiltag, der støttes via disse fonde, 
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herunder Erasmus, Et Kreativt Europa og 
Det Europæiske Solidaritetskorps.

Or. it

Ændringsforslag 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Medlemsstaterne bør sikre 
koordinering og komplementaritet mellem 
de tiltag, der støttes via disse fonde.

(24) Medlemsstaterne bør i samarbejde 
med de kompetente regionale og lokale 
myndigheder sikre koordinering og 
komplementaritet mellem de tiltag, der 
støttes via disse fonde.

Or. it

Ændringsforslag 175
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) I lyset af det vedvarende høje niveau 
af børnefattigdom og social udstødelse i 
Unionen (26,4 % i 2017) og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
hvor det anføres, at børn har ret til at 
blive beskyttet mod fattigdom, og at 
ugunstigt stillede børn har ret til 
specifikke foranstaltninger til at forbedre 
lige muligheder, bør medlemsstaterne 
tildele en passende del af deres ESF+-
ressourcer under delt forvaltning til at 
reducere børnefattigdom og social 
udstødelse. Tidlige investeringer i børn 
giver et betydeligt afkast for både børn og 
samfundet som helhed. Støtte til udvikling 
af børns færdigheder og kvalifikationer 
giver dem mulighed for at udvikle deres 
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fulde potentiale, blive aktive medlemmer 
af samfundet og øge deres muligheder på 
arbejdsmarkedet som unge mennesker.

Or. en

Ændringsforslag 176
Theodoros Zagorakis

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I overensstemmelse med artikel 349 i 
TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 til 
tiltrædelsestraktaten af 1994 er regionerne i 
den yderste periferi og de nordlige 
tyndtbefolkede regioner berettiget til 
specifikke foranstaltninger i henhold til 
fælles politikker og EU-programmer. Disse 
regioner kræver på grund af de vedvarende 
begrænsninger, de må leve med, specifik 
støtte.

(25) I overensstemmelse med artikel 349
og 174 i TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 
til tiltrædelsestraktaten af 1994 er 
regionerne i den yderste periferi, de 
nordlige tyndtbefolkede regioner og øer
berettiget til specifikke foranstaltninger i 
henhold til fælles politikker og EU-
programmer. Disse regioner kræver på 
grund af de vedvarende begrænsninger, de 
må leve med, specifik støtte.

Or. el

Begrundelse

Det geografiske omfang af ESF+ skal præciseres.

Ændringsforslag 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I overensstemmelse med artikel 349 i 
TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 til 
tiltrædelsestraktaten af 1994 er regionerne i 
den yderste periferi og de nordlige 
tyndtbefolkede regioner berettiget til 
specifikke foranstaltninger i henhold til 

(25) I overensstemmelse med artikel 349
og 174 i TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 
til tiltrædelsestraktaten af 1994 er 
regionerne i den yderste periferi, øerne og 
de nordlige tyndtbefolkede regioner 
berettiget til specifikke foranstaltninger i 
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fælles politikker og EU-programmer. Disse 
regioner kræver på grund af de vedvarende 
begrænsninger, de må leve med, specifik 
støtte.

henhold til fælles politikker og EU-
programmer. Disse regioner kræver på 
grund af de vedvarende begrænsninger, de 
må leve med, specifik støtte.

Or. it

Ændringsforslag 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I overensstemmelse med artikel 349 i 
TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 til 
tiltrædelsestraktaten af 1994 er regionerne i 
den yderste periferi og de nordlige 
tyndtbefolkede regioner berettiget til 
specifikke foranstaltninger i henhold til 
fælles politikker og EU-programmer. Disse 
regioner kræver på grund af de vedvarende 
begrænsninger, de må leve med, specifik 
støtte.

(25) I overensstemmelse med artikel 174 
og 349 i TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 
til tiltrædelsestraktaten af 1994 er 
regionerne i den yderste periferi og de 
nordlige tyndtbefolkede regioner berettiget 
til specifikke foranstaltninger i henhold til 
fælles politikker og EU-programmer. Disse 
regioner kræver på grund af de vedvarende 
begrænsninger, de må leve med, specifik 
støtte.

Or. en

Ændringsforslag 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) De særlige forhold i landdistrikter, 
bjergegne og øområder kræver en 
målrettet og specifik indsats af ESF+ for i 
disse egne, gennem et tæt samarbejde med 
nationale, regionale og lokale 
myndigheder sammen med de 
socioøkonomiske aktører og 
arbejdsmarkedets parter, at fremme 
beskæftigelse og uddannelse med henblik 
på at støtte konkurrenceevnen og 
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forhindre affolkning.

Or. it

Ændringsforslag 180
Dominique Martin

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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. 

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 181
Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 

(26) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes via ESF+, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem
EU's institutioner og de nationale, 
regionale og lokale myndigheder på deres 
respektive relevante territoriale niveauer
sammen med de socioøkonomiske aktører, 
navnlig arbejdsmarkedets parter og de
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arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet til at deltage i 
gennemførelsen af ESF+ under delt 
forvaltning.

ikke-statslige organisationer. Det er derfor 
af afgørende betydning, at medlemsstaterne
inddrager de regionale og lokale 
myndigheder i gennemførelsen af ESF+ 
under delt forvaltning, da de er bedre 
stillet med hensyn til at kende de sociale 
og økonomiske behov på subnationalt 
plan og fremme de sociale aktører og 
civilsamfundets deltagelse.

Or. es

Ændringsforslag 182
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes via ESF+, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem
EU-institutionerne og de nationale, 
regionale og lokale myndigheder samt de
socioøkonomiske aktører, 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. 
Det er derfor af afgørende betydning, at 
medlemsstaterne tilskynder regionale og 
lokale myndigheder, arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundet til at deltage i 
gennemførelsen af ESF+ under delt 
forvaltning.

Or. it

Ændringsforslag 183
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 26
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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) 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 regionale og lokale myndigheder,
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet
med særlig vægt på NGO'er, der leverer 
beskæftigelse, pleje, uddannelse og 
sociale tjenester samt arbejder inden for 
ikkeforskelsbehandling og/eller forsvarer 
menneskerettigheder. Det er derfor af 
afgørende betydning, at medlemsstaterne
sikrer betydningsfuld deltagelse fra 
regionale og lokale myndigheder,
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet
i den strategiske gennemførelse af ESF+ 
under delt forvaltning for at forme 
prioriteter for operationelle programmer 
med henblik på at gennemføre, overvåge 
og evaluere resultater og virkninger. Med 
henblik på at sikre 
ikkeforskelsbehandling og lige 
muligheder er det desuden afgørende, at 
ligestillingsorganer og nationale 
menneskerettighedsinstitutioner også 
inddrages i alle faser. 

Or. en

Ændringsforslag 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes via ESF+, forudsætter god 

(26) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes via ESF+, forudsætter god 
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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.

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 involverer
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
i udarbejdelsen, overvågningen,
gennemførelsen og evalueringen af ESF+-
programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes via ESF+, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem
EU-institutioner og nationale, regionale 
og lokale myndigheder og de 
socioøkonomiske aktører, navnlig 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. 
Det er derfor af afgørende betydning, at 
medlemsstaterne inddrager de regionale 
og lokale myndigheder i gennemførelsen 
af ESF+, men også at de tilskynder 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
til at deltage.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at bevare den territoriale dimension af ESF+ ved at inddrage de regionale og 
lokale myndigheder i fuldt omfang i gennemførelse.

Ændringsforslag 186
Theodoros Zagorakis
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Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes via ESF+, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem
EU's institutioner og lokale, regionale og 
nationale myndigheder på de respektive
relevante territoriale niveauer sammen 
med de socioøkonomiske aktører, 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. 
Det er derfor af afgørende betydning, at 
medlemsstaterne inddrager lokale og
regionale myndigheder i gennemførelsen 
af ESF+ under delt forvaltning, da de er 
bedst stillet i forhold til at kende de 
sociale og økonomiske behov på 
subnationalt plan, og tilskynder 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
til at deltage.

Or. en

Begrundelse

Sikring af flerniveauforvaltning og deltagelse af lokale og regionale myndigheder i 
gennemførelsen af ESF+.

Ændringsforslag 187
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 

(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 
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civilsamfundet. Det er derfor af afgørende 
betydning, at medlemsstaterne tilskynder
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
til at deltage i gennemførelsen af ESF+ 
under delt forvaltning.

civilsamfundet. Det er derfor af afgørende 
betydning, at medlemsstaterne planlægger 
klare og bindende regler om
arbejdsmarkedets parters og
civilsamfundets deltagelse i 
gennemførelsen af ESF+ under delt 
forvaltning med henblik på at etablere et 
mere strategisk syn på udfordringer og 
løsninger inden for lokal arbejdskraft og 
boligområder.

Or. en

Ændringsforslag 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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) 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
lokale og regionale myndigheder,
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
til at deltage i gennemførelsen af ESF+ 
under delt forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) God forvaltning og partnerskab 
mellem forvaltningsmyndigheder og 
partnere kræver effektiv og produktiv 
brug af kapacitetsopbygning for 
interessenter, som medlemsstaterne bør 
tildele en passende del af deres ESF+-
ressourcer til. Eftersom investeringer i 
institutionel kapacitet og i effektiv 
offentlig forvaltning og effektive 
offentlige tjenester på nationalt, regionalt 
og lokalt plan med henblik på reformer, 
bedre regulering og god forvaltning ikke 
længere indgår som et operationelt mål 
for ESF+ under delt forvaltning, men er 
blevet medtaget i støtteprogrammet for 
strukturprogrammer, er det nødvendigt, at 
Kommissionen og medlemsstaterne sikrer 
effektiv samordning mellem de to 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Gennemførelsen af ESF+'s mål og 
adgangen til dens ressourcer i 
medlemsstaterne er stadig meget 
vanskelig, hvilket i høj grad er med til at 
mindske dens effekt. Det er derfor 
nødvendigt at gennemføre en yderligere 
forenkling af den administrative og 
bureaukratiske byrde og kompleksitet, der 
hæmmer anvendelse af ESF+ i 
medlemsstaterne, især for SMV'er og 
lokale administrative myndigheder.

Or. it
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Ændringsforslag 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Det er vigtigt, at der ydes støtte til 
social innovation, for at politikkerne bedre 
kan reagere på social forandring, og for at 
tilskynde til og støtte innovative løsninger. 
Blandt andet er afprøvning og evaluering 
af innovative løsninger, inden de indføres i 
stor skala, afgørende for at forbedre 
politikkernes effektivitet, hvilket dermed 
gør specifik støtte fra ESF+ berettiget.

(27) Det er vigtigt, at der ydes støtte til 
social innovation, for at politikkerne bedre 
kan reagere på social forandring, og for at 
tilskynde til og støtte innovative løsninger, 
herunder på lokalt plan. Blandt andet er 
afprøvning og evaluering af innovative 
løsninger, inden de indføres i stor skala, 
afgørende for at forbedre politikkernes 
effektivitet, hvilket dermed gør specifik 
støtte fra ESF+ berettiget, ligesom det 
kræver god samordning mellem 
indsatsområdet social samhørighed og 
sociale rettigheder og indsatsområdet 
beskæftigelse og social innovation.

Or. en

Ændringsforslag 192
Elena Gentile

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Det er vigtigt, at der ydes støtte til 
social innovation, for at politikkerne bedre 
kan reagere på social forandring, og for at 
tilskynde til og støtte innovative løsninger. 
Blandt andet er afprøvning og evaluering 
af innovative løsninger, inden de indføres i 
stor skala, afgørende for at forbedre 
politikkernes effektivitet, hvilket dermed 
gør specifik støtte fra ESF+ berettiget.

(27) Det er vigtigt, at der ydes støtte til 
social innovation, for at politikkerne bedre 
kan reagere på social forandring, og for at 
tilskynde til og støtte innovative løsninger. 
Blandt andet er udvikling og test af 
innovative løsninger og afprøvning og 
evaluering af innovative løsninger, inden 
de indføres i stor skala, afgørende for at 
forbedre politikkernes effektivitet, hvilket 
dermed gør specifik støtte fra ESF+ 
berettiget.

Or. en
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Ændringsforslag 193
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Det er vigtigt, at der ydes støtte til 
social innovation, for at politikkerne bedre 
kan reagere på social forandring, og for at 
tilskynde til og støtte innovative løsninger. 
Blandt andet er afprøvning og evaluering 
af innovative løsninger, inden de indføres i 
stor skala, afgørende for at forbedre 
politikkernes effektivitet, hvilket dermed 
gør specifik støtte fra ESF+ berettiget.

(27) Det er vigtigt, at der ydes støtte til 
social innovation og social økonomi, for at 
politikkerne bedre kan reagere på social 
forandring, og for at tilskynde til og støtte 
innovative løsninger. Blandt andet er 
afprøvning og evaluering af innovative 
løsninger, inden de indføres i stor skala, 
afgørende for at forbedre politikkernes 
effektivitet, hvilket dermed gør specifik 
støtte fra ESF+ berettiget.

Or. es

Ændringsforslag 194
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Det er vigtigt, at der ydes støtte til 
social innovation, for at politikkerne bedre 
kan reagere på social forandring, og for at 
tilskynde til og støtte innovative løsninger. 
Blandt andet er afprøvning og evaluering 
af innovative løsninger, inden de indføres i 
stor skala, afgørende for at forbedre 
politikkernes effektivitet, hvilket dermed 
gør specifik støtte fra ESF+ berettiget.

(27) Det er vigtigt, at der ydes støtte til 
social innovation, for at politikkerne bedre 
kan reagere på social forandring, og for at 
tilskynde til og støtte innovative løsninger. 
Blandt andet er afprøvning og evaluering 
af innovative løsninger på lokalt plan, 
inden de indføres i stor skala, afgørende for 
at forbedre politikkernes effektivitet, 
hvilket dermed gør specifik støtte fra ESF+ 
berettiget.

Or. en
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Ændringsforslag 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Med henblik på at udnytte 
potentialet i tværsektorielt samarbejde 
fuldt ud og forbedre synergier og 
samhørighed med andre politikområder 
for at nå de generelle mål i ESF+ bør 
sport og fysisk aktivitet anvendes som et 
værktøj i ESF+-foranstaltninger, som 
navnlig er rettet mod at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshed, forbedre social 
inklusion af marginaliserede samfund, 
fremme sundhed og forebygge sygdomme.

Or. en

Ændringsforslag 196
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Med henblik på at udnytte 
potentiale i tværsektorielt samarbejde 
fuldt ud og forbedre synergier og 
samhørighed med andre politikområder 
for at nå de generelle mål i ESF+ bør 
sport og fysisk aktivitet anvendes som et 
værktøj i ESF+-foranstaltninger, som 
navnlig er rettet mod at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshed, forbedre social 
inklusion af marginaliserede grupper, 
fremme sundhed og forebygge sygdomme.

Or. en
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Ændringsforslag 197
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder.
De bør også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 
inklusion i samfundet af personer med 
handicap på samme grundlag som andre og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap. Der bør tages hensyn til 
disse principper i alle dimensioner og i alle 
faser af udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør ikke støtte 
aktioner, der bidrager til segregation eller 
til social udstødelse. Ved forordning (EU) 
nr. [den kommende forordning om fælles 
bestemmelser] fastsættes det, at reglerne 
om udgifters støtteberettigelse afgøres på 
nationalt niveau, dog med visse 
undtagelser, for hvilke det er nødvendigt at 
fastsætte særlige bestemmelser med hensyn 
til det indsatsområde under ESF+, der 

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder
samt kvinders økonomiske uafhængighed, 
uddannelse og opgradering af 
kvalifikationer og reintegrationen af 
kvindelige voldsofre i samfundet og på 
arbejdsmarkedet. Sammenhængen og 
sammenspillet med programmet for 
rettigheder og værdier bør sikre, at ESF+
kan udbrede og opskalere tiltagene. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
sikre, at ESF+ fremmer lige muligheder 
for alle, uden forskelsbehandling, i 
overensstemmelse med artikel 10 i TEUF 
og fremmer inklusion i samfundet af 
personer med handicap og kroniske 
sygdomme på samme grundlag som andre 
og bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap med hensyn til bl.a. 
uddannelse, arbejde, beskæftigelse og 
tilgængelighed. Der bør tages hensyn til 
disse principper i alle dimensioner og i alle 
faser af udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme
tilgængelighed i overensstemmelse med 
FN's konvention om rettigheder for 
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gennemføres under delt forvaltning. personer med handicap og overgangen fra 
institutionel pleje til pleje i familien og i 
nærmiljøet, navnlig for dem, som er udsat 
for flere former for forskelsbehandling.
Foranstaltninger til fremme af 
overgangen fra institutionel pleje til pleje 
i familien og i nærmiljøet bør 
gennemføres via nationale strategier for 
afinstitutionalisering og handlingsplaner.
ESF+ bør ikke støtte aktioner, der ikke 
respekterer de grundlæggende 
rettigheder, der er fastsat i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og i 
særdeleshed aktioner, der bidrager til 
segregation eller til social udstødelse eller 
til at bevare kønsstereotyperne. Ved 
forordning (EU) nr. [den kommende 
forordning om fælles bestemmelser] 
fastsættes det, at reglerne om udgifters 
støtteberettigelse afgøres på nationalt 
niveau, dog med visse undtagelser, for 
hvilke det er nødvendigt at fastsætte 
særlige bestemmelser med hensyn til det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

Or. en

Begrundelse

Ifølge FN's retningslinjer om alternativ pleje af børn bør landene, når et barn er uden eller i 
risiko for at miste forældreomsorg, garantere, at "the most suitable forms of alternative care 
are identified and provided, under conditions that promote the child’s full and harmonious 
development" (de mest passende former for alternativ pleje afdækkes og tilvejebringes under 
omstændigheder, som fremmer barnets fulde og harmoniske udvikling). Dette omfatter: 
slægtsskabspleje, familiepleje, familiebaseret eller familielignende pleje og institutionel pleje, 
herunder pleje i nærmiljøet.

Ændringsforslag 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder.
De bør også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 
inklusion i samfundet af personer med 
handicap på samme grundlag som andre og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap. Der bør tages hensyn til 
disse principper i alle dimensioner og i alle 
faser af udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør ikke støtte 
aktioner, der bidrager til segregation eller 
til social udstødelse. Ved forordning (EU) 
nr. [den kommende forordning om fælles 
bestemmelser] fastsættes det, at reglerne 
om udgifters støtteberettigelse afgøres på 
nationalt niveau, dog med visse 
undtagelser, for hvilke det er nødvendigt at 
fastsætte særlige bestemmelser med hensyn 
til det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

(28) I overensstemmelse med Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, bør
Medlemsstaterne og Kommissionen sikre, 
at ESF+ bidrager til at fremme ligestilling 
mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder.
Kønsaspektet bør inddrages i alle aspekter 
og i alle faser af planlægningen og 
gennemførelsen af programmerne. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør
også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling baseret på køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder, seksuel orientering, 
kønsrelaterede egenskaber eller 
kønsorientering, i overensstemmelse med 
artikel 10 i TEUF og fremmer inklusion i 
samfundet af personer med handicap på 
samme grundlag som andre og bidrager til 
gennemførelsen af FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap med 
henblik på bl.a. uddannelse, arbejde, 
beskæftigelse og tilgængelighed. Der bør 
tages hensyn til disse principper i alle 
dimensioner og i alle faser af 
udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere og tværgående
former for forskelsbehandling. ESF+ bør 
ikke støtte aktioner, der bidrager til 
segregation eller til social udstødelse. Ved 
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forordning (EU) nr. [den kommende 
forordning om fælles bestemmelser] 
fastsættes det, at reglerne om udgifters 
støtteberettigelse afgøres på nationalt 
niveau, dog med visse undtagelser, for 
hvilke det er nødvendigt at fastsætte 
særlige bestemmelser med hensyn til
indsatsområdet for social samhørighed og 
sociale rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 199
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder. 
De bør også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 
inklusion i samfundet af personer med 
handicap på samme grundlag som andre og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap. Der bør tages hensyn til 
disse principper i alle dimensioner og i alle 
faser af udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder. 
De bør også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 
inklusion i samfundet af personer med 
handicap på samme grundlag som andre og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap med hensyn til blandt andet 
uddannelse, beskæftigelse og 
tilgængelighed for personer med 
handicap. Der bør tages hensyn til disse 
principper i alle dimensioner og i alle faser 
af udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
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overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør ikke støtte 
aktioner, der bidrager til segregation eller 
til social udstødelse. Ved forordning (EU) 
nr. [den kommende forordning om fælles 
bestemmelser] fastsættes det, at reglerne 
om udgifters støtteberettigelse afgøres på 
nationalt niveau, dog med visse 
undtagelser, for hvilke det er nødvendigt at 
fastsætte særlige bestemmelser med hensyn 
til det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør ikke støtte 
aktioner, der bidrager til segregation eller 
til social udstødelse. Ved forordning (EU) 
nr. [den kommende forordning om fælles 
bestemmelser] fastsættes det, at reglerne 
om udgifters støtteberettigelse afgøres på 
nationalt niveau, dog med visse 
undtagelser, for hvilke det er nødvendigt at 
fastsætte særlige bestemmelser med hensyn 
til det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

Or. es

Ændringsforslag 200
Marian Harkin, Martina Anderson

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder. 
De bør også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 
inklusion i samfundet af personer med 
handicap på samme grundlag som andre og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap. Der bør tages hensyn til 
disse principper i alle dimensioner og i alle 

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder. 
De bør også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 
inklusion i samfundet af personer med 
handicap på samme grundlag som andre og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap med hensyn til bl.a. 
uddannelse, arbejde, beskæftigelse og 
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faser af udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør ikke støtte 
aktioner, der bidrager til segregation eller 
til social udstødelse. Ved forordning (EU) 
nr. [den kommende forordning om fælles 
bestemmelser] fastsættes det, at reglerne 
om udgifters støtteberettigelse afgøres på 
nationalt niveau, dog med visse 
undtagelser, for hvilke det er nødvendigt at 
fastsætte særlige bestemmelser med hensyn 
til det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

universel tilgængelighed. Der bør tages 
hensyn til disse principper i alle 
dimensioner og i alle faser af 
udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør ikke støtte 
aktioner, der bidrager til segregation eller 
til social udstødelse. Ved forordning (EU) 
nr. [den kommende forordning om fælles 
bestemmelser] fastsættes det, at reglerne 
om udgifters støtteberettigelse afgøres på 
nationalt niveau, dog med visse 
undtagelser, for hvilke det er nødvendigt at 
fastsætte særlige bestemmelser med hensyn 
til det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 201
Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder. 
De bør også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder. 
De bør også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
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forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 
inklusion i samfundet af personer med 
handicap på samme grundlag som andre og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap. Der bør tages hensyn til 
disse principper i alle dimensioner og i alle 
faser af udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør ikke støtte 
aktioner, der bidrager til segregation eller 
til social udstødelse. Ved forordning (EU) 
nr. [den kommende forordning om fælles 
bestemmelser] fastsættes det, at reglerne 
om udgifters støtteberettigelse afgøres på 
nationalt niveau, dog med visse 
undtagelser, for hvilke det er nødvendigt at 
fastsætte særlige bestemmelser med hensyn 
til det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 
inklusion i samfundet af personer med 
handicap på samme grundlag som andre og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap med hensyn til bl.a. 
uddannelse, arbejde, beskæftigelse og 
universel tilgængelighed. Der bør tages 
hensyn til disse principper i alle 
dimensioner og i alle faser af 
udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør ikke støtte 
aktioner, der bidrager til segregation eller 
til social udstødelse. Ved forordning (EU) 
nr. [den kommende forordning om fælles 
bestemmelser] fastsættes det, at reglerne 
om udgifters støtteberettigelse afgøres på 
nationalt niveau, dog med visse 
undtagelser, for hvilke det er nødvendigt at 
fastsætte særlige bestemmelser med hensyn 
til det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 202
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
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overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder. 
De bør også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 
inklusion i samfundet af personer med 
handicap på samme grundlag som andre og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap. Der bør tages hensyn til 
disse principper i alle dimensioner og i alle 
faser af udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør ikke støtte 
aktioner, der bidrager til segregation eller 
til social udstødelse. Ved forordning (EU) 
nr. [den kommende forordning om fælles 
bestemmelser] fastsættes det, at reglerne 
om udgifters støtteberettigelse afgøres på 
nationalt niveau, dog med visse 
undtagelser, for hvilke det er nødvendigt at 
fastsætte særlige bestemmelser med hensyn 
til det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder. 
De bør også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 
inklusion i samfundet af personer med 
handicap på samme grundlag som andre og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap. Der bør tages hensyn til 
disse principper i alle dimensioner og i alle 
faser af udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør ikke støtte 
aktioner, der bidrager til segregation eller 
til social udstødelse. Ved forordning (EU) 
nr. [den kommende forordning om fælles 
bestemmelser] fastsættes det, at reglerne 
om udgifters støtteberettigelse skal være i 
overensstemmelse med Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og afgøres på nationalt niveau, 
dog med visse undtagelser, for hvilke det 
er nødvendigt at fastsætte særlige 
bestemmelser med hensyn til det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

Or. en

Ændringsforslag 203
Verónica Lope Fontagné
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Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) ESF+ bør støtte foranstaltninger til 
beskyttelse og fremme af børns rettigheder 
samt lige muligheder, der gør det muligt 
for børn at udvikle de nødvendige 
færdigheder, som ruster dem til at deltage 
aktivt i samfundet, forbedrer deres 
chancer for at komme på arbejdsmarkedet 
og dermed bryde den onde cirkel af 
fattigdom og social udstødelse.

Or. es

Ændringsforslag 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Et socialt eksperiment er et 
afprøvningsprojekt i lille skala, der gør 
det muligt at samle dokumentation om 
gennemførligheden af sociale 
innovationer. Det bør være muligt at
forfølge idéer, der er gennemførlige, i 
større skala eller i andre sammenhænge 
med finansiel støtte fra ESF+ og andre 
kilder.

(31) Et socialt eksperiment bør gøre det
muligt at forfølge idéer, der er 
gennemførlige, i større skala eller i andre 
sammenhænge med finansiel støtte fra 
ESF+ og andre kilder.

Or. en

Ændringsforslag 205
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 31
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Et socialt eksperiment er et 
afprøvningsprojekt i lille skala, der gør det 
muligt at samle dokumentation om 
gennemførligheden af sociale innovationer. 
Det bør være muligt at forfølge idéer, der 
er gennemførlige, i større skala eller i
andre sammenhænge med finansiel støtte 
fra ESF+ og andre kilder.

(31) Et socialt eksperiment er et 
afprøvningsprojekt i lille skala, der gør det 
muligt at samle dokumentation om 
gennemførligheden af sociale innovationer. 
Det bør være muligt og ønskværdigt at
afprøve ideer på lokalt plan og at forfølge 
idéer, der er gennemførlige, i større skala 
eller overføre dem til andre sammenhænge
i forskellige regioner eller medlemsstater
med finansiel støtte fra ESF+ eller 
kombineret med andre kilder.

Or. en

Ændringsforslag 206
Elena Gentile

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Et socialt eksperiment er et 
afprøvningsprojekt i lille skala, der gør det 
muligt at samle dokumentation om 
gennemførligheden af sociale innovationer. 
Det bør være muligt at forfølge idéer, der 
er gennemførlige, i større skala eller i 
andre sammenhænge med finansiel støtte 
fra ESF+ og andre kilder.

(31) Et socialt eksperiment er et 
afprøvningsprojekt i lille skala, der gør det 
muligt at samle dokumentation om 
gennemførligheden af sociale innovationer. 
Det bør være muligt at forfølge idéer, der 
er gennemførlige, i større skala, hvor det er 
relevant, eller i andre sammenhænge med 
finansiel støtte fra ESF+ og andre kilder.

Or. en

Ændringsforslag 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) ESF+-forordningen indeholder 
bestemmelser med henblik på at opnå fri 

(32) ESF+-forordningen indeholder 
bestemmelser med henblik på at opnå fri 
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bevægelighed for arbejdstagere på et 
ikkediskriminerende grundlag ved at sikre, 
at medlemsstaternes centrale 
arbejdsformidlinger arbejder tæt sammen
med hinanden og med Kommissionen. Det 
Europæiske Arbejdsformidlingsnet bør 
bidrage til, at arbejdsmarkederne fungerer 
bedre ved at lette arbejdstagernes 
mobilitet på tværs af grænserne, og til
større gennemsigtighed af oplysninger
vedrørende arbejdsmarkederne. 
Anvendelsesområdet for ESF+ omfatter
også udvikling og støtte af målrettede 
mobilitetsordninger med henblik på at 
besætte ledige stillinger, hvor der er blevet 
konstateret mangler på arbejdsmarkedet.

bevægelighed for arbejdstagere med 
sociale vilkår af høj kvalitet og på et 
ikkediskriminerende grundlag. 
Medlemsstaternes offentlige 
arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets 
parter og Kommissionen bør arbejde tæt 
sammen. Det Europæiske 
Arbejdsformidlingsnet bør sammen med 
arbejdsmarkedets parter bidrage til sociale 
vilkår af høj kvalitet og nem adgang til 
oplysninger for mobile arbejdstagere. 
Anvendelsesområdet for ESF+ omfatter 
udvikling og støtte af målrettede 
mobilitetsordninger med henblik på at 
besætte ledige stillinger af høj kvalitet, 
hvor der er blevet konstateret mangler på 
arbejdsmarkedet. Endvidere omfatter 
ESF+ grænseoverskridende 
partnerskaber mellem regionale offentlige 
arbejdsformidlinger og arbejdsmarkedets 
parter og deres aktiviteter for at fremme 
frivillig og rimelig mobilitet samt 
gennemsigtighed og integration af 
grænseoverskridende arbejdsmarkeder 
gennem information, rådgivning og 
arbejdsformidling. De spiller i mange 
grænseregioner en vigtig rolle i 
udviklingen af et ægte europæisk 
arbejdsmarked.

Or. en

Ændringsforslag 208
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) ESF+-forordningen indeholder 
bestemmelser med henblik på at opnå fri 
bevægelighed for arbejdstagere på et 
ikkediskriminerende grundlag ved at sikre, 
at medlemsstaternes centrale 
arbejdsformidlinger arbejder tæt sammen

(32) ESF+-forordningen indeholder 
bestemmelser med henblik på at opnå fri 
bevægelighed for arbejdstagere på et 
ikkediskriminerende grundlag. 
Medlemsstaternes offentlige 
arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets 
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med hinanden og med Kommissionen. Det 
Europæiske Arbejdsformidlingsnet bør 
bidrage til, at arbejdsmarkederne fungerer 
bedre ved at lette arbejdstagernes mobilitet 
på tværs af grænserne, og til større 
gennemsigtighed af oplysninger 
vedrørende arbejdsmarkederne. 
Anvendelsesområdet for ESF+ omfatter 
også udvikling og støtte af målrettede 
mobilitetsordninger med henblik på at 
besætte ledige stillinger, hvor der er blevet 
konstateret mangler på arbejdsmarkedet.

part og Kommissionen bør arbejde tæt 
sammen. Det Europæiske 
Arbejdsformidlingsnet bør, ved at inddrage 
arbejdsmarkedets parter og relevante 
civilsamfundsorganisationer, bidrage til, 
at arbejdsmarkederne fungerer bedre ved at 
lette arbejdstagernes mobilitet på tværs af 
grænserne under rimelige forhold, og til 
større gennemsigtighed af oplysninger
opdelt efter køn vedrørende 
arbejdsmarkederne samt større 
anerkendelse af færdigheder. 
Anvendelsesområdet for ESF+ omfatter 
også udvikling og støtte af målrettede 
mobilitetsordninger med henblik på at 
besætte ledige stillinger, hvor der er blevet 
konstateret mangler på arbejdsmarkedet.
Endvidere omfatter ESF+ 
grænseoverskridende partnerskaber 
mellem regionale offentlige 
arbejdsformidlinger og arbejdsmarkedets 
parter, og deres aktiviteter for at fremme 
frivillig og rimelig mobilitet samt 
gennemsigtighed og integration af 
grænseoverskridende arbejdsmarkeder 
gennem information, rådgivning og 
arbejdsformidling. De spiller i mange 
grænseregioner en vigtig rolle i 
udviklingen af et ægte europæisk 
arbejdsmarked.

Or. en

Ændringsforslag 209
Michael Detjen

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) ESF+-forordningen indeholder 
bestemmelser med henblik på at opnå fri 
bevægelighed for arbejdstagere på et 
ikkediskriminerende grundlag ved at sikre, 
at medlemsstaternes centrale 
arbejdsformidlinger arbejder tæt sammen 

(32) ESF+-forordningen indeholder 
bestemmelser med henblik på at opnå fri 
bevægelighed for arbejdstagere på et 
ikkediskriminerende grundlag.
Medlemsstaternes centrale 
arbejdsformidlinger bør arbejde tæt 
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med hinanden og med Kommissionen. Det 
Europæiske Arbejdsformidlingsnet bør 
bidrage til, at arbejdsmarkederne fungerer 
bedre ved at lette arbejdstagernes mobilitet 
på tværs af grænserne, og til større 
gennemsigtighed af oplysninger 
vedrørende arbejdsmarkederne. 
Anvendelsesområdet for ESF+ omfatter 
også udvikling og støtte af målrettede 
mobilitetsordninger med henblik på at 
besætte ledige stillinger, hvor der er blevet 
konstateret mangler på arbejdsmarkedet.

sammen med hinanden, arbejdsmarkedets 
parter og med Kommissionen. Det 
Europæiske Arbejdsformidlingsnet bør
under inddragelse af arbejdsmarkedets 
parter bidrage til, at arbejdsmarkederne 
fungerer bedre ved at lette arbejdstagernes 
mobilitet på tværs af grænserne på fair 
betingelser, og til større gennemsigtighed 
af oplysninger vedrørende 
arbejdsmarkederne. Anvendelsesområdet 
for ESF+ omfatter også udvikling og støtte 
af målrettede mobilitetsordninger med 
henblik på at besætte ledige stillinger af 
høj kvalitet, hvor der er blevet konstateret 
mangler på arbejdsmarkedet.
Anvendelsesområdet for ESF+ omfatter 
desuden de grænseoverskridende 
partnerskaber mellem regionale offentlige 
arbejdsformidlinger og arbejdsmarkedets 
parter samt deres aktiviteter for at fremme 
frivillig og fair mobilitet samt de 
grænseoverskridende arbejdsmarkeders 
gennemsigtighed og integration gennem 
oplysning, rådgivning og formidling. I 
mange grænseregioner spiller de en vigtig 
rolle for udviklingen af et ægte europæisk 
arbejdsmarked.

Or. de

Ændringsforslag 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) ESF+-forordningen indeholder 
bestemmelser med henblik på at opnå fri 
bevægelighed for arbejdstagere på et 
ikkediskriminerende grundlag ved at sikre, 
at medlemsstaternes centrale
arbejdsformidlinger arbejder tæt sammen
med hinanden og med Kommissionen. Det 
Europæiske Arbejdsformidlingsnet bør 

(32) ESF+-forordningen indeholder 
bestemmelser med henblik på at opnå fri 
bevægelighed for arbejdstagere på et 
ikkediskriminerende grundlag ved at sikre, 
at medlemsstaternes offentlige
arbejdsformidlinger, Kommissionen og 
arbejdsmarkedets parter arbejder tæt 
sammen. Det Europæiske 
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bidrage til, at arbejdsmarkederne fungerer 
bedre ved at lette arbejdstagernes mobilitet 
på tværs af grænserne, og til større 
gennemsigtighed af oplysninger 
vedrørende arbejdsmarkederne. 
Anvendelsesområdet for ESF+ omfatter 
også udvikling og støtte af målrettede 
mobilitetsordninger med henblik på at 
besætte ledige stillinger, hvor der er blevet 
konstateret mangler på arbejdsmarkedet.

Arbejdsformidlingsnet bør, ved at inddrage 
arbejdsmarkedets parter, bidrage til, at 
arbejdsmarkederne fungerer bedre ved at 
lette arbejdstagernes mobilitet under 
rimelige forhold på tværs af grænserne, og 
til større gennemsigtighed af oplysninger 
vedrørende arbejdsmarkederne. 
Anvendelsesområdet for ESF+ omfatter 
også udvikling og støtte af målrettede 
mobilitetsordninger med henblik på at 
besætte ledige stillinger af høj kvalitet, 
hvor der er blevet konstateret mangler på 
arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESF+ omfatter grænseoverskridende 
partnerskaber mellem regionale offentlige 
arbejdsformidlinger og arbejdsmarkedets 
parter og deres aktiviteter for at fremme 
frivillig og rimelig mobilitet samt 
gennemsigtighed og integration af 
grænseoverskridende arbejdsmarkeder 
gennem information, rådgivning og 
arbejdsformidling. De spiller i mange 
grænseregioner en vigtig rolle i 
udviklingen af et ægte europæisk 
arbejdsmarked.

Or. en

Ændringsforslag 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Manglende adgang til finansiering for 
mikrovirksomheder, den sociale økonomi 
og sociale virksomheder er en af de største 
hindringer for skabelse af virksomheder, 
navnlig blandt de mennesker, der er længst 
væk fra arbejdsmarkedet. ESF+-
forordningen indeholder bestemmelser med 
henblik på at skabe et markedsøkosystem 
med det formål at øge mængden af og 
adgangen til finansiering for sociale 
virksomheder og for at opfylde behovene 
hos dem, der har mest brug for det, navnlig 
arbejdsløse, kvinder og sårbare personer, 
der ønsker at starte eller udvikle en 
mikrovirksomhed. Denne målsætning vil 
også blive adresseret ved hjælp af 
finansielle instrumenter og budgetgaranti 
under InvestEU-fondens komponent for 
sociale investeringer og færdighedspolitik.

(33) Manglende adgang til finansiering for 
mikrovirksomheder, den sociale økonomi 
og sociale virksomheder er en af de største 
hindringer for skabelse af virksomheder, 
navnlig blandt de mennesker, der er længst 
væk fra arbejdsmarkedet. ESF+-
forordningen indeholder bestemmelser med 
henblik på at øge mængden af og adgangen 
til finansiering og støttetjenester for sociale 
virksomheder og for at opfylde behovene 
hos dem, der har mest brug for det, navnlig 
arbejdsløse, kvinder og personer i sårbare
situationer, der ønsker at starte eller 
udvikle en mikrovirksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 213
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Manglende adgang til finansiering for 
mikrovirksomheder, den sociale økonomi 
og sociale virksomheder er en af de største 
hindringer for skabelse af virksomheder, 
navnlig blandt de mennesker, der er længst 
væk fra arbejdsmarkedet. ESF+-
forordningen indeholder bestemmelser med 
henblik på at skabe et markedsøkosystem 
med det formål at øge mængden af og 
adgangen til finansiering for sociale 
virksomheder og for at opfylde behovene 
hos dem, der har mest brug for det, navnlig 

(33) Manglende adgang til finansiering for 
mikrovirksomheder, den sociale økonomi 
og sociale virksomheder er en af de største 
hindringer for skabelse af virksomheder, 
navnlig blandt de mennesker, der er længst 
væk fra arbejdsmarkedet. Henviser i denne 
forbindelse til eksisterende finansielle 
midler såsom Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling og EU-programmet for 
social udvikling og innovation. 
Understreger i denne forbindelse 
vigtigheden af en effektiv udnyttelse af 
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arbejdsløse, kvinder og sårbare personer, 
der ønsker at starte eller udvikle en 
mikrovirksomhed. Denne målsætning vil 
også blive adresseret ved hjælp af 
finansielle instrumenter og budgetgaranti 
under InvestEU-fondens komponent for 
sociale investeringer og færdighedspolitik.

budgettet og fremhæver, at adgangen til 
EU-midler bør lettes. ESF+-forordningen 
indeholder bestemmelser med henblik på at 
skabe et markedsøkosystem med det 
formål at øge mængden af og adgangen til 
finansiering for sociale virksomheder og 
for at opfylde behovene hos dem, der har 
mest brug for det, navnlig arbejdsløse, 
kvinder og sårbare personer, der ønsker at 
starte eller udvikle en mikrovirksomhed. 
Denne målsætning vil også blive adresseret 
ved hjælp af finansielle instrumenter og 
budgetgaranti under InvestEU-fondens 
komponent for sociale investeringer og 
færdighedspolitik.

Or. de

Ændringsforslag 214
Elena Gentile

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Manglende adgang til finansiering for 
mikrovirksomheder, den sociale økonomi 
og sociale virksomheder er en af de største 
hindringer for skabelse af virksomheder, 
navnlig blandt de mennesker, der er længst 
væk fra arbejdsmarkedet. ESF+-
forordningen indeholder bestemmelser med 
henblik på at skabe et markedsøkosystem 
med det formål at øge mængden af og 
adgangen til finansiering for sociale 
virksomheder og for at opfylde behovene 
hos dem, der har mest brug for det, navnlig 
arbejdsløse, kvinder og sårbare personer, 
der ønsker at starte eller udvikle en 
mikrovirksomhed. Denne målsætning vil 
også blive adresseret ved hjælp af 
finansielle instrumenter og budgetgaranti 
under InvestEU-fondens komponent for 
sociale investeringer og færdighedspolitik.

(33) Manglende adgang til finansiering for 
mikrovirksomheder, den sociale økonomi 
og sociale virksomheder er en af de største 
hindringer for skabelse af virksomheder, 
navnlig blandt de mennesker, der er længst 
væk fra arbejdsmarkedet. ESF+-
forordningen indeholder bestemmelser med 
henblik på at skabe et markedsøkosystem 
med det formål at øge mængden af og 
adgangen til finansiering for
socialøkonomiske og sociale virksomheder 
og for at opfylde behovene hos dem, der 
har mest brug for det, navnlig arbejdsløse, 
kvinder og sårbare personer, der ønsker at 
starte eller udvikle en mikrovirksomhed. 
Denne målsætning vil også blive adresseret 
ved hjælp af finansielle instrumenter og 
budgetgaranti under InvestEU-fondens 
komponent for sociale investeringer og 
færdighedspolitik.



AM\1164117DA.docx 145/154 PE626.995v02-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 215
Verónica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Manglende adgang til finansiering for 
mikrovirksomheder, den sociale økonomi 
og sociale virksomheder er en af de største 
hindringer for skabelse af virksomheder, 
navnlig blandt de mennesker, der er længst 
væk fra arbejdsmarkedet. ESF+-
forordningen indeholder bestemmelser med 
henblik på at skabe et markedsøkosystem 
med det formål at øge mængden af og 
adgangen til finansiering for sociale 
virksomheder og for at opfylde behovene 
hos dem, der har mest brug for det, navnlig 
arbejdsløse, kvinder og sårbare personer, 
der ønsker at starte eller udvikle en 
mikrovirksomhed. Denne målsætning vil 
også blive adresseret ved hjælp af 
finansielle instrumenter og budgetgaranti 
under InvestEU-fondens komponent for 
sociale investeringer og færdighedspolitik.

(33) Manglende adgang til finansiering for 
mikrovirksomheder, den sociale økonomi 
og sociale virksomheder er en af de største 
hindringer for skabelse af virksomheder, 
navnlig blandt de mennesker, der er længst 
væk fra arbejdsmarkedet. ESF+-
forordningen indeholder bestemmelser med 
henblik på at skabe et markedsøkosystem 
med det formål at øge mængden af og 
adgangen til finansiering for
socialøkonomiske virksomheder og for at 
opfylde behovene hos dem, der har mest 
brug for det, navnlig arbejdsløse, kvinder 
og sårbare personer, der ønsker at starte 
eller udvikle en mikrovirksomhed. Denne 
målsætning vil også blive adresseret ved 
hjælp af finansielle instrumenter og 
budgetgaranti under InvestEU-fondens 
komponent for sociale investeringer og 
færdighedspolitik.

Or. es

Ændringsforslag 216
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33a) Opfordrer i denne forbindelse 
Kommissionen til at fremsætte et forslag 
til forordning om indførelse af et 
"europæisk socialøkonomisk mærke" 
baseret på klare kriterier, og som skal 
tildeles sociale og solidaritetsbaserede 
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virksomheder med det formål at fremhæve 
de særlige kendetegn ved disse 
foretagender og deres sociale virkninger, 
øge deres synlighed, lette adgangen til 
finansiering og det indre marked for de 
virksomheder, der ønsker at udvide 
aktivitetsområdet nationalt eller til andre 
medlemsstater, samtidig med at forskellige 
retlige former i sektoren og 
medlemsstaterne respekteres;

Or. de

Ændringsforslag 217
Elena Gentile

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Aktører på det sociale 
investeringsmarked, herunder filantropiske 
aktører, kan spille en vigtig rolle i 
opfyldelsen af flere ESF+-målsætninger, da 
de tilbyder finansiering samt innovative og 
supplerende tilgange til at bekæmpe social 
udstødelse og fattigdom, reducere 
arbejdsløshed og bidrage til FN's mål for 
bæredygtig udvikling. Derfor bør 
filantropiske aktører som for eksempel 
stiftelser og donorer, i det omfang, det er 
relevant, involveres i ESF+-
foranstaltninger, navnlig dem, der er rettet 
mod udvikling af markedsøkosystemet for 
sociale investeringer.

(34) Aktører på det sociale 
investeringsmarked, herunder filantropiske 
aktører, kan spille en rolle i at støtte
opfyldelsen af flere ESF+-målsætninger, da 
de tilbyder finansiering samt innovative og 
supplerende tilgange til at bekæmpe social 
udstødelse og fattigdom, reducere 
arbejdsløshed og bidrage til FN's mål for 
bæredygtig udvikling. Derfor bør 
filantropiske aktører som for eksempel 
stiftelser og donorer, i det omfang, det er 
relevant, involveres i ESF+-
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 34
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Aktører på det sociale
investeringsmarked, herunder filantropiske 
aktører, kan spille en vigtig rolle i 
opfyldelsen af flere ESF+-målsætninger, da 
de tilbyder finansiering samt innovative og 
supplerende tilgange til at bekæmpe social 
udstødelse og fattigdom, reducere 
arbejdsløshed og bidrage til FN's mål for 
bæredygtig udvikling. Derfor bør 
filantropiske aktører som for eksempel 
stiftelser og donorer, i det omfang, det er 
relevant, involveres i ESF+-
foranstaltninger, navnlig dem, der er rettet 
mod udvikling af markedsøkosystemet for
sociale investeringer.

(34) Sociale investorer, herunder 
filantropiske aktører, kan spille en vigtig 
rolle i opfyldelsen af flere ESF+-
målsætninger, da de tilbyder finansiering
samt innovative og supplerende tilgange til 
at bekæmpe social udstødelse og 
fattigdom, reducere arbejdsløshed og 
bidrage til FN's mål for bæredygtig 
udvikling. Derfor bør filantropiske aktører 
som for eksempel stiftelser og donorer, i 
det omfang, det er relevant, involveres i 
ESF+-foranstaltninger, navnlig dem, der er 
rettet mod at fremme sociale investeringer.

Or. en

Ændringsforslag 219
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) For at støtte EU-initiativer, som 
bringer EU nærmere borgerne, bør der 
sammen med interrailbilletten til unge 
finansieres en anden foranstaltning, 
nemlig "99 Euro Europabilletten" til fly, 
tog eller bus, som gør det muligt for alle 
borgere fra ethvert punkt i Europa til en 
overkommelig pris at besøge EU-
institutionerne Kommissionen, Europa-
Parlamentet, Det Europæiske Råd i 
Bruxelles, samt den relevante nationale 
faste repræsentation, Europa-Parlamentet 
også i Strasbourg. Der skal fremlægges 
dokumentation for en fast defineret 
informationsaftale.

Or. de
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Ændringsforslag 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Tværnationalt samarbejde har 
betydelig merværdi og bør derfor støttes af 
alle medlemsstaterne undtagen i behørigt 
begrundede tilfælde under hensyn til 
proportionalitetsprincippet. Det er også 
nødvendigt at styrke Kommissionens rolle 
i forbindelse med at lette 
erfaringsudveksling og koordinere 
gennemførelsen af relevante initiativer.

Or. en

Ændringsforslag 221
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Tværnationalt samarbejde har en 
mærkbar merværdi og bør derfor støttes 
af alle medlemsstaterne undtagen i 
behørigt begrundede tilfælde under 
hensyn til proportionalitetsprincippet. Det 
er også nødvendigt at styrke 
Kommissionens rolle i forbindelse med at 
lette erfaringsudveksling og koordinere 
gennemførelsen af relevante initiativer.

Or. en

Ændringsforslag 222
Marian Harkin, Martina Anderson
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Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Tværnationalt samarbejde har en 
mærkbar merværdi. Det bør derfor støttes 
af alle medlemsstaterne undtagen i 
behørigt begrundede tilfælde under 
hensyn til proportionalitetsprincippet. Det 
er også nødvendigt at styrke 
Kommissionens rolle i forbindelse med at 
lette erfaringsudveksling og koordinere 
gennemførelsen af relevante initiativer.

Or. en

Ændringsforslag 223
Ulrike Trebesius

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) For at understrege betydningen af at 
håndtere klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil denne forordning bidrage til 
at integrere klimaindsatsen i Unionens 
politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet går til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen og revurderet som led i 
midtvejsevalueringen.

(46) For at understrege betydningen af at 
håndtere klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil denne forordning bidrage til 
at integrere klimaindsatsen i Unionens 
politikker. Relevante foranstaltninger vil 
blive identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen og revurderet som led i 
midtvejsevalueringen.

Or. en
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Ændringsforslag 224
Edouard Martin

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) For at understrege betydningen af at 
håndtere klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil denne forordning bidrage til 
at integrere klimaindsatsen i Unionens 
politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet går til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen og revurderet som led i 
midtvejsevalueringen.

(46) For at understrege betydningen af at 
håndtere klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil denne forordning bidrage til 
at integrere klimaindsatsen i Unionens 
politikker for at sikre en socialt acceptabel
og retfærdig omstilling til en bæredygtig 
lavemissionsøkonomi og til opnåelsen af
det overordnede mål, nemlig at 30 % af 
udgifterne i EU-budgettet går til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen og revurderet som led i 
midtvejsevalueringen.

Or. en

Ændringsforslag 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) For at understrege betydningen af at 
håndtere klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil denne forordning bidrage til 
at integrere klimaindsatsen i Unionens 
politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet går til 

(46) For at understrege betydningen af at 
håndtere klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil denne forordning bidrage til 
at integrere klimaindsatsen i Unionens 
politikker for at sikre en socialt acceptabel
og retfærdig omstilling til en bæredygtig 
lavemissionsøkonomi og til opnåelsen af 
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finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen og revurderet som led i 
midtvejsevalueringen.

det overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet går til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen og revurderet som led i 
midtvejsevalueringen.

Or. en

Ændringsforslag 226
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) For at understrege betydningen af at 
håndtere klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen 
og for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling vil denne forordning bidrage til 
at integrere klimaindsatsen i Unionens 
politikker og til opnåelsen af det 
overordnede mål, nemlig at 25 % af 
udgifterne i EU-budgettet går til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen og revurderet som led i 
midtvejsevalueringen.

(46) For at understrege betydningen af at 
håndtere klimaforandringer og den 
retfærdige omstilling i overensstemmelse 
med Unionens forpligtelser til at 
gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's 
mål for bæredygtig udvikling vil denne 
forordning bidrage til at integrere 
klimaindsatsen i Unionens politikker og til 
opnåelsen af det overordnede mål, nemlig 
at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til 
finansiering af støtte til klimamål. 
Relevante foranstaltninger vil blive 
identificeret under forberedelserne og 
gennemførelsen og revurderet som led i 
midtvejsevalueringen.

Or. en

Ændringsforslag 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Forslag til forordning
Betragtning 47
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) I henhold til artikel [94 i Rådets 
afgørelse 2013/755/EU19] kan personer og 
enheder, som er etableret i oversøiske 
lande og territorier (i det følgende benævnt
"OLT'er"), modtage finansiering under 
overholdelse af reglerne og 
målsætningerne for indsatsområdet 
beskæftigelse og social innovation og 
indsatsområdet sundhed, og eventuelle 
ordninger, som finder anvendelse på den 
medlemsstat, som de relevante OLT'er 
hører under.

(47) I henhold til artikel [94 i Rådets 
afgørelse 2013/755/EU19] kan personer og 
enheder, som er etableret i oversøiske 
lande og territorier (i det følgende benævnt
"OLT'er"), modtage finansiering under 
overholdelse af reglerne og 
målsætningerne for indsatsområdet 
beskæftigelse og social innovation og 
indsatsområdet sundhed, og eventuelle 
ordninger, som finder anvendelse på den 
medlemsstat, som de relevante OLT'er 
hører under. Programmet skal tage hensyn 
til de særlige begrænsninger, som 
personer og enheder i disse territorier 
lever med, for at sikre dem effektiv 
adgang til ovennævnte indsatsområder.

__________________ __________________

19 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. 
november 2013 om de oversøiske landes 
og territoriers associering med Den 
Europæiske Union
("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 
19.12.2013, s. 1).

19 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. 
november 2013 om de oversøiske landes 
og territoriers associering med Den 
Europæiske Union
("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 
19.12.2013, s. 1).

Or. fr

Ændringsforslag 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50a) Henset til udviklingsniveauet i 
regionerne og de forskellige sociale 
virkeligheder på tværs af Europa, bør 
omfanget af fleksibilitet i ESF+ være 
tilstrækkelig til at tage hensyn til de 
regionale og territoriale specificiteter.

Or. en
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Ændringsforslag 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Forslag til forordning
Betragtning 50 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50b) Investeringer, der medfinansieres af 
ESF+, bør undtages fra beregningen af 
underskud og gæld for at øge 
medlemsstaternes investeringskapacitet, 
navnlig hvis de vedrører foranstaltninger 
med henblik på social integration.

Or. en

Ændringsforslag 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Målet for denne forordning, nemlig at 
øge effektiviteten af arbejdsmarkederne og 
fremme adgangen til beskæftigelse af høj 
kvalitet, forbedre adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse, fremme social 
inklusion og sundhed og reducere
fattigdom, samt aktioner på indsatsområdet 
beskæftigelse og social innovation og 
indsatsområdet sundhed , kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre nås 
på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette
mål.

(51) Målene for denne forordning for 
området for social samhørighed og sociale 
rettigheder, nemlig at øge effektiviteten af 
arbejdsmarkederne og fremme adgangen til 
beskæftigelse af høj kvalitet, forbedre 
adgangen til og kvaliteten af uddannelse, 
fremme social inklusion og sundhed og
udrydde fattigdom, samt målene på 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed , 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre nås 
på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse
mål.
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Or. en

Ændringsforslag 231
Terry Reintke
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Målet for denne forordning, nemlig at 
øge effektiviteten af arbejdsmarkederne og 
fremme adgangen til beskæftigelse af høj 
kvalitet, forbedre adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse, fremme social 
inklusion og sundhed og reducere 
fattigdom, samt aktioner på indsatsområdet 
beskæftigelse og social innovation og 
indsatsområdet sundhed , kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre nås 
på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

(51) Målet for denne forordning, nemlig at 
øge effektiviteten af arbejdsmarkederne og 
fremme adgangen til beskæftigelse af høj 
kvalitet, forbedre adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse, undervisning og 
pleje, fremme social inklusion, lige 
muligheder og sundhed og reducere 
fattigdom, samt aktioner på indsatsområdet 
beskæftigelse og social innovation og 
indsatsområdet sundhed , kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre nås 
på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette
mål.

Or. en
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