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Ändringsförslag 20
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som EU och alla 
dess medlemsstater är parter i,

Or. en

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

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som EU och alla 
dess medlemsstater är parter i,

Or. en

Motivering

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste inkluderas i den 
rättsliga grunden till ESF+, eftersom EU och alla medlemsstater har ratificerat den.

Ändringsförslag 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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Förslag till förordning
Beaktandeled 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av den interinstitutionella 
proklamationen om den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter (2017/C 
428/09),

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Beaktandeled 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning,

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Beaktandeled 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

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

Förslag till förordning
Beaktandeled 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europakonventionen 
om de mänskliga rättigheterna,

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Enligt artikel 3 i EU-fördraget 
verkar unionen genom upprättandet av en 
inre marknad för en mycket 
konkurrenskraftig social 
marknadsekonomi som siktar på full 
sysselsättning och sociala framsteg, 
främjar jämställdhet mellan män och 
kvinnor, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter, samt bekämpar social 
utestängning och diskriminering. Enligt 
artikel 9 i EUF-fördraget ska unionen vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bl.a. beakta de 
krav som är förknippade med främjandet 
av hög sysselsättning, garantier för ett 
fullgott socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå för 
människor.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 28
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(1) Den 17 november 2017 
proklamerade Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter som svar på de 
sociala utmaningarna i Europa. Den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
är en politisk avsiktsförklaring, men 
ingen rättslig ram. För att uppnå målen 
med den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter måste målen för Europeiska 
socialfonden+ (nedan kallad ESF+) vara 
baserade på en rättslig grund i EU:s 
nuvarande regelverk och kan inte gå 
utöver den. Pelarens tjugo principer är 
indelade i tre kategorier: lika möjligheter 
och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa 
arbetsvillkor samt social skydd och social 
inkludering. De tjugo principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
bör ligga till grund för åtgärder inom 
ramen för ESF+. För att bidra till 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter bör ESF+ stödja 
investeringar i människor och system på 
politikområdena sysselsättning, utbildning 
och social inkludering, vilket bidrar till 
ekonomisk, territoriell och social 
sammanhållning i enlighet med artikel 174 
i EUF-fördraget, samtidigt som 
principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 29
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den 17 november 2017 
proklamerade Europaparlamentet, rådet 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 30
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den 17 november 2017 
proklamerade Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter som svar på de 
sociala utmaningarna i Europa. Pelarens 
tjugo principer är indelade i tre kategorier: 
lika möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social skydd och social inkludering. 
De tjugo principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter bör ligga till 
grund för åtgärder inom ramen för 
Europeiska socialfonden+ (nedan kallad 

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

ESF+). För att bidra till genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter bör ESF+ stödja investeringar i 
människor och system på politikområdena 
sysselsättning, utbildning och social 
inkludering, vilket bidrar till ekonomisk, 
territoriell och social sammanhållning i 
enlighet med artiklarna 174 och 175 i 
EUF-fördraget.

Or. es

Ändringsförslag 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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stabiliseringsfunktionen och InvestEU, 
där så är relevant.

Or. it

Motivering

Den europeiska planeringsterminen främjar en styrningsmodell som ger mycket liten insyn, är 
föga demokratisk och inte tar hänsyn till subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) På unionsnivå fastställer artikel 
151 i EUF-fördraget och de rättigheter 
som omfattas av den ändrade europeiska 
sociala stadgan (ETS nr 163) ramen för 
unionens och medlemsstaternas strategier 
för att genomföra EFS+. De bör också 
syfta till att använda unionsfinansiering på 
ett enhetligt sätt och få ut största möjliga 
sociala värde av det ekonomiska stöd som 
ska tas emot, särskilt från de program som 
finansieras av unionen inom ramen för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Sammanhållningsfonden, Europeiska havs-
och fiskerifonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
där så är relevant.
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Or. en

Ändringsförslag 33
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 34
Javi López

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López
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Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den 20 juni 2017 godkände rådet 
EU:s svar på Agenda 2030 för hållbar 
utveckling – en hållbar europeisk framtid. 
Rådet betonade att det är viktigt att 
hållbar utveckling uppnås i alla tre 
dimensioner (den ekonomiska, sociala 
och miljömässiga) på ett balanserat och 
integrerat sätt. Det är ytterst viktigt att 
hållbar utveckling integreras i EU:s alla 
interna och externa politikområden och 
att EU har höga ambitioner för den 
politik som används för att bemöta de 
globala utmaningarna. Rådet välkomnade 
kommissionens meddelande Nästa steg 
för en hållbar europeisk framtid, som 
lades fram den 22 november 2016, i en 
första konkret strävan att integrera målen 
för hållbar utveckling och låta hållbar
utveckling utgöra den vägledande 
principen för all EU-politik, inte minst 
när det gäller unionens budgetprogram. 
ESF+ bör främst bidra till att genomföra 
målen för hållbar utveckling genom 
halvering av den relativa fattigdomen och 
utrotning av de extrema formerna av 
fattigdom (mål 1), god hälsa och 
välbefinnande (mål 3), kvalitativ och 
inkluderande utbildning (mål 4), 
främjande av jämställdhet mellan män 
och kvinnor (mål 5), främjande av 
ihållande, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, fullständig och 
produktiv sysselsättning och anständigt 
arbete för alla (mål 8) och minskad 
ojämlikhet (mål 10).

Or. en

Ändringsförslag 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) För att säkerställa att ESF+ 
anpassas helt och hållet till unionens mål i 
fråga om sysselsättning, utbildning, 
vidareutbildning och kampen mot social 
utestängning, fattigdom och 
diskriminering, bör ESF+ stödja 
medlemsstaterna och bidra till relevanta 
aspekter av genomförandet av unionens 
viktigaste initiativ och verksamheter, 
särskilt kompetensagendan för Europa och 
det europeiska området för utbildning och 
handlingsplanen för integrering av 
tredjelandsmedborgare, relevanta 
rekommendationer från rådet och andra 
initiativ, såsom ungdomsgarantin, 
kompetenshöjningsvägar och 
långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 39
Claude Rolin

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, som har antagits av 
rådet i enlighet med artikel 148.2, 
närmare bestämt stimulerad efterfrågan 
på arbetskraft, ökat arbetskraftsutbud, 
tillgång till sysselsättning och 
arbetskraftens färdigheter och kompetens, 
bättre funktion hos arbetsmarknaden och 
ändamålsenlighet i den sociala dialogen 
och främjande av lika möjligheter för 
alla, främjande av social inkludering och 
bekämpande av fattigdom, tillsammans 
med de allmänna ekonomiska riktlinjer 
som har antagits i enlighet med artikel 
121.2, utgör en del av de integrerade 
riktlinjer som ligger till grund för Europa 
2020-strategin. Rådet [...] antog de 
reviderade riktlinjerna för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik, så 
att de anpassades till principerna i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, i 
syfte att stimulera skapandet av 
arbetstillfällen och främja social 
sammanhållning och därigenom förbättra 
EU:s konkurrenskraft och att göra EU till 
en bättre plats för att investera. För att 
säkerställa att ESF+ anpassas helt och 
hållet till målen för riktlinjerna bör 
medlemsstaterna, för 
sysselsättningspolitiken, planera stödet 
från ESF+, med beaktande av de riktlinjer 
som är relevanta för dem och relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
antagits i enlighet med artikel 148.4 i 
EUF-fördraget samt, på nationell nivå, 
sysselsättningsaspekter och sociala 
aspekter på de nationella reformprogram 
som underbyggs av nationella strategier. 
ESF+ bör också bidra till relevanta 
aspekter av genomförandet av unionens 
viktigaste initiativ och verksamheter, 
särskilt kompetensagendan för Europa och 
det europeiska området för utbildning, 
ungdomsgarantin och andra relevanta 
rekommendationer från rådet och andra 
initiativ, såsom Investering i barn: bryta 
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olägenhetscykeln, 
kompetenshöjningsvägar och 
långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden, en kvalitetsram för 
praktikplatser och handlingsplanen för 
integrering av tredjelandsmedborgare.

Or. en

Ändringsförslag 41
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

rekommendationer från rådet och andra 
initiativ, såsom ungdomsgarantin, 
kompetenshöjningsvägar och 
långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan



AM\1164117SV.docx 21/153 PE626.995v02-00

SV

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

ESF+ bidrar till att genomföra målen för 
hållbar utveckling om halvering av den 
relativa fattigdomen och utrotning av de 
extrema formerna av fattigdom (mål 1), 
kvalitativ och inkluderande utbildning 
(mål 4), främjande av jämställdhet mellan 
män och kvinnor (mål 5), främjande av 
ihållande, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, fullständig och 
produktiv sysselsättning och anständigt 
arbete för alla (mål 8) och minskad 
ojämlikhet (mål 10).

Or. en

Ändringsförslag 44
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Den 20 juni 2017 godkände rådet 
EU:s svar på Agenda 2030 för hållbar 
utveckling – en hållbar europeisk framtid. 
Rådet betonade att det är viktigt att hållbar 
utveckling uppnås i alla tre dimensioner 
(den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga) på ett balanserat och 
integrerat sätt. Det är ytterst viktigt att 
hållbar utveckling integreras i EU:s alla 
interna och externa politikområden och att 
EU har höga ambitioner för den politik 
som används för att bemöta de globala 
utmaningarna. Rådet välkomnade 
kommissionens meddelande Nästa steg för 
en hållbar europeisk framtid som lades 
fram den 22 november 2016 i en första 
konkret strävan att integrera målen för 
hållbar utveckling och låta dessa utgöra 
den vägledande principen för all EU-
politik, inte minst när det gäller unionens 
finansieringsinstrument. ESF+ kan särskilt 
bidra till att genomföra målen för hållbar 
utveckling genom halvering av den 
relativa fattigdomen och utrotning av de 
extrema formerna av fattigdom (mål 1), 
kvalitativ och inkluderande utbildning 
(mål 4), främjande av jämställdhet mellan 
män och kvinnor (mål 5), främjande av 
ihållande, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, fullständig och 
produktiv sysselsättning och anständigt 
arbete för alla (mål 8) och minskad 
ojämlikhet (mål 10) samt Parisavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 45
Elena Gentile

Förslag till förordning
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Den 20 juni 2017 godkände rådet 
EU:s svar på Agenda 2030 för hållbar 
utveckling – en hållbar europeisk framtid. 
Rådet betonade att det är viktigt att hållbar 
utveckling uppnås i alla tre dimensioner 
(den ekonomiska, sociala och 
miljömässiga) på ett balanserat och 
integrerat sätt. Det är ytterst viktigt att 
hållbar utveckling integreras i EU:s alla 
interna och externa politikområden och att 
EU har höga ambitioner för den politik 
som används för att bemöta de globala 
utmaningarna. Rådet välkomnade 
kommissionens meddelande Nästa steg för 
en hållbar europeisk framtid som lades 
fram den 22 november 2016 i en första 
konkret strävan att integrera målen för 
hållbar utveckling och låta dessa utgöra 
den vägledande principen för all EU-
politik, inte minst när det gäller unionens 
finansieringsinstrument. ESF+ kan bidra 
till att genomföra målen för hållbar 
utveckling genom utrotning av de extrema 
formerna av fattigdom (mål 1), kvalitativ 
och inkluderande utbildning (mål 4), 
främjande av jämställdhet mellan män 
och kvinnor (mål 5) och minskad 
ojämlikhet (mål 10), med flera mål.

Or. en

Ändringsförslag 46
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Unionen godkände målen i 
Parisavtalet 2015 och har 2018 antagit 
nya regler om styrningen av 
energiunionen som ett första steg för att 
genomföra det här avtalet. Reglerna om 
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styrningen av energiunionen utgör en 
rättsligt bindande ram för att fastställa 
nationella och europeiska energi- och 
klimatrelaterade åtgärder över hela det 
politiska spektret för att uppnå en socialt 
acceptabel och rättvis övergång till en 
hållbar ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp, med beaktande av 
medborgare och regioner som skulle vara 
involverade i den här övergången, så att 
den lokala och kollektiva nivån på 
kunskaper och välstånd inte påverkas 
negativt, med målet att bibehålla den 
territoriella produktionen av mervärde. 
Minskade utsläpp av växthusgaser bör 
särskilt gå hand i hand med skapandet av 
hållbara, lokala arbetstillfällen och bör 
leda till förbättringar av folkhälsan. I 
reglerna om styrningen av energiunionen 
föreskrivs antagandet av integrerade 
nationella klimat- och energiplaner 
baserat på ett brett samråd med bland 
andra arbetsmarknadens parter och det 
civila samhället (samma intressenter som 
redan är deltar i styrningen av ESF) och 
utfärdande av rekommendationer till 
medlemsstaterna för att uppnå de mål 
som har avtalats i EU. Klimat- och 
energiramen är lika viktig som den 
europeiska planeringsterminen för 
ekonomisk politisk samordning och bör 
fungera på lika villkor och på ett 
sammanhängande sätt med den 
europeiska planeringsterminen för 
ekonomisk politisk samordning för 
användningen av unionsmedel.

Or. en

Ändringsförslag 47
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Unionen och medlemsstaterna bör, 
med beaktande av den europeiska sociala 
stadgan som undertecknades i Turin den 
18 oktober 1961, bland sina mål ha 
främjandet av sysselsättning, bättre 
försörjning och arbetsvillkor, i syfte att 
uppnå varaktiga höga 
sysselsättningsnivåer och bekämpa 
utestängning, i enlighet med artikel 151 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Unionen och medlemsstaterna står 
inför strukturella utmaningar som hänger 
samman med globaliseringen och 
dematerialiseringen av ekonomin, som ger 
upphov till den kraftiga ökningen av 
migrationsströmmar och det ökade 
säkerhetshotet, omställningen till ren 
energi, den tekniska utvecklingen, 
födelseunderskottet och den allt äldre 
arbetsstyrkan och den växande bristen på 
kompetens och arbetskraft inom vissa 
sektorer och regioner, något som särskilt 
små och medelstora företag har fått erfara. 
Med tanke på förändringarna i arbetslivet 
och på de utmaningar som dessa innebär 
när det gäller skyddet för sysselsättningen 
är det nödvändigt att investera i relevant 
kompetens, i tillväxt och social- och 
sysselsättningspolitik.

Or. it



PE626.995v02-00 26/153 AM\1164117SV.docx

SV

Ändringsförslag 49
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Unionen står inför strukturella 
utmaningar som hänger samman med 
social ojämlikhet, globaliseringen av 
ekonomin, hanteringen av 
migrationsströmmar och besläktade 
utmaningar när det gäller inkludering, 
omställningen till ren energi, den tekniska 
utvecklingen, de demografiska 
utmaningarna, ojämlik tillgång till 
utbildning och socialt skydd, obalanserad 
fördelning av omsorgsansvar, den allt 
äldre arbetsstyrkan, brist på arbetstillfällen
och den växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner, något som särskilt små och 
medelstora företag har fått erfara. Med 
tanke på förändringarna i arbetslivet bör 
unionen vara beredd att hantera nuvarande 
och framtida utmaningar genom att 
engagera sig i en rättvis övergång, 
investera i kvalitativ och inkluderande 
utbildning, livslångt lärande och
kompetens, se till att arbetsmarknaderna
gynnar alla och förbättra sysselsättnings-, 
utbildnings- och socialpolitiken, inbegripet 
när det gäller arbetskraftens rörlighet och 
genom att bekämpa klyftor mellan könen 
och diskriminering av kvinnor.

Or. en

Ändringsförslag 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionen står inför strukturella 
utmaningar som hänger samman med 
globaliseringen av ekonomin, hanteringen 
av migrationsströmmar och det ökade 
säkerhetshotet, omställningen till ren 
energi, den tekniska utvecklingen och den 
allt äldre arbetsstyrkan och den växande 
bristen på kompetens och arbetskraft inom 
vissa sektorer och regioner, något som 
särskilt små och medelstora företag har fått 
erfara. Med tanke på förändringarna i 
arbetslivet bör unionen vara beredd att 
hantera nuvarande och framtida 

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

och framtida utmaningar genom att 
investera i relevant kompetens, se till att 
tillväxten gynnar alla och förbättra 
utbildnings-, sysselsättnings- och 
socialpolitiken, inbegripet när det gäller 
arbetskraftens rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 52
Claude Rolin

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Förslag till förordning
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 54
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Unionen står inför strukturella 
utmaningar som hänger samman med 
globaliseringen av ekonomin, hanteringen 
av migrationsströmmar och det ökade 
säkerhetshotet, omställningen till ren 
energi, den tekniska utvecklingen och den 
allt äldre arbetsstyrkan och den växande 
bristen på kompetens och arbetskraft inom 
vissa sektorer och regioner, något som 
särskilt små och medelstora företag har fått 
erfara. Med tanke på förändringarna i 
arbetslivet bör unionen vara beredd att 
hantera nuvarande och framtida 

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

och framtida utmaningar genom att 
investera i relevant kompetens, se till att 
tillväxten gynnar alla och förbättra 
sysselsättnings- och socialpolitiken, 
inbegripet när det gäller arbetskraftens 
rörlighet för EU-medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 55
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 56
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att förutse utmaningar och ta 
konkreta steg mot en socialt och 
miljömässigt hållbar ekonomi bör rättvisa 
färdplaner för övergången, som utvecklas 
i samarbete med lokala och regionala 
myndigheter och intressenter, inkluderas i 
de operativa programmen, med 
beskrivning av de regionala och lokala 
strategierna för en klimatvänlig och 
resurseffektiv framtid, i syfte att uppnå 
social inkludering, skapande av 
arbetstillfällen av hög kvalitet, hållbarhet 
och investeringar som är inriktade på att 
främja framtidsinriktad lokal utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 57
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Europaparlamentet beklagar den 
fortsatt höga ungdomsarbetslösheten i 
Europa och betonar att många 
medlemsstater fortfarande är i behov av 
snabba åtgärder, t.ex. Grekland, där 
ungdomsarbetslösheten ligger på omkring 
40 %. Målet att sänka 
ungdomsarbetslösheten måste även i 
fortsättningen vara en prioritering i de 
landsspecifika rekommendationerna.

Or. de

Ändringsförslag 58
Elena Gentile
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Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I förordning (EU) nr [...] fastställs 
handlingsplanen för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska havs-
och fiskerifonden (EHFF), Asyl-, och 
migrationsfonden (Amif), Fonden för inre 
säkerhet (ISF) samt Instrumentet för 
gränsförvaltning och visering som en del 
av Fonden för integrerad gränsförvaltning, 
och anges särskilt de politiska målen och 
reglerna för programplanering, 
övervakning och utvärdering samt 
förvaltning och kontroll av de av unionens 
fonder som genomförs inom ramen för 
delad förvaltning. Det är därför nödvändigt 
att fastställa de allmänna målen för ESF+ 
och fastställa särskilda bestämmelser för 
den typ av verksamhet som får finansieras 
av ESF+.

(6) I förordning (EU) nr [...] fastställs 
handlingsplanen för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska havs-
och fiskerifonden (EHFF), Asyl-, och 
migrationsfonden (Amif), Fonden för inre 
säkerhet (ISF) samt Instrumentet för 
gränsförvaltning och visering som en del 
av Fonden för integrerad gränsförvaltning, 
och anges särskilt de politiska målen och 
reglerna för programplanering, 
övervakning och utvärdering samt 
förvaltning och kontroll av de av unionens 
fonder som genomförs inom ramen för 
delad förvaltning. Det är därför nödvändigt 
att fastställa de allmänna målen för ESF+ 
och dess samordning med andra fonder, 
och fastställa särskilda bestämmelser för 
den typ av verksamhet som får finansieras 
av ESF+.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I förordning (EU) nr [...] fastställs 
handlingsplanen för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska havs-
och fiskerifonden (EHFF), Asyl-, och 
migrationsfonden (Amif), Fonden för inre 
säkerhet (ISF) samt Instrumentet för 
gränsförvaltning och visering som en del 

(6) I förordning (EU) nr [...] fastställs 
handlingsplanen för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), 
Sammanhållningsfonden, Europeiska havs-
och fiskerifonden (EHFF), Asyl-, och 
migrationsfonden (Amif), Fonden för inre 
säkerhet (ISF) samt Instrumentet för 
gränsförvaltning och visering som en del 
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av Fonden för integrerad gränsförvaltning, 
och anges särskilt de politiska målen och 
reglerna för programplanering, 
övervakning och utvärdering samt 
förvaltning och kontroll av de av unionens 
fonder som genomförs inom ramen för 
delad förvaltning. Det är därför nödvändigt 
att fastställa de allmänna målen för ESF+ 
och fastställa särskilda bestämmelser för 
den typ av verksamhet som får finansieras 
av ESF+.

av Fonden för integrerad gränsförvaltning, 
och anges särskilt de politiska målen och 
reglerna för programplanering, 
övervakning och utvärdering samt 
förvaltning och kontroll av de av unionens 
fonder som genomförs inom ramen för 
delad förvaltning. Det är därför nödvändigt 
att fastställa de allmänna målen för ESF+ 
och fastställa särskilda bestämmelser för 
den typ av verksamhet som får finansieras 
av ESF+ inom ramen för delad 
förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 60
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer resultat, 
med beaktande av framför allt kostnaderna 
för kontroller, den administrativa bördan 
och den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. När det gäller bidrag bör detta 
inbegripa att man överväger användningen 
av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till 
enhetskostnader och finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i den mening som 
avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. 
När det gäller att genomföra åtgärder som 
avser den socioekonomiska integrationen 
av tredjelandsmedborgare, och i enlighet 
med artikel 88 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser, får 
kommissionen ersätta de medlemsstater 
som använder förenklade 
kostnadsalternativ, inbegripet 
användningen av enhetsbelopp.

(8) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer resultat, 
med beaktande av framför allt kostnaderna 
för kontroller, den administrativa bördan 
och den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. Fördelningen av finansiella 
resurser mellan program får inte ändras 
annat än baserat på ett parlamentsbeslut. 
När det gäller bidrag bör detta inbegripa att 
man överväger användningen av 
enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till 
enhetskostnader och finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i den mening som 
avses i artikel 125.1 i budgetförordningen.
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Or. en

Ändringsförslag 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer resultat, 
med beaktande av framför allt kostnaderna 
för kontroller, den administrativa bördan 
och den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. När det gäller bidrag bör detta 
inbegripa att man överväger användningen 
av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till 
enhetskostnader och finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i den mening som 
avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. 
När det gäller att genomföra åtgärder som 
avser den socioekonomiska integrationen 
av tredjelandsmedborgare, och i enlighet 
med artikel 88 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser, får 
kommissionen ersätta de medlemsstater 
som använder förenklade 
kostnadsalternativ, inbegripet 
användningen av enhetsbelopp.

(8) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer konkreta
resultat som intresse- och nyttomässigt 
svarar upp mot EU-medborgarnas behov, 
med beaktande av framför allt kostnaderna 
för kontroller, den administrativa bördan 
och den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. När det gäller bidrag bör detta 
inbegripa att man överväger användningen 
av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till 
enhetskostnader och finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i den mening som 
avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. 
När det gäller att genomföra åtgärder som 
avser den socioekonomiska integrationen 
av medborgare som uppehåller sig lagligt 
i EU, och i enlighet med artikel 88 i 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser, får kommissionen ersätta de 
medlemsstater som använder förenklade 
kostnadsalternativ, inbegripet 
användningen av enhetsbelopp.

Or. it

Ändringsförslag 62
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer resultat, 
med beaktande av framför allt kostnaderna 
för kontroller, den administrativa bördan 
och den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. När det gäller bidrag bör detta 
inbegripa att man överväger användningen 
av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till 
enhetskostnader och finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i den mening som 
avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. 
När det gäller att genomföra åtgärder som 
avser den socioekonomiska integrationen
av tredjelandsmedborgare, och i enlighet 
med artikel 88 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser, får 
kommissionen ersätta de medlemsstater 
som använder förenklade 
kostnadsalternativ, inbegripet 
användningen av enhetsbelopp.

(8) Typerna av finansiering och 
metoderna för genomförande enligt denna 
förordning bör väljas ut på grundval av hur 
väl de bidrar till uppnåendet av åtgärdernas 
särskilda mål och åstadkommer resultat, 
med beaktande av framför allt kostnaderna 
för kontroller, den administrativa bördan 
och den förväntade risken för bristande 
efterlevnad. När det gäller bidrag bör detta 
inbegripa att man överväger användningen 
av enhetsbelopp, schablonsatser, bidrag till 
enhetskostnader och finansiering som inte 
är kopplad till kostnader, i den mening som 
avses i artikel 125.1 i budgetförordningen. 
När det gäller att genomföra åtgärder som 
avser den socioekonomiska inkluderingen
av tredjelandsmedborgare, och i enlighet 
med artikel 88 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser, får 
kommissionen ersätta de medlemsstater 
som använder förenklade 
kostnadsalternativ, inbegripet 
användningen av enhetsbelopp.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att rationalisera och förenkla 
finansieringen och skapa ytterligare 
möjligheter till synergieffekter med hjälp 
av integrerade finansieringsstrategier bör 
de åtgärder som fått stöd från fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad Fead), 
Europeiska unionens program för 

(9) För att rationalisera och förenkla 
finansieringen och skapa ytterligare 
möjligheter till synergieffekter med hjälp 
av integrerade finansieringsstrategier bör 
de åtgärder som fått stöd från fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad Fead), 
Europeiska unionens program för 
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sysselsättning och social innovation samt 
programmet för unionsåtgärder på 
hälsoområdet integreras i ESF+. Därför bör 
ESF+ omfatta följande tre delar: ESF+-
delen inom ramen för delad förvaltning, 
delen för sysselsättning och social 
innovation samt delen för hälsa. Detta bör 
bidra till att minska den administrativa 
bördan i samband med förvaltningen av 
olika fonder, särskilt för medlemsstaterna, 
samtidigt som man behåller enklare regler 
för enklare insatser, såsom utdelningen av 
livsmedelsbistånd och/eller grundläggande 
materiellt bistånd.

sysselsättning och social innovation samt 
programmet för unionsåtgärder på 
hälsoområdet integreras i ESF+. Därför bör 
ESF+ omfatta följande tre delar: Delen för 
social sammanhållning och sociala 
rättigheter inom ramen för delad 
förvaltning, delen för sysselsättning och 
social innovation samt delen för hälsa 
inom ramen för direkt och indirekt 
förvaltning. Detta bör bidra till att minska 
den administrativa bördan i samband med 
förvaltningen av olika fonder, särskilt för 
medlemsstaterna, samtidigt som man 
behåller enklare regler för enklare insatser, 
såsom utdelningen av livsmedelsbistånd 
och/eller grundläggande materiellt bistånd.

Or. en

Ändringsförslag 64
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att rationalisera och förenkla 
finansieringen och skapa ytterligare 
möjligheter till synergieffekter med hjälp 
av integrerade finansieringsstrategier bör 
de åtgärder som fått stöd från fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad Fead), 
Europeiska unionens program för 
sysselsättning och social innovation samt 
programmet för unionsåtgärder på 
hälsoområdet integreras i ESF+. Därför bör 
ESF+ omfatta följande tre delar: ESF+-
delen inom ramen för delad förvaltning, 
delen för sysselsättning och social 
innovation samt delen för hälsa. Detta bör 
bidra till att minska den administrativa 
bördan i samband med förvaltningen av 
olika fonder, särskilt för medlemsstaterna, 
samtidigt som man behåller enklare regler 

(9) För att rationalisera och förenkla 
finansieringen och skapa ytterligare 
möjligheter till synergieffekter med hjälp 
av integrerade finansieringsstrategier bör 
de åtgärder som fått stöd från fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (nedan kallad Fead), 
Europeiska unionens program för 
sysselsättning och social innovation samt 
programmet för unionsåtgärder på 
hälsoområdet integreras i ESF+. Därför bör 
ESF+ omfatta följande tre delar: ESF+-
delen inom ramen för delad förvaltning, 
delen för sysselsättning och social 
innovation samt delen för hälsa. Detta bör 
bidra till att minska den administrativa 
bördan i samband med förvaltningen av 
olika fonder, särskilt för medlemsstaterna 
och förmånstagarna, samtidigt som man 



AM\1164117SV.docx 37/153 PE626.995v02-00

SV

för enklare insatser, såsom utdelningen av 
livsmedelsbistånd och/eller grundläggande 
materiellt bistånd.

behåller enklare regler för enklare insatser, 
såsom utdelningen av livsmedelsbistånd 
och/eller grundläggande materiellt bistånd.

Or. en

Ändringsförslag 65
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Unionen bör bidra till 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
genom att uppmuntra samarbete och 
komplettera deras åtgärder. Mot bakgrund 
av detta bredare tillämpningsområde för 
ESF+ är det lämpligt att föreskriva att 
målen att effektivisera arbetsmarknaderna 
och främja tillgången till sysselsättning av 
god kvalitet, förbättra tillgången till och 
kvaliteten på utbildning, främja social 
inkludering och hälsa och att minska 
fattigdomen bara ska genomföras inom 
ramen för delad förvaltning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Mot bakgrund av detta bredare 
tillämpningsområde för ESF+ är det 
lämpligt att föreskriva att målen att 
effektivisera arbetsmarknaderna och 

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

arbetsmarknader och främja tillgången till 
sysselsättning av god kvalitet, förbättra 
tillgången till och kvaliteten på utbildning, 
främja social inkludering och hälsa och att 
utrota fattigdomen ska fortsätta att
genomföras främst inom ramen för delad 
förvaltning, och, när så är lämpligt, 
kompletteras genom direkt och indirekt 
förvaltning inom ramen för sysselsättning 
och social innovation samt hälsa när det 
gäller åtgärder på unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 67
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck
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Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 69
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) I denna förordning fastställs en 
finansieringsram för ESF+ genom anslag 
för åtgärder som ska genomföras genom 
delad förvaltning inom delen för social 
sammanhållning och sociala rättigheter, 
liksom anslag för åtgärder som ska 
genomföras genom direkt och indirekt 
förvaltning inom ramen för delarna för 
sysselsättning och social innovation samt 
för hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 71
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) I denna förordning fastställs en 
finansieringsram för ESF+. För att flytta 
pengar mellan olika ändamål krävs 
parlamentets godkännande. Delar av 
denna finansieringsram bör användas för 
åtgärder som ska genomföras genom direkt 
och indirekt förvaltning inom ramen för 
delarna för sysselsättning och social 
innovation samt för hälsa.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) ESF+ bör syfta till att främja 
sysselsättning av hög kvalitet genom aktiva 
insatser som möjliggör (åter)inträde på 
arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar, 
personer med funktionsnedsättning och 
personer med kroniska sjukdomar, 
långtidsarbetslösa och personer utanför den 
ekonomiska arbetskraften, och de som 
möter många olika former av 
diskriminering genom att främja 
egenföretagande och den sociala 
ekonomin. ESF+ bör syfta till att förbättra 
arbetsmarknadernas funktion genom att 
stödja modernisering av och flexibilitet 
mot olika målgrupper hos
arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom 
offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att 
förbättra deras förmåga att tillhandahålla 
intensifierad, riktad och individuell 
rådgivning och vägledning under 
jobbsökandet och övergången till 
sysselsättning och att främja
arbetstagarnas rörlighet. ESF+ bör ha som 
mål att ta itu med osäkra anställningar 
för att säkerställa att alla typer av 
anställningsavtal erbjuder anständiga 
arbetsvillkor med god social trygghet i 
linje med artikel 9 i EUF-fördraget, 
Europeiska stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, Europeiska sociala stadgan 
och ILO:s agenda för anständigt arbete. 
ESF+ bör främja kvinnors deltagande och 
hållbara anställningar som garanterar 
lika möjligheter med särskild inriktning 
på ensamstående mödrar på 
arbetsmarknaden genom åtgärder som 
syftar till att säkerställa bland annat 
respekten för principen om lika lön för 
arbete av lika värde, bättre balans mellan 
arbete och privatliv samt tillgång till 
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barnomsorg och andra omsorgstjänster till 
ett överkomligt pris eller stöd för att 
främja jämställdhet mellan män och 
kvinnor. ESF+ bör också syfta till att 
tillhandahålla en hälsosam och väl 
anpassad arbetsmiljö för att hantera 
hälsorisker i samband med förändrade 
anställningsformer och behoven hos den 
åldrande arbetskraften. ESF+ bör också 
stödja åtgärder som har som mål att 
underlätta ungdomars övergång från 
utbildning till anställning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) ESF+ bör syfta till att främja 
sysselsättning genom aktiva insatser som 
möjliggör inträde och återinträde på 
arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar, 
långtidsarbetslösa och personer utanför 
arbetskraften, personer i utsatta 
situationer, och genom att främja 
egenföretagande och den sociala och 
solidaritetsbaserade ekonomin. ESF+ bör 
syfta till att förbättra 
sysselsättningspolitiken och
arbetsmarknadernas funktion genom att 
stödja modernisering av 
arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom 
offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att 
förbättra deras förmåga att tillhandahålla 
intensifierad, riktad rådgivning och 
vägledning under jobbsökandet och 
övergången till sysselsättning, att öka 
arbetstagarnas rörlighet samt att 
tillhandahålla sina tjänster på ett icke-
diskriminerande sätt. ESF+ bör främja 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
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anpassad arbetsmiljö för att hantera 
hälsorisker i samband med förändrade 
anställningsformer och behoven hos den
åldrande arbetskraften.

genom åtgärder som syftar till att 
säkerställa bland annat bättre balans mellan 
arbete och privatliv samt enkel tillgång till 
barnomsorg, äldreomsorg och andra
omsorgs- eller stödtjänster av god kvalitet 
till överkomliga priser eller kostnadsfritt. 
ESF+ bör också syfta till att tillhandahålla 
en trygg, hälsosam och väl anpassad 
arbetsmiljö för att hantera hälsorisker i 
samband med förändrade 
anställningsformer och behoven hos den 
åldrande arbetskraften.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

hälsorisker i samband med förändrade 
anställningsformer och behoven hos den 
åldrande arbetskraften.

Or. en

Ändringsförslag 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 77
Claude Rolin

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 78
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) ESF+ bör syfta till att främja 
sysselsättning genom aktiva insatser som 
möjliggör (åter)inträde på 
arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar, 
långtidsarbetslösa och personer utanför 

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) ESF+ bör syfta till att främja 
sysselsättning genom aktiva insatser som 
möjliggör (åter)inträde på 
arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar, 
långtidsarbetslösa och personer utanför 
arbetskraften, och genom att främja 
egenföretagande och den sociala 
ekonomin. ESF+ bör syfta till att förbättra 
arbetsmarknadernas funktion genom att 
stödja modernisering av 
arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom 
offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att 
förbättra deras förmåga att tillhandahålla 
intensifierad, riktad rådgivning och 

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

vägledning under jobbsökandet och 
övergången till sysselsättning och att öka 
arbetstagarnas rörlighet. ESF+ bör främja 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
genom åtgärder som syftar till att 
säkerställa bland annat bättre balans mellan 
arbete och privatliv samt tillgång till 
barnomsorg och andra omsorgstjänster 
och stöd. ESF+ bör också syfta till att 
tillhandahålla en hälsosam och väl 
anpassad arbetsmiljö för att hantera 
hälsorisker i samband med förändrade 
anställningsformer och behoven hos den 
åldrande arbetskraften.

Or. en

Ändringsförslag 81
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I syfte att stödja och frigöra den 
potential till jobbskapande som finns i den 
sociala ekonomin bör ESF+ bidra till att 
förbättra den sociala ekonomins företags
integration i de nationella planerna för 
sysselsättning och social innovation, 
liksom i de nationella 
reformprogrammen. Med den sociala 
ekonomins företag bör avses vad som 
fastställs i de olika medlemsstaternas 
lagar om den sociala ekonomin, liksom i 
rådets slutsatser 15071/15 om främjandet 
av den sociala ekonomin som en viktig 
drivande faktor för ekonomisk och social 
utveckling i Europa.

Or. es

Ändringsförslag 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Medlemsstaterna bör sträva efter 
jämställdhetsbudgetering med fasta 
målvärden (andel av medlen på 
programnivå för kvinnor) inom ramen för 
budgetförvaltning och utvärdering av 
deras operativa program. 
Jämställdhetsbudgetering är ett viktigt 
instrument för politiken om lika 
möjligheter för att synliggöra klyftor 
mellan män och kvinnor när det gäller 
lika deltagande inom ESF+, och 
därigenom stärka jämställdheten i ESF+.

Or. en

Ändringsförslag 83
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet
och bidra till konkurrenskraften och 
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
tillgänglighet och icke-diskriminerande 
natur i syfte att underlätta tillägnandet av 
nyckelkompetenser, särskilt när det gäller 
de digitala färdigheter, inbegripet 
dataskydd och informationsstyrning och 
övergripande färdigheter som alla 
individer behöver för självförverkligande 
och personlig utveckling, sysselsättning, 
social inkludering och ett aktivt 
medborgarskap. ESF+ bör bidra till 
framsteg och flexibilitet inom utbildning 
och övergången till arbete, stödja livslångt 
lärande och bidra till social 
sammanhållning, minskad horisontell och 
vertikal segregering och 



AM\1164117SV.docx 51/153 PE626.995v02-00

SV

dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, 
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med 
industrin, aktuellt utbildningsmaterial,
prognoser och uppföljning av 
utexaminerade, utbildning av lärare, 
validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom högkvalitativt 
lärande på arbetsplatsen och 
lärlingsutbildning, livslång vägledning, 
planering av kompetensbehov i samarbete 
med industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
utbildning av lärare, stöd för informellt 
och icke-formellt lärande, validering av 
läranderesultat och erkännande av 
kvalifikationer och tidigare lärande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till konkurrenskraften och 
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, 
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med 
industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 

(14) I egenskap av EU:s främsta 
instrument för sysselsättning och 
kompetenser bör ESF+ kunna bidra till 
social, ekonomisk och territoriell 
sammanhållning, överallt inom EU. För 
att åstadkomma detta bör ESF+
tillhandahålla stöd för att förbättra 
utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till konkurrenskraften och 
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
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prognoser och uppföljning av 
utexaminerade, utbildning av lärare, 
validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

dessa områden. Detta kan exempelvis 
uppnås genom lärande på arbetsplatsen och 
lärlingsutbildning, livslång vägledning, 
planering av kompetensbehov i samarbete 
med industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
prognoser och uppföljning av 
utexaminerade, utbildning av lärare, 
validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till konkurrenskraften och 
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, 
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med
industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
prognoser och uppföljning av 
utexaminerade, utbildning av lärare, 

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
icke-diskriminerande karaktär, 
tillgänglighet, inkludering,
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de språkkunskaper och
digitala färdigheter, inbegripet dataskydd 
och informationsstyrning, som alla 
individer behöver för självförverkligande 
och personlig utveckling, sysselsättning, 
social inkludering och ett aktivt 
medborgarskap. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt långtidsarbetslösa och 
personer med missgynnad social 
bakgrund, så att de får större möjligheter 
att stärka sitt självförtroende och kan få 
tillgång till och kan hävda sina 
rättigheter. ESF+ bör bidra till framsteg 
inom utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
för alla och bidra till inkludering,
konkurrenskraften och samhällsinnovation 
och ekonomisk innovation genom att stödja 
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validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom investeringar i 
yrkesutbildning, inbegripet dubbel 
utbildning, lärande på arbetsplatsen och 
lärlingsutbildning, livslång vägledning, 
planering av kompetensbehov i samarbete 
med arbetsmarknadens parter, aktuellt 
utbildningsmaterial, prognoser och 
uppföljning av utexaminerade, utbildning 
av lärare, validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 86
Elena Gentile

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till konkurrenskraften och 
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, 
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med 
industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
prognoser och uppföljning av 

(14) Som det främsta EU-instrumentet 
för att investera i mänskligt kapital och 
färdigheter spelar ESF+ en nyckelroll för 
att främja social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning. ESF+ bör 
tillhandahålla stöd för att förbättra 
utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till konkurrenskraften och 
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
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utexaminerade, utbildning av lärare, 
validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

arbetsplatsen och lärlingsutbildning, 
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med 
industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
prognoser och uppföljning av 
utexaminerade, utbildning av lärare, 
validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Som det främsta EU-instrumentet 
för att investera i mänskligt kapital och 
färdigheter spelar ESF+ en nyckelroll för 
att främja social och territoriell 
sammanhållning. ESF+ bör tillhandahålla 
stöd för att förbättra utbildningssystemens 
kvalitet, ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till konkurrenskraften och 
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, 
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med 
industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
prognoser och uppföljning av 
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utexaminerade, utbildning av lärare, 
validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 88
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet eller bevarandet av 
nyckelkompetenser, särskilt när det gäller 
de digitala färdigheter och färdigheter som 
uppstår till följd av en rättvis övergång till 
en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, 
som alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och en rättvis övergång till 
arbete, stödja livslångt lärande och 
anställbarhet och bidra till 
konkurrenskraften och samhällsinnovation 
och ekonomisk innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, 
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med industrin 
och fackförbunden, aktuellt 
utbildningsmaterial, prognoser och 
uppföljning av utexaminerade, utbildning 
av lärare, validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

Or. en
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Ändringsförslag 89
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till konkurrenskraften och 
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, med 
särskild tonvikt på det framgångsrika 
konceptet varvad utbildning, livslång 
vägledning, planering av kompetensbehov i 
samarbete med industrin, aktuellt 
utbildningsmaterial, prognoser och 
uppföljning av utexaminerade, utbildning 
av lärare, validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

Or. de

Ändringsförslag 90
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 

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

när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till och 
återinträde i arbete, stödja livslångt 
lärande och anställbarhet och bidra till 
konkurrenskraften och samhällsinnovation 
och ekonomisk innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, 
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med 
industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
prognoser och uppföljning av 
utexaminerade, utbildning av lärare, 
validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de digitala färdigheter som 
alla individer behöver för 
självförverkligande och personlig 
utveckling, sysselsättning, social 
inkludering och ett aktivt medborgarskap. 
ESF+ bör bidra till framsteg inom 
utbildning och övergången till arbete, 
stödja livslångt lärande och anställbarhet 
och bidra till konkurrenskraften och 

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

samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, 
livslång vägledning, planering av 
kompetensbehov i samarbete med 
industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
prognoser och uppföljning av 
utexaminerade, utbildning av lärare, 
validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

Or. en

Ändringsförslag 93
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) ESF+ bör ge stöd för att utrota 
energifattigdomen och främja åtkomst till 
lämpliga och energieffektiva bostäder, 
inbegripet sociala bostäder, i linje med 
kommissionens meddelande om den 
europeiska plattformen mot fattigdom och 
social utestängning: en europeisk ram för 
social och territoriell sammanhållning 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (XX/XX) om styrningen av 
energiunionen och Europaparlamentets 
och rådets direktiv (XX/XX) om ändring 
av direktiv 2012/27/EU om 
energieffektivitet.

Or. en

Ändringsförslag 94
Heinz K. Becker
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Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) ESF+-medel till medlemsstaterna 
bör i framtiden kopplas samman med en 
bekräftelse på att ett effektivt arbete med 
projekt för att införa eller stärka varvad 
utbildning har utförts inom ramen för 
ungdomsanställningsgarantin.

Or. de

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Stöd genom ESF+ bör användas för 
att främja lika tillgång för alla, särskilt för 
grupper med sämre förutsättningar, till 
icke-segregerad och inkluderande 
utbildning av god kvalitet, från förskola 
och barnomsorg, med särskild 
uppmärksamhet på barn med en 
missgynnad social bakgrund, såsom barn 
på institution och barn som är hemlösa,
via allmän utbildning och yrkesutbildning 
till högre utbildning och återinträde i 
utbildningssystemet, samt 
vuxenutbildning, och därigenom förhindra 
att fattigdom överförs från generation till 
generation, främja övergångsmöjligheter 
mellan olika utbildningssektorer, så att 
man förhindrar att elever lämnar skolan i 
förtid och hamnar i socialt utanförskap, 
förbättrar kunskaper om hälsa, stärker 
kopplingen till icke-formellt och informellt 
lärande och underlättar mobilitet i 
utbildningssyfte för alla. I detta 
sammanhang bör det skapas 
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synergieffekter med Erasmusprogrammet
för att på lämpligt sätt nå ut till och 
förbereda elever med sämre 
förutsättningar på mobilitetsupplevelser 
utomlands och förbättra deras mobilitet i 
utbildningssyfte.

Or. en

Ändringsförslag 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 97
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Stöd genom ESF+ bör användas för 
att främja lika tillgång för alla, särskilt för 
grupper med sämre förutsättningar, till 
icke-segregerad och inkluderande 
utbildning av hög kvalitet, från förskola 
och barnomsorg via allmän utbildning och 
yrkesutbildning till högre utbildning samt 
vuxenutbildning, med särskild 
uppmärksamhet på barn och ungdomar 
som kommer från en missgynnad 
bankgrund, däribland barn på institution 
och barn som är hemlösa eller har 
undermåliga boendeförhållanden, och 
därigenom främja övergångsmöjligheter 
mellan olika utbildningssektorer, så att 
man förhindrar att elever lämnar skolan i 
förtid, förbättrar kunskaper om hälsa, 
stärker kopplingen till icke-formellt och 
informellt lärande och underlättar mobilitet 
i utbildningssyfte för alla. Synergieffekter 
med Erasmusprogrammet, för att utöka 
innovativa metoder och särskilt för att 
främja mobilitet i utbildningssyfte för 
elever med sämre förutsättningar och 
ungdomar i utsatta situationer, bör i detta 
sammanhang stödjas. Politisk 
sammanhållning och komplettering 
mellan Erasmusprogrammet och ESF+ 
bör säkerställa anständigt stöd för att 
utforma och genomföra åtgärder som 
mobilitet inom lärande för elever med 
sämre förutsättningar, särskilt vuxna 
elever och personer med 
funktionsnedsättningar eller kroniska 
sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 98
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Kommissionen och 
medlemsstaterna bör säkerställa att 
jämställdhet mellan män och kvinnor och 
integrering av jämställdhetsperspektivet 
är en bindande princip i alla faser i 
programplaneringen, från utformningen 
av de operativa programmens 
prioriteringar till genomförande, 
övervakning och utvärdering, och att 
viktiga åtgärder för 
jämställdhetsanpassning får stöd.

Or. en

Ändringsförslag 99
Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det stöd som anslås från FSE+ 
bör användas för att främja en allmän 
tillgång till kultur, deltagande i kulturlivet 
och uppvärdering av konstnärliga och 
kreativa uttrycksformer, i synnerhet 
genom att skapa synergier med 
programmet Kreativa Europa.

Or. it

Ändringsförslag 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) ESF+ får stödja innovativa 
åtgärder som, via idrott och fysisk 
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aktivitet, är inriktade på att stimulera till 
social inkludering, framför allt av 
missgynnade grupper, samt på att främja 
hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Or. es

Ändringsförslag 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) ESF+ får stödja innovativa 
åtgärder som, via idrott och fysisk 
aktivitet, är inriktade på att stimulera till 
social inkludering, framför allt av 
missgynnade grupper, samt på att främja 
hälsa och förebyggande av sjukdomar.

Or. es

Ändringsförslag 102
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) ESF+ bör främja flexibla 
möjligheter till kompetenshöjning och 
omskolning för alla, med beaktande av 
utmaningarna för olika missgynnade 
samhällsgrupper, särskilt när det gäller 
digitala färdigheter och viktig 
möjliggörande teknik, i syfte att förse 
människor med färdigheter som är 
anpassade till digitaliseringen, de tekniska 
förändringarna, innovation samt sociala 
och ekonomiska förändringar, exempelvis 
de som uppstår till följd av övergången till 
en ekonomi med låga koldioxidutsläpp,
och som underlättar karriärövergångar och 
rörlighet och stödjer särskilt personer med 
funktionsnedsättningar, lågutbildade 
och/eller lågkvalificerade vuxna i linje med 
den nya kompetensagendan för Europa och 
i samordning och ömsesidig 
komplettering med programmet för ett 
digitalt Europa.

Or. en

Ändringsförslag 104
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) ESF+ bör främja flexibla 
möjligheter till kompetenshöjning och 
omskolning för alla, särskilt när det gäller

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

formell och icke-formell utbildning, även 
genom att utveckla digitala färdigheter och 
viktig möjliggörande teknik, i syfte att 
förse människor med färdigheter som är 
anpassade till digitaliseringen, de tekniska 
förändringarna, innovation samt sociala 
och ekonomiska förändringar och som 
underlättar övergången från utbildning till 
anställning, karriärövergångar och 
rörlighet och stödjer särskilt personer med 
funktionsnedsättningar eller kroniska 
sjukdomar, lågutbildade och/eller 
lågkvalificerade vuxna i linje med den nya 
kompetensagendan för Europa.

Or. en

Ändringsförslag 105
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 107
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) Synergieffekter med programmet 
Horisont Europa bör se till att ESF+ kan 
integrera och utöka innovativa kursplaner 
som stöds av Horisont Europa, så att 
människor får de färdigheter och den 
kompetens som kommer att behövas för 
deras personliga och yrkesmässiga 
utveckling och för framtidens 
arbetstillfällen. Kommissionen bör 
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säkerställa synergieffekter mellan delen 
för hälsa och programmet Horisont 
Europa för att främja de resultat som 
uppnås på området för skydd av hälsa och 
förebyggande av sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 110
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att på alla förvaltningsnivåer, 
även på regional och lokal nivå, utrota
fattigdom, inbegripet energifattigdom i 
enlighet med de nyligen avtalade reglerna 
i styrningen av energiunionen, i syfte att 
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diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och bekämpa
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller sociala frågor och hälsa. Detta 
innebär att en rad proaktiva och reaktiva
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, i linje med princip 11 i 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer, personer 
med funktionsnedsättning, hemlösa, 
tredjelandsmedborgare och arbetande 
fattiga. ESF+ bör främja aktiv integration 
av de personer som befinner sig långt från 
arbetsmarknaden för att säkerställa deras 
socioekonomiska integration, även genom 
riktat stöd till den sociala och 
solidaritetsbaserade ekonomin. Projekt 
som främjar aktiv integrering, integrerade 
metoder baserade på de tre pelarna för 
åtkomst till tjänster, inkomststöd och 
inkluderande arbetsmarknader bör 
uppmuntras. Synergieffekter med 
åtgärder som finansieras genom ESF+ 
och nationella strategier för inkomststöd, 
i form av minimilöner och/eller 
strukturella inkomststödjande åtgärder 
som kombinerar inkomststöd med 
aktiveringsåtgärder och med en 
förstärkning av tjänster eller sociala 
förmåner, bör främjas för att förstärka 
effekten för de slutgiltiga 
förmånstagarna. ESF+ bör också 
användas för att främja snabb och lika 
tillgång till kostnadsfria eller överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster, såsom 
hälso- och sjukvård samt långvarig vård 
och omsorg, särskilt familjeomsorg och 
närvård och tjänster som vägleder 
tillgången till lämpliga sociala bostäder 
eller bostäder till ett överkomligt pris. 
ESF+ bör bidra till moderniseringen av 
systemen för socialt skydd, särskilt i syfte 
att främja deras tillgänglighet.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser på alla förvaltningsnivåer, även 
på regional och lokal nivå, för att ta itu 
med fattigdom i syfte att bryta det sociala 
arvet mellan generationerna och främja 
social inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa och undermåliga 
bostadssituationer inbegripet hemlöshet, 
samtidigt som särskild tonvikt läggs på 
kampen mot feminiseringen av fattigdom. 
Detta innebär att en rad strategier måste till 
som inriktas på de minst gynnade 
personerna oavsett ålder, inbegripet barn, 
marginaliserade befolkningsgrupper som 
romer, personer med 
funktionsnedsättning, sjukdom och/eller 
kroniska tillstånd, arbetande fattiga, 
hemlösa, tredjelandsmedborgare, 
inbegripet flyktingar, asylsökande, 
papperslösa migranter och statslösa 
personer och alla andra personer som 
möter många sociala utmaningar och 
flera olika former att diskriminering. 
ESF+ bör främja aktiv integration av de 
personer som befinner sig långt från 
arbetsmarknaden för att säkerställa deras 
socioekonomiska integration och 
fullvärdiga deltagande i samhället. ESF+ 
bör också användas för att främja sociala 
rättigheter genom snabb och lika tillgång 
till överkomliga, hållbara och 
högkvalitativa tjänster, såsom rådgivning, 
hälso- och sjukvård, barnomsorg och tidig 
utbildning till barn samt långvarig vård 
och omsorg, särskilt familjeomsorg och 
närvård, och tillgång till anständiga 



PE626.995v02-00 72/153 AM\1164117SV.docx

SV

energieffektiva bostäder till ett 
överkomligt pris, inbegripet sociala 
bostäder. ESF+ bör bidra till 
moderniseringen av systemen för socialt 
skydd och socialtjänst, särskilt i syfte att 
främja deras tillgänglighet och täckning.

Or. en

Ändringsförslag 113
Marian Harkin, Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser på alla nivåer för att ta itu med 
fattigdom i syfte att bryta det sociala arvet 
mellan generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa och hemlöshet. Detta innebär 
att en rad strategier måste till som inriktas 
på de minst gynnade personerna oavsett 
ålder, inbegripet barn, personer med 
funktionsnedsättningar, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. Projekt som främjar aktiv 
integrering och integrering baserad på de 
tre pelarna för åtkomst till tjänster, 
inkomststöd och inkluderande 
arbetsmarknader bör uppmuntras. 
Synergieffekter mellan åtgärder och 
inkomststöd som finansieras av ESF+, i 
form av minimilöner och sociala 
förmåner, vilka omfattas av den 
nationella behörigheten och därför inte är 
stödberättigande utgifter inom ESF+, bör 
främjas för att förstärka deras inverkan 
på de slutgiltiga förmånstagarna. ESF+ 
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bör också användas för att främja snabb 
och lika tillgång till överkomliga, hållbara 
och högkvalitativa tjänster, såsom hälso-
och sjukvård samt långvarig vård och 
omsorg, särskilt familjeomsorg och 
närvård. ESF+ bör bidra till 
moderniseringen av systemen för socialt 
skydd, särskilt i syfte att främja deras 
tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna, även genom system med 
minimilöner i linje med princip 14 i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter
och främja social inkludering genom att 
garantera lika möjligheter för alla och ta itu 
med diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer, arbetande 
fattiga, hemlösa och alla andra som möter 
flera sociala utmaningar. ESF+ bör främja 
aktiv integration av de personer som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden för 
att säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
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deras tillgänglighet och täckning, även för 
personer i atypiska situationer.

Or. en

Ändringsförslag 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer, arbetande 
fattiga, hemlösa, personer med 
funktionsnedsättningar, 
tredjelandsmedborgare, asylsökande och 
flyktingar och alla andra som möter flera 
olika sociala utmaningar. ESF+ bör 
främja aktiv integration av de personer som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden för 
att säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet, inkludering och 
omfattande täckning.

Or. en
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Ändringsförslag 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn och arbetande fattiga. 
ESF+ bör främja aktiv integration av de 
personer som befinner sig långt från 
arbetsmarknaden för att säkerställa deras 
socioekonomiska integration. ESF+ bör 
också användas för att främja snabb och 
lika tillgång till överkomliga, hållbara och 
högkvalitativa tjänster, såsom hälso- och 
sjukvård samt långvarig vård och omsorg, 
särskilt familjeomsorg och närvård. ESF+ 
bör bidra till spridningen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
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generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, personer med 
funktionsnedsättningar, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av 
socialförsäkringsinstitutioner och 
offentliga arbetsförmedlingar samt 
systemen för socialt skydd, särskilt i syfte 
att främja deras tillgänglighet och 
ändamålsenlighet när det gäller att 
reagera på den föränderliga verkligheten i 
yrkesvärlden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser på alla förvaltningsnivåer, även 
lokal och regional nivå, för att ta itu med 
fattigdom i syfte att bryta det sociala arvet 
mellan generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
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gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa och hemlöshet. Detta innebär 
att en rad strategier måste till som inriktas 
på de minst gynnade personerna oavsett 
ålder, inbegripet barn, personer med 
funktionsnedsättningar, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

Or. en

Ändringsförslag 119
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom, 
inbegripet energifattigdom i enlighet med 
de nyligen avtalade reglerna i styrningen 
av energiunionen, i syfte att bryta det 
sociala arvet mellan generationerna och 
främja social inkludering genom att 
garantera lika möjligheter för alla och ta itu 
med diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
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integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
deras tillgänglighet.

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

Or. en

Ändringsförslag 120
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
och de lokala och regionala organens
insatser för att ta itu med fattigdom i syfte 
att bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och främja social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa. Detta innebär att en rad 
strategier måste till som inriktas på de 
minst gynnade personerna oavsett ålder, 
inbegripet barn, marginaliserade 
befolkningsgrupper som romer och 
arbetande fattiga. ESF+ bör främja aktiv 
integration av de personer som befinner sig 
långt från arbetsmarknaden för att 
säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster, såsom hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg, särskilt 
familjeomsorg och närvård. ESF+ bör 
bidra till moderniseringen av systemen för 
socialt skydd, särskilt i syfte att främja 
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deras tillgänglighet. deras tillgänglighet.

Or. es

Ändringsförslag 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Med tanke på skillnaderna i 
utvecklingsnivå i regionerna och de olika 
sociala situationerna i Europa bör 
flexibilitetsgraden hos ESF+ vara 
tillräcklig för att ta hänsyn till de 
regionala och territoriella särdragen.

Or. en

Ändringsförslag 122
Theodoros Zagorakis

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Med tanke på den olika 
utvecklingsnivån i regionerna och de 
olika sociala situationerna i Europa bör 
flexibilitetsgraden hos ESF+ vara 
tillräcklig för att ta hänsyn till de 
regionala och territoriella särdragen.

Or. en

Motivering

Större flexibilitet behövs på insatsområdena för ESF+.
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Ändringsförslag 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Vad gäller skillnaderna i 
utvecklingsnivå mellan olika delar av EU 
bör ESF+ insats förbli tillräckligt flexibel 
för att man i samband med den ska kunna 
ta hänsyn till regionala och territoriella 
särdrag.

Or. fr

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) ESF+ bör bidra till att minska
fattigdomen genom att stödja nationella 
program som syftar till att åtgärda 
livsmedelsbrist och materiell fattigdom och 
främja social integration av människor som 
riskerar att drabbas av fattigdom eller 
social utestängning och av dem som har det 
sämst ställt. För att minst 4 % av medlen 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning på unionsnivå ska stödja dem 
som har det sämst ställt, bör 
medlemsstaterna avsätta minst 2 % av sina 
nationella resurser från ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning för att komma 
till rätta med de typer av extrem fattigdom 
som i störst utsträckning leder till social 
utestängning, såsom hemlöshet, 
barnfattigdom och livsmedelsbrist. 
Beroende på insatsernas karaktär och typen 
av slutmottagare, är det nödvändigt att 

(19) ESF+ bör bidra till att utrota
fattigdomen genom att stödja nationella 
program som syftar till att åtgärda 
livsmedelsbrist och materiell fattigdom och 
främja social integration av människor som 
lever i eller riskerar att drabbas av 
fattigdom eller social utestängning och av 
dem som har det sämst ställt. 
Medlemsstaterna bör avsätta minst 4 % av 
sina nationella resurser från social 
sammanhållning och sociala rättigheter
inom ramen för delad förvaltning för att 
utrota de typer av extrem fattigdom som i 
störst utsträckning leder till social 
utestängning, såsom hemlöshet, 
barnfattigdom och livsmedelsbrist. 
Beroende på insatsernas karaktär och typen 
av slutmottagare, är det nödvändigt att 
enklast möjliga regler tillämpas på stöd 
som avser materiell fattigdom för dem som 
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enklare regler tillämpas på stöd som avser 
materiell fattigdom för dem som har det 
sämst ställt.

har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 125
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) ESF+ bör bidra till att minska 
fattigdomen genom att stödja nationella 
program som syftar till att åtgärda 
livsmedelsbrist och materiell fattigdom och 
främja social integration av människor 
som riskerar att drabbas av fattigdom eller 
social utestängning och av dem som har det 
sämst ställt. För att minst 4 % av medlen 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning på unionsnivå ska stödja dem 
som har det sämst ställt, bör 
medlemsstaterna avsätta minst 2 % av sina 
nationella resurser från ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning för att komma 
till rätta med de typer av extrem fattigdom 
som i störst utsträckning leder till social 
utestängning, såsom hemlöshet, 
barnfattigdom och livsmedelsbrist. 
Beroende på insatsernas karaktär och typen 
av slutmottagare, är det nödvändigt att 
enklare regler tillämpas på stöd som avser 
materiell fattigdom för dem som har det 
sämst ställt.

(19) ESF+ bör bidra till att minska 
fattigdomen genom att stödja nationella 
program som syftar till att åtgärda 
livsmedelsbrist och materiell fattigdom och 
främja social inkludering av människor 
som riskerar att drabbas av fattigdom eller 
social utestängning och av dem som har det 
sämst ställt. Medlemsstaterna bör avsätta 
minst 4 % av sina nationella resurser från 
ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning för att komma till rätta med de 
typer av extrem fattigdom som i störst 
utsträckning leder till social utestängning, 
såsom hemlöshet, barnfattigdom och 
livsmedelsbrist. Beroende på insatsernas 
karaktär och typen av slutmottagare, är det 
nödvändigt att enklare regler tillämpas på 
stöd som avser materiell fattigdom för dem 
som har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan
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Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) ESF+ bör bidra till att minska 
fattigdomen genom att stödja nationella 
program som syftar till att åtgärda 
livsmedelsbrist och materiell fattigdom och 
främja social integration av människor som 
riskerar att drabbas av fattigdom eller 
social utestängning och av dem som har det 
sämst ställt. För att minst 4 % av medlen 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning på unionsnivå ska stödja dem 
som har det sämst ställt, bör 
medlemsstaterna avsätta minst 2 % av sina 
nationella resurser från ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning för att komma 
till rätta med de typer av extrem fattigdom 
som i störst utsträckning leder till social 
utestängning, såsom hemlöshet, 
barnfattigdom och livsmedelsbrist. 
Beroende på insatsernas karaktär och typen 
av slutmottagare, är det nödvändigt att 
enklare regler tillämpas på stöd som avser 
materiell fattigdom för dem som har det 
sämst ställt.

(19) ESF+ bör bidra till att minska 
fattigdomen genom att stödja nationella 
program som syftar till att åtgärda 
livsmedelsbrist och materiell fattigdom och 
främja social integration av människor som 
riskerar att drabbas av fattigdom eller 
social utestängning och av dem som har det 
sämst ställt. Medlemsstaterna bör avsätta 
minst 4 % av sina nationella resurser från 
ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning för att komma till rätta med de 
typer av extrem fattigdom som i störst 
utsträckning leder till social utestängning, 
såsom hemlöshet, barnfattigdom och 
livsmedelsbrist. Beroende på insatsernas 
karaktär och typen av slutmottagare, är det 
nödvändigt att enklare regler tillämpas på 
stöd som avser materiell fattigdom för dem 
som har det sämst ställt.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) ESF+ bör bidra till att minska 
fattigdomen genom att stödja nationella 
program som syftar till att åtgärda 
livsmedelsbrist och materiell fattigdom och 
främja social integration av människor som 
riskerar att drabbas av fattigdom eller 
social utestängning och av dem som har det 
sämst ställt. För att minst 4 % av medlen 

(19) ESF+ bör bidra till att minska 
fattigdomen genom att stödja nationella 
program som syftar till att åtgärda 
livsmedelsbrist och materiell fattigdom och 
främja social integration av människor som 
riskerar att drabbas av fattigdom eller 
social utestängning och av dem som har det 
sämst ställt. Medlemsstaterna bör avsätta 
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från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning på unionsnivå ska stödja dem 
som har det sämst ställt, bör 
medlemsstaterna avsätta minst 2 % av sina 
nationella resurser från ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning för att komma 
till rätta med de typer av extrem fattigdom 
som i störst utsträckning leder till social 
utestängning, såsom hemlöshet, 
barnfattigdom och livsmedelsbrist. 
Beroende på insatsernas karaktär och typen 
av slutmottagare, är det nödvändigt att 
enklare regler tillämpas på stöd som avser 
materiell fattigdom för dem som har det 
sämst ställt.

minst 4 % av sina nationella resurser från 
ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning för att komma till rätta med de 
typer av extrem fattigdom som i störst 
utsträckning leder till social utestängning, 
såsom hemlöshet, barnfattigdom och 
livsmedelsbrist. Beroende på insatsernas 
karaktär och typen av slutmottagare, är det 
nödvändigt att enklare regler tillämpas på 
stöd som avser materiell fattigdom för dem 
som har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 128
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) ESF+ bör bidra till att minska 
fattigdomen genom att stödja nationella 
program som syftar till att åtgärda 
livsmedelsbrist och materiell fattigdom och 
främja social integration av människor som 
riskerar att drabbas av fattigdom eller 
social utestängning och av dem som har det 
sämst ställt. För att minst 4 % av medlen 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning på unionsnivå ska stödja dem 
som har det sämst ställt, bör 
medlemsstaterna avsätta minst 2 % av sina 
nationella resurser från ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning för att komma 
till rätta med de typer av extrem fattigdom 
som i störst utsträckning leder till social
utestängning, såsom hemlöshet, 
barnfattigdom och livsmedelsbrist. 
Beroende på insatsernas karaktär och typen 
av slutmottagare, är det nödvändigt att 
enklare regler tillämpas på stöd som avser 

(19) ESF+ bör bidra till att minska 
fattigdomen genom att stödja nationella 
program som syftar till att åtgärda 
livsmedelsbrist och materiell fattigdom och 
främja social integration av människor som 
riskerar att drabbas av fattigdom eller 
social utestängning och av dem som har det 
sämst ställt. För att minst 4 % av medlen 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning på unionsnivå ska stödja dem 
som har det sämst ställt, bör 
medlemsstaterna avsätta minst 2 % av sina 
nationella resurser från ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning för att komma 
till rätta med de typer av extrem fattigdom 
som i störst utsträckning leder till social 
utestängning, såsom hemlöshet, 
barnfattigdom, åldersfattigdom och 
livsmedelsbrist. Beroende på insatsernas 
karaktär och typen av slutmottagare, är det 
nödvändigt att enklare regler tillämpas på 
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materiell fattigdom för dem som har det 
sämst ställt.

stöd som avser materiell fattigdom för dem 
som har det sämst ställt.

Or. de

Ändringsförslag 129
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Europaparlamentet betonar i detta 
sammanhang att åldersfattigdom är ett 
europeiskt och huvudsakligen kvinnligt 
problem. År 2014 uppgick pensionsklyftan 
mellan kvinnor och män i EU (på 
engelska gender gap in pensions, som kan 
definieras som klyftan mellan kvinnors 
och mäns genomsnittliga pensionsinkomst 
före skatt och avgifter) till 39,4 % för 
åldersgruppen 65 år och äldre, och 
klyftan har ökat i hälften av 
medlemsstaterna under de senaste fem 
åren. Den finansiella och ekonomiska 
krisen har under de senaste åren haft en 
negativ inverkan på många kvinnors 
inkomst och har i genomsnitt större 
inverkan på kvinnors inkomst än mäns på 
lång sikt. I vissa medlemsstater har 11–36 
% av kvinnorna överhuvudtaget ingen 
tillgång till pension.

Or. de

Ändringsförslag 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) För att utrota fattigdom och 
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förbättra den sociala inkluderingen bör 
ESF+ främja ett aktivt deltagande av 
specialiserade sociala icke-statliga 
organisationer och organisationer som 
företräder och arbetar med personer som 
lever i fattigdom, i utarbetandet, 
genomförandet och utvärderingen av de 
särskilda programmen.

Or. en

Ändringsförslag 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av det ständiga 
behovet av att öka insatserna för att 
komma till rätta med hanteringen av 
migrationsströmmarna i unionen som 
helhet och i syfte att säkerställa ett 
enhetligt, starkt och konsekvent stöd till 
solidaritet och ansvarsfördelning, bör 
ESF+ tillhandahålla stöd som främjar 
den socioekonomiska integrationen av 
tredjelandsmedborgare för att komplettera 
de åtgärder som finansieras inom ramen 
för asyl- och migrationsfonden.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 132
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av det ständiga 
behovet av att öka insatserna för att 
komma till rätta med hanteringen av 

utgår
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migrationsströmmarna i unionen som 
helhet och i syfte att säkerställa ett 
enhetligt, starkt och konsekvent stöd till 
solidaritet och ansvarsfördelning, bör 
ESF+ tillhandahålla stöd som främjar 
den socioekonomiska integrationen av 
tredjelandsmedborgare för att komplettera 
de åtgärder som finansieras inom ramen 
för asyl- och migrationsfonden.

Or. en

Ändringsförslag 133
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av det ständiga 
behovet av att öka insatserna för att komma 
till rätta med hanteringen av 
migrationsströmmarna i unionen som 
helhet och i syfte att säkerställa ett 
enhetligt, starkt och konsekvent stöd till 
solidaritet och ansvarsfördelning, bör ESF+ 
tillhandahålla stöd som främjar den 
socioekonomiska integrationen av 
tredjelandsmedborgare för att komplettera 
de åtgärder som finansieras inom ramen för 
asyl- och migrationsfonden.

(20) Mot bakgrund av det ständiga 
behovet av att öka insatserna för att komma 
till rätta med hanteringen av 
migrationsströmmarna i unionen som 
helhet och i syfte att säkerställa ett 
enhetligt, starkt och konsekvent stöd till 
solidaritet och ansvarsfördelning, bör ESF+ 
tillhandahålla stöd som främjar den 
socioekonomiska inkluderingen av 
tredjelandsmedborgare, inbegripet 
flyktingar och asylsökande, för att 
komplettera de åtgärder som finansieras 
inom ramen för asyl- och 
migrationsfonden. Medlemsstaterna bör 
anslå 2 % av sina ESF+-resurser till 
integrering av tredjelandsmedborgare 
och/eller marginaliserade grupper på 
lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile
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Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av det ständiga 
behovet av att öka insatserna för att komma 
till rätta med hanteringen av 
migrationsströmmarna i unionen som 
helhet och i syfte att säkerställa ett 
enhetligt, starkt och konsekvent stöd till 
solidaritet och ansvarsfördelning, bör ESF+ 
tillhandahålla stöd som främjar den 
socioekonomiska integrationen av 
tredjelandsmedborgare för att komplettera 
de åtgärder som finansieras inom ramen för 
asyl- och migrationsfonden.

(20) Mot bakgrund av det ständiga 
behovet av att öka insatserna för att komma 
till rätta med hanteringen av 
migrationsströmmarna i unionen som 
helhet och i syfte att säkerställa ett 
enhetligt, starkt och konsekvent stöd till 
solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, 
bör ESF+ tillhandahålla stöd som främjar 
den socioekonomiska integrationen av 
tredjelandsmedborgare för att komplettera 
de åtgärder som finansieras inom ramen för 
asyl- och migrationsfonden, Eruf, och de 
fonder som kan ha en positiv effekt på 
inkluderingen av tredjelandsmedborgare. 
Medlemsstaterna bör anslå ett lämpligt 
belopp av ESF+-resurserna till lokala 
myndigheter för att tillgodoese behoven 
för tredjelandsmedborgarnas integration 
på lokal nivå.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av det ständiga 
behovet av att öka insatserna för att komma 
till rätta med hanteringen av 
migrationsströmmarna i unionen som 
helhet och i syfte att säkerställa ett 
enhetligt, starkt och konsekvent stöd till 
solidaritet och ansvarsfördelning, bör ESF+ 
tillhandahålla stöd som främjar den 
socioekonomiska integrationen av 
tredjelandsmedborgare för att komplettera 
de åtgärder som finansieras inom ramen för 

(20) Mot bakgrund av det ständiga 
behovet av att öka insatserna för att komma 
till rätta med hanteringen av 
migrationsströmmarna i unionen som 
helhet och i syfte att säkerställa ett 
enhetligt, starkt och konsekvent stöd till 
solidaritet och ansvarsfördelning, bör ESF+ 
tillhandahålla stöd som främjar den 
socioekonomiska integrationen av 
tredjelandsmedborgare för att komplettera 
de åtgärder som finansieras inom ramen för 
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asyl- och migrationsfonden. asyl- och migrationsfonden. 
Medlemsstaterna bör anslå tillräckliga 
resurser till lokala myndigheter för 
integration av migranter på lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 136
Brando Benifei

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Hanteringen av migrationsflödena 
har en tydlig urban och lokal dimension 
och konsekvenser. Städer, lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter, socioekonomiska aktörer och det 
civila samhällets organisationer har visat 
sig kapabla att utarbeta ändamålsenliga 
och innovativa strategier, projekt och 
initiativ för att ta itu med kortsiktiga och 
långsiktiga utmaningar när det gäller 
mottagande, social inkludering och 
integrering av tredjelandsmedborgare i 
samhället och på arbetsmarknaden. ESF+ 
bör erbjuda direkt stöd till städer och 
lokala intressenter för att utöka lokala 
projekt på det här området, i syfte att 
erbjuda snabbt, riktat och ändamålsenligt 
stöd baserat på lokala behov.

Or. en

Ändringsförslag 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) ESF+ bör inte under några 
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omständigheter utnyttjas för att direkt 
eller indirekt uppmuntra till nya olagliga 
migrationsströmmar till EU utan bör 
förbli ett användbart verktyg för att 
främja socioekonomisk integration och 
sysselsättning för EU-medborgarna, i 
synnerhet för ungdomar som befinner sig 
lagligt i EU och som upplever fattigdom, 
materiell nöd och social utestängning och 
som har svårt att få ett stabilt fäste på 
arbetsmarknaden i EU.

Or. it

Ändringsförslag 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 
och reformer av systemen inom områdena 
för sysselsättning, social inkludering, 
hälso- och sjukvård, långvarig vård och 
omsorg samt utbildning. För att bättre 
anpassa sig till den europeiska 
planeringsterminen ska medlemsstaterna 
avsätta en lämplig andel av sina resurser 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning till att genomföra de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
avser de strukturella utmaningar som bör 
hanteras genom fleråriga investeringar 
som faller inom tillämpningsområdet för 
ESF+. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör säkerställa 
samstämmighet, samordning och 
komplementaritet mellan delarna för 
delad förvaltning och för hälsa i ESF+ 
och reformstödprogrammet, inbegripet 
reformverktyget och instrumentet för 
tekniskt stöd. Särskilt kommissionen och 
medlemsstaterna bör, i alla skeden av 
processen, säkerställa effektiv 
samordning för att garantera konsekvens, 

utgår
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samstämmighet, komplementaritet och 
synergi mellan olika finansieringskällor, 
inbegripet tekniskt bistånd från dessa.

Or. en

Ändringsförslag 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 
och reformer av systemen i 
medlemsstaterna inom områdena för 
sysselsättning, social inkludering, hälso-
och sjukvård, långvarig vård och omsorg 
samt utbildning.

Or. it
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Ändringsförslag 140
Claude Rolin

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 
och reformer av systemen inom områdena 
för sysselsättning, social inkludering, 
hälso- och sjukvård, långvarig vård och 
omsorg samt utbildning. Särskilt 
kommissionen och medlemsstaterna bör, i 
alla skeden av processen, säkerställa 
effektiv samordning för att garantera 
konsekvens, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi mellan olika 
finansieringskällor, inbegripet tekniskt 
bistånd från dessa.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 
och reformer av systemen inom områdena 
för sysselsättning, social inkludering, 
hälso- och sjukvård, långvarig vård och 
omsorg samt utbildning. Medlemsstaterna 
bör avsätta en lämplig andel av sina 
resurser från ESF+-delen inom ramen för 
delad förvaltning till de landsspecifika 
rekommendationer som är förenliga med 
grunden till ESF+. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör säkerställa 
samstämmighet, samordning och 
komplementaritet mellan delarna för delad 
förvaltning och för hälsa i ESF+ och 
reformstödprogrammet. Särskilt 
kommissionen och medlemsstaterna bör, i 
alla skeden av processen, säkerställa 
effektiv samordning för att garantera 
konsekvens, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi mellan olika 
finansieringskällor, inbegripet tekniskt 
bistånd från dessa, alltid med hänsyn till 
målen för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning i enlighet 
med artikel 174 i EUF-fördraget.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 
och reformer av systemen inom områdena 
för sysselsättning, social inkludering, 
hälso- och sjukvård, långvarig vård och

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

omsorg, utbildning och utrotning av 
fattigdom, som kan kopplas till de 
utmaningar som fastställs i den sociala 
resultattavlan inom den europeiska 
planeringsterminen. Medlemsstaterna ska
avsätta en lämplig andel av sina resurser 
från delen för social sammanhållning och 
sociala rättigheter till att genomföra de 
relevanta landsspecifika rekommendationer 
som avser de strukturella utmaningar som 
bör hanteras genom fleråriga investeringar 
som faller inom tillämpningsområdet för 
ESF+. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör involvera lokala och 
regionala myndigheter i processen för att 
säkerställa samstämmighet, samordning 
och komplementaritet mellan alla 
förvaltningsnivåer och mellan delarna för 
delad förvaltning och för direkt och 
indirekt förvaltning i ESF+ samt mellan 
dem och och reformstödprogrammet, 
inbegripet reformverktyget och 
instrumentet för tekniskt stöd. Särskilt 
kommissionen och medlemsstaterna bör, i 
alla skeden av processen, säkerställa 
effektiv samordning för att garantera 
konsekvens, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi mellan olika 
finansieringskällor, inbegripet tekniskt 
bistånd från dessa.

Or. en

Ändringsförslag 143
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

anpassa sig till den europeiska 
planeringsterminen ska medlemsstaterna 
avsätta en lämplig andel av sina resurser 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning till att genomföra de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
avser de strukturella utmaningar som bör 
hanteras genom fleråriga investeringar som 
faller inom tillämpningsområdet för ESF+. 
Kommissionen bör se över de operativa 
programmen för att bedöma om de i 
tillräcklig grad tar itu med de 
landsspecifika rekommendationerna.
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
involvera lokala och regionala 
myndigheter på ett meningsfullt sätt i 
processen för att säkerställa 
samstämmighet, samordning och 
komplementaritet mellan alla 
förvaltningsnivåer och mellan delarna för 
delad förvaltning och för EaSI och hälsa i 
ESF+ samt mellan dem och och 
reformstödprogrammet, inbegripet 
reformverktyget och instrumentet för 
tekniskt stöd. Särskilt kommissionen och 
medlemsstaterna bör, i alla skeden av 
processen, säkerställa effektiv samordning 
för att garantera konsekvens, 
samstämmighet, komplementaritet och 
synergi mellan olika finansieringskällor, 
inbegripet tekniskt bistånd från dessa med 
respekt för partnerskapsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 144
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 
och reformer av systemen inom områdena 
för sysselsättning, social inkludering, 
hälso- och sjukvård, långvarig vård och 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 145
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 
och reformer av systemen inom områdena 
för sysselsättning, social inkludering, 
hälso- och sjukvård, långvarig vård och 
omsorg samt utbildning. För att bättre
anpassa sig till den europeiska 
planeringsterminen ska medlemsstaterna 
avsätta en lämplig andel av sina resurser 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning till att genomföra de relevanta 

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

landsspecifika rekommendationer som 
avser de strukturella utmaningar som bör 
hanteras genom fleråriga investeringar som 
faller inom tillämpningsområdet för ESF+. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
säkerställa samstämmighet, samordning 
och komplementaritet mellan delarna för 
delad förvaltning och för hälsa i ESF+ och 
reformstödprogrammet, inbegripet 
reformverktyget och instrumentet för 
tekniskt stöd, samt uppnåendet av målen 
för hållbar utveckling i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter. Särskilt 
kommissionen och medlemsstaterna bör, i 
alla skeden av processen, säkerställa 
effektiv samordning för att garantera 
konsekvens, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi mellan olika 
finansieringskällor, inbegripet tekniskt 
bistånd från dessa.

Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 
och reformer av systemen inom områdena 
för sysselsättning, social inkludering, 
hälso- och sjukvård, långvarig vård och 
omsorg samt utbildning. För att bättre 
anpassa sig till den europeiska 
planeringsterminen ska medlemsstaterna 
avsätta en lämplig andel av sina resurser 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning till att genomföra de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
avser de strukturella utmaningar som bör 
hanteras genom fleråriga investeringar som 
faller inom tillämpningsområdet för ESF+. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 

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

involvera lokala och regionala 
myndigheter på ett meningsfullt sätt i 
processen för att säkerställa 
samstämmighet, samordning och 
komplementaritet mellan delarna för delad 
förvaltning och för hälsa i ESF+ och 
reformstödprogrammet, inbegripet 
reformverktyget och instrumentet för 
tekniskt stöd. Särskilt kommissionen och 
medlemsstaterna bör, i alla skeden av 
processen, säkerställa effektiv samordning 
för att garantera konsekvens, 
samstämmighet, komplementaritet och 
synergi mellan olika finansieringskällor, 
inbegripet tekniskt bistånd från dessa.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) ESF+ bör stödja politiska reformer 
och reformer av systemen inom områdena 
för sysselsättning, social inkludering, 
hälso- och sjukvård, långvarig vård och 
omsorg samt utbildning. För att bättre 
anpassa sig till den europeiska 
planeringsterminen ska medlemsstaterna 
avsätta en lämplig andel av sina resurser 
från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning till att genomföra de relevanta 
landsspecifika rekommendationer som 
avser de strukturella utmaningar som bör 
hanteras genom fleråriga investeringar som 
faller inom tillämpningsområdet för ESF+. 
Kommissionen och medlemsstaterna bör 
säkerställa samstämmighet, samordning 
och komplementaritet mellan delarna för 
delad förvaltning och för hälsa i ESF+ och 
reformstödprogrammet, inbegripet 
reformverktyget och instrumentet för 
tekniskt stöd. Särskilt kommissionen och 

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

för sociala rättigheter. Särskilt 
kommissionen och medlemsstaterna bör, i 
alla skeden av processen, säkerställa 
effektiv samordning för att garantera 
konsekvens, samstämmighet, 
komplementaritet och synergi mellan olika 
finansieringskällor, inbegripet tekniskt 
bistånd från dessa.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) För att se till att Europas sociala 
dimension, såsom anges i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, 
vederbörligen framförs och att en 
miniminivå av resurser är inriktade på de 
mest behövande, bör medlemsstaterna 
avsätta minst 30 % av delen för social 
sammanhållning och sociala rättigheter
för att främja social integration. Denna 
andel bör komplettera de nationella 
resurserna för att ta itu med den extrema 
fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 149
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) För att se till att Europas sociala 
dimension, såsom anges i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, 
vederbörligen framförs och att en 
miniminivå av resurser är inriktade på de 
mest behövande, bör medlemsstaterna 
avsätta minst 30 % av sina nationella 
ESF+-medel från ESF+-delen inom ramen 
för delad förvaltning för att främja social 
integration och bekämpa fattigdom. 
Medlemsstaterna bör använda detta 
anslag för att ta itu med utmaningar 
bortom arbetslöshet med andra åtgärder 
än åtgärder för att aktivera 
arbetsmarknaden för att främja 
fattigdomsbekämpning och integrering.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 153
Ádám Kósa
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) För att se till att Europas sociala 
dimension, såsom anges i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, 
vederbörligen framförs och att en 
miniminivå av resurser är inriktade på de 
mest behövande, bör medlemsstaterna 
avsätta minst 20 % av sina nationella 
ESF+-medel från ESF+-delen inom ramen 
för delad förvaltning för att främja social 
integration.

Or. hu

Ändringsförslag 154
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) För att se till att Europas sociala 
dimension, såsom anges i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, 
vederbörligen framförs och att en 
miniminivå av resurser är inriktade på de 
mest behövande, bör medlemsstaterna 
avsätta minst 20 % av sina nationella 
ESF+-medel från ESF+-delen inom ramen 
för delad förvaltning för att främja social 
integration.

Or. en

Ändringsförslag 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) För att se till att Europas sociala 
dimension, såsom anges i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, 
vederbörligen framförs och att en 
miniminivå av resurser är inriktade på de 
mest behövande, bör medlemsstaterna 
avsätta minst 20 % av sina nationella 
ESF+-medel från ESF+-delen inom ramen 
för delad förvaltning för att främja social 
integration.

Or. en

Motivering

Den nuvarande tematiska koncentrationen av programperioden 2014–2020 om social 
integrering på ESF (20 %) ger medlemsstaterna tillräcklig flexibilitet för att investera i sina 
prioriteringar baserat på behov som uppstår till följd av både den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och landsspecifika rekommendationer.

Ändringsförslag 156
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Alla medlemsstater har ratificerat 
FN:s konvention om barnets rättigheter, 
som utgör standard i främjandet och 
skyddet av barnets rättigheter. 
Främjandet av barns rättigheter är ett 
uttryckligt mål i EU:s politik (artikel 3 i 
Lissabonfördraget), och enligt 
EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna måste barnets bästa komma 
i främsta rummet i alla EU-åtgärder. EU 
och medlemsstaterna bör använda ESF+ 
på lämpligt sätt för att bryta cykeln av 
utsatthet för barn som lever i fattigdom 
och socialt utanförskap, enligt 
kommissionens rekommendation 2013 om 
investering i barn. ESF+ bör stödja 
åtgärder som främjar ändamålsenliga 
insatser som bidrar till att förverkliga 
barns rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 158
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Alla medlemsstater har ratificerat 
FN:s konvention om barnets rättigheter, 
som utgör standard i främjandet och 
skyddet av barnets rättigheter. 
Främjandet av barns rättigheter är ett 
uttryckligt mål i unionens politik, och 
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enligt EU:s stadga om de grundläggande 
rättigheterna måste barnets bästa komma 
i främsta rummet i alla unionsåtgärder. 
ESF+ bör stödja åtgärder som främjar 
ändamålsenliga insatser som bidrar till att 
förverkliga barns rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Fattigdom berövar barn 
respektabla levnadsvillkor, 
utbildningsmöjligheter, tillgång till 
hälsosam näring och hälso- och sjukvård, 
vilket på lång sikt leder till högre risk för 
arbetslöshet, fattigdom mellan 
generationer, undernäring, sjukdom, 
hemlöshet, tidiga avhopp från skolan och 
socialt utanförskap. Att växa upp i 
fattigdom kan dramatiskt förändra barns 
chanser att åtnjuta sina rättigheter – i 
enlighet med FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Barnfattigdom måste hanteras 
ur ett barnrättsligt perspektiv och med en 
integrerad strategi som går tvärs över 
olika sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 160
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 22b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) Med tanke på den fortsatt höga 
andelen barnfattigdom och socialt 
utanförskap i unionen, och med 
beaktande av princip 11 i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, enligt 
vilken barn har rätt till skydd från 
fattigdom och barn från utsatta 
bakgrunder har rätt till särskilda åtgärder 
för att förbättra lika möjligheter, bör 
medlemsstaterna avsätta 10 % av sina 
ESF+-resurser under delad förvaltning 
till att utrota barnfattigdom och socialt 
utanförskap. Att investera tidigt i barn ger 
en betydande avkastning för barn och 
samhället som helhet, och det är 
avgörande att bryta cykeln av utsatthet 
under den tidiga barndomen för att 
minska risken för fattigdom och socialt 
utanförskap för hela samhället. Om barn 
får stöd för att utveckla färdigheter och 
förmågor kan de utveckla hela sin 
potential, få bästa resultat i form av 
utbildning och hälsa, bli aktiva 
samhällsmedborgare och öka sina 
chanser på arbetsmarknaden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) Med tanke på den fortsatt höga 
andelen barnfattigdom och socialt 
utanförskap i EU (26,4 % 2017) och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
enligt vilken barn har rätt till skydd från 
fattigdom och barn från utsatta 
bakgrunder har rätt till särskilda åtgärder 
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för att förbättra lika möjligheter, bör 
medlemsstaterna avsätta minst 10 % av 
sina ESF+-resurser under delad 
förvaltning till systemet med en europeisk 
barngaranti för att utrota barnfattigdom 
och socialt utanförskap. Att investera 
tidigt i barn ger en betydande avkastning 
för barn och samhället som helhet. Om 
barn får stöd för att utveckla färdigheter 
och förmågor kan de utveckla hela sin 
potential, bli aktiva samhällsmedborgare 
och öka sina chanser på arbetsmarknaden 
som ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Förslag till förordning
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) Livsmöjligheterna för barn, 
särskilt de allra fattigaste, beror på en 
kombination av uppfyllandet av 
grundläggande behov (näring och 
bostad), tillgång till offentliga tjänster av 
god kvalitet (hälsa och utbildning) och 
stabila omständigheter hos föräldrarna 
för att vara goda föräldrar (social 
inkludering och integrering på 
arbetsmarknaden). Därför måste det 
europeiska svaret för att förbättra 
levnadsvillkoren för fattiga barn ha flera 
dimensioner, vara baserat på rättigheter 
och integrerat, och syfta till att barn och 
deras familjer ska ha tillgång till 
tillräckliga resurser och kvalitetstjänster. 
Den europeiska barngarantin är en ny 
integrerad strategi för att ta itu med de 
flerdimensionella aspekterna på 
barnfattigdom, som bör säkerställa att 
varje europeiskt barn som riskerar att 
hamna i fattigdom har tillgång till 
kostnadsfri hälso- och sjukvård av god 
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kvalitet, kvalitetsutbildning, 
kvalitetsbarnomsorg, anständiga 
bostadsförhållanden och näringsriktig 
mat. Att täcka dessa fem åtgärdsområden 
genom europeiska och nationella 
handlingsplaner skulle säkerställa att 
levnadsförhållandena och möjligheterna 
för miljontals barn i Europa förbättras 
avsevärt och ges ett långsiktigt perspektiv. 
Barngarantin är en viktig strukturell 
reform för den här tidsperioden och bör 
ses som en investering i den stabilitet och 
det välstånd i EU som krävs för att 
upprätthålla EU:s tillväxtpotential. 
Investeringar i unga barn är det viktigaste 
sättet att förbättra det ekonomiska och 
sociala välståndet.

Or. en

Ändringsförslag 163
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(23) Med tanke på den fortsatt höga 
andelen ungdomar som är arbetslösa eller 
står utanför arbetskraften i ett antal 
medlemsstater och regioner, som särskilt 
drabbar ungdomar som varken arbetar eller 
studerar, är det nödvändigt att dessa 
medlemsstater fortsätter att anslå 
tillräckliga resurser till ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning till åtgärder 
som främjar ungdomssysselsättningen, 
inbegripet genom att genomföra 
ungdomsgarantin, om de här programmen 
har visat sig framgångsrika enligt externa 
revisorer. Övervakningen av program och 
utbyte av bästa praxis bör ligga i fokus för 
ESF+ för att maximera finansieringens 
effektivitet. Med utgångspunkt i de 
åtgärder som stöds genom 
ungdomssysselsättningsinitiativet under 
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åtgärder för ungdomar genom att vid behov 
prioritera långtidsarbetslösa, personer 
utanför arbetskraften och ungdomar med 
sämre förutsättningar, inbegripet genom 
ungdomsarbete. Medlemsstaterna bör 
också investera i åtgärder som syftar till att 
underlätta övergången från skola till 
arbetsliv och till att modernisera och 
anpassa arbetsförmedlingarna så att de 
tillhandahåller skräddarsytt stöd till 
ungdomar. De berörda medlemsstaterna 
bör därför avsätta minst 10 % av sina 
nationella resurser från ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning för att stödja 
ungdomars anställbarhet.

programperioden 2014–2020 och som 
inriktar sig på enskilda personer, bör 
medlemsstaterna ytterligare främja 
sysselsättning, utbildnings- och 
återintegreringsstrategier och uppsökande 
åtgärder för ungdomar genom att vid behov 
prioritera långtidsarbetslösa, personer 
utanför arbetskraften och ungdomar med 
sämre förutsättningar, inbegripet genom 
ungdomsarbete. Medlemsstaterna bör 
också investera i åtgärder som syftar till att 
underlätta övergången från skola till 
arbetsliv och till att modernisera och 
anpassa arbetsförmedlingarna så att de 
tillhandahåller skräddarsytt stöd till 
ungdomar.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

medlemsstaterna ytterligare främja 
sysselsättning av hög kvalitet, utbildnings-
och återintegreringsstrategier och effektiva
uppsökande åtgärder för ungdomar genom 
att vid behov prioritera långtidsarbetslösa, 
personer utanför arbetskraften och 
ungdomar med sämre förutsättningar, 
inbegripet genom ungdomsarbete. 
Medlemsstaterna bör också investera i 
åtgärder som syftar till att underlätta 
övergången från skola till arbetsliv och till 
att modernisera och anpassa 
arbetsförmedlingarna så att de 
tillhandahåller skräddarsytt stöd till 
ungdomar och tillhandahåller sina 
tjänster utan någon form av 
diskriminering. De berörda 
medlemsstaterna bör därför avsätta minst 
5 % av sina nationella resurser från delen 
för social sammanhållning och sociala 
rättigheter, eller 15 % av sina nationella 
resurser från delen för social 
sammanhållning och sociala rättigheter 
när deras andel ungdomar som varken 
arbetar eller studerar är för hög, för att 
stödja politik på området ungdomars 
anställbarhet, vidareutbildning, 
kvalitetsarbetstillfällen och praktikplatser.

Or. en

Ändringsförslag 165
Claude Rolin

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Med tanke på den fortsatt höga 
andelen ungdomar som är arbetslösa eller 
står utanför arbetskraften i ett antal 
medlemsstater och regioner, som särskilt 
drabbar ungdomar som varken arbetar eller 
studerar, är det nödvändigt att dessa 
medlemsstater fortsätter att anslå 
tillräckliga resurser till ESF+-delen inom 

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

ramen för delad förvaltning till åtgärder 
som främjar ungdomssysselsättningen, 
inbegripet genom att genomföra 
ungdomsgarantin. Med utgångspunkt i de 
åtgärder som stöds genom 
ungdomssysselsättningsinitiativet under 
programperioden 2014–2020 och som 
inriktar sig på enskilda personer, bör 
medlemsstaterna ytterligare främja 
sysselsättning, utbildnings- och 
återintegreringsstrategier och uppsökande 
åtgärder för ungdomar genom att vid behov 
prioritera långtidsarbetslösa, personer 
utanför arbetskraften och ungdomar med 
sämre förutsättningar, inbegripet genom 
ungdomsarbete. Medlemsstaterna bör 
också investera i åtgärder som syftar till att 
underlätta övergången från skola till 
arbetsliv och till att modernisera och 
anpassa arbetsförmedlingarna så att de 
tillhandahåller skräddarsytt stöd till 
ungdomar. De berörda medlemsstaterna 
bör därför, på lämplig territoriell nivå i 
enlighet med sin institutionella, rättsliga 
och finansiella ram, avsätta minst 15 % av 
sina nationella resurser från ESF+-delen 
inom ramen för delad förvaltning för att 
stödja ungdomars anställbarhet.

Or. fr

Ändringsförslag 166
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Med tanke på den fortsatt höga 
andelen ungdomar som är arbetslösa eller 
står utanför arbetskraften i ett antal 
medlemsstater och regioner, som särskilt 
drabbar ungdomar som varken arbetar eller 
studerar, är det nödvändigt att dessa 
medlemsstater fortsätter att anslå 
tillräckliga resurser till ESF+-delen inom 

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

ramen för delad förvaltning till åtgärder 
som främjar ungdomssysselsättningen, 
inbegripet genom att genomföra 
ungdomsgarantin. Med utgångspunkt i de 
åtgärder som stöds genom 
ungdomssysselsättningsinitiativet under 
programperioden 2014–2020 och som 
inriktar sig på enskilda personer, bör 
medlemsstaterna ytterligare främja 
sysselsättning, utbildnings- och 
återintegreringsstrategier och uppsökande 
åtgärder för ungdomar genom att vid behov 
prioritera långtidsarbetslösa, personer 
utanför arbetskraften och ungdomar med 
sämre förutsättningar, inbegripet genom 
ungdomsarbete. Medlemsstaterna bör 
också investera i åtgärder som syftar till att 
underlätta övergången från skola till 
arbetsliv och till att modernisera och 
anpassa arbetsförmedlingarna så att de 
tillhandahåller skräddarsytt stöd till 
ungdomar och tillhandahåller sina 
tjänster utan någon form av 
diskriminering, med särskild inriktning på 
de ungdomar som är svårast att nå. De 
berörda medlemsstaterna bör därför avsätta 
minst 15 % av sina nationella resurser från 
ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning för att stödja ungdomars 
anställbarhet

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Med tanke på den fortsatt höga 
andelen ungdomar som är arbetslösa eller 
står utanför arbetskraften i ett antal 
medlemsstater och regioner, som särskilt 
drabbar ungdomar som varken arbetar eller 
studerar, är det nödvändigt att dessa 

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

medlemsstater fortsätter att anslå 
tillräckliga resurser till ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning till åtgärder 
som främjar ungdomssysselsättningen, 
inbegripet genom att genomföra 
ungdomsgarantin. Med utgångspunkt i de 
åtgärder som stöds genom 
ungdomssysselsättningsinitiativet under 
programperioden 2014–2020 och som 
inriktar sig på enskilda personer, bör 
medlemsstaterna ytterligare främja 
sysselsättning, utbildnings- och 
återintegreringsstrategier och uppsökande 
åtgärder för ungdomar genom att vid behov 
prioritera långtidsarbetslösa, personer 
utanför arbetskraften och ungdomar med 
sämre förutsättningar, inbegripet genom 
ungdomsarbete. Medlemsstaterna bör 
också investera i åtgärder som syftar till att 
underlätta övergången från skola till 
arbetsliv och till att modernisera och 
anpassa arbetsförmedlingarna så att de 
tillhandahåller skräddarsytt stöd till 
ungdomar. De berörda medlemsstaterna 
bör därför avsätta minst 12 % av sina 
nationella resurser från ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning för att stödja 
ungdomars anställbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 168
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Med tanke på den fortsatt höga 
andelen ungdomar som är arbetslösa eller 
står utanför arbetskraften i ett antal 
medlemsstater och regioner, som särskilt 
drabbar ungdomar som varken arbetar eller 
studerar, är det nödvändigt att dessa 
medlemsstater fortsätter att anslå 

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

tillräckliga resurser till ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning till åtgärder 
som främjar ungdomssysselsättningen och 
ungdomars tillgång till arbetstillfällen av 
hög kvalitet, inbegripet genom att 
genomföra ungdomsgarantin. Med 
utgångspunkt i de åtgärder som stöds 
genom ungdomssysselsättningsinitiativet 
under programperioden 2014–2020 och 
som inriktar sig på enskilda personer, bör 
medlemsstaterna ytterligare främja 
sysselsättning, utbildnings- och 
återintegreringsstrategier och uppsökande 
åtgärder för ungdomar genom att vid behov 
prioritera långtidsarbetslösa, personer 
utanför arbetskraften och ungdomar med 
sämre förutsättningar, inbegripet genom 
ungdomsarbete. Medlemsstaterna bör 
också investera i åtgärder som syftar till att 
underlätta övergången från skola till 
arbetsliv och till att modernisera och 
anpassa arbetsförmedlingarna så att de 
tillhandahåller skräddarsytt stöd till 
ungdomar och särskilt ungdomar i utsatta 
situationer. De berörda medlemsstaterna 
bör därför avsätta minst 10 % av sina 
nationella resurser från ESF+-delen inom 
ramen för delad förvaltning för att stödja 
ungdomars anställbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 169
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Europaparlamentet betonar att 
den österrikiska framgångsmodellen 
varvad utbildning, dvs. en kombination av 
undervisning och utbildning på ett 
företag, är ett effektivt sätt att aktivt 
bekämpa ungdomsarbetslösheten. 
Parlamentet uppmanar i detta 
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sammanhang medlemsstaterna att 
etablera det system med varvad utbildning 
som förankrats som vägledande modell i 
EU.

Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Skillnaderna inom regionerna 
ökar, även i de allra mest välmående 
regionerna där det finns enklaver av 
fattigdom.

Or. fr

Ändringsförslag 171
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Europaparlamentet efterlyser en 
långsiktig förstärkning av Eures, särskilt 
genom en omfattande utbyggnad av 
internetplattformen och en utökning av 
medlemsstaternas aktiva deltagande. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att effektivare utnyttja den befintliga 
modellen och offentliggöra alla lediga 
platser i medlemsstaterna i Euressystemet.

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

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör säkerställa samordning 
och komplementaritet mellan de åtgärder 
som finansieras av ESF+ och de andra 
unionsprogrammen och 
unionsinstrumenten, däribland 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
havs- och fiskerifonden, Erasmus, asyl-, 
migrations- och integrationsfonden, 
Horisont Europa, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
och programmet för ett digitalt Europa.

Or. en

Ändringsförslag 173
Silvia Costa

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Medlemsstaterna bör säkerställa 
samordning och komplementaritet mellan 
de åtgärder som finansieras av dessa 
fonder, bland annat Erasmus, Kreativa 
Europa och den europeiska 
solidaritetskåren.

Or. it

Ändringsförslag 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(24) Medlemsstaterna bör i samarbete 
med regionala och lokala myndigheter
säkerställa samordning och 
komplementaritet mellan de åtgärder som 
finansieras av dessa fonder.

Or. it

Ändringsförslag 175
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Med tanke på de beständigt höga 
nivåerna av barnfattigdom och socialt 
utanförskap i EU (26,4 % 2017) och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
enligt vilken barn har rätt till skydd från 
fattigdom och barn från utsatta 
bakgrunder har rätt till särskilda åtgärder 
för att förbättra lika möjligheter, bör 
medlemsstaterna avsätta en lämplig andel 
av sina ESF+-resurser under delad 
förvaltning för att utrota barnfattigdom 
och socialt utanförskap. Att investera 
tidigt i barn ger en betydande avkastning 
för barn och samhället som helhet. Om 
barn får stöd för att utveckla färdigheter 
och förmågor kan de utveckla hela sin 
potential, bli aktiva samhällsmedborgare 
och öka sina chanser på arbetsmarknaden 
som ungdomar.

Or. en
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Ändringsförslag 176
Theodoros Zagorakis

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el

Motivering

ESF+ geografiska omfattning måste fastställas tydligt.

Ändringsförslag 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) De strukturella förhållandena i 
landsbygds-, bergs- och öområdena 
kräver ett målinriktat och specifikt 
engagemang av ESF+ för att i dessa 
områden, i nära samarbete med 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter och tillsammans med
socioekonomiska aktörer och 
arbetsmarknadens parter, främja 
sysselsättning och utbildning i syfte att 
främja konkurrenskraften och förebygga 
avfolkning.

Or. it
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Ändringsförslag 180
Dominique Martin

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 181
Javi López

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av ESF+-stödda insatser 
bygger på god förvaltning och partnerskap 
mellan EU:s institutioner och nationella, 
regionala och lokala myndigheter på 
respektive regional nivå tillsammans med
socioekonomiska aktörer, särskilt 
arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer. Det är därför viktigt att 
medlemsstaterna engagerar regionala och 
lokala myndigheter i genomförandet av 
ESF+ inom ramen för delad förvaltning, 
eftersom de har bättre förutsättningar att 
kunna känna till de sociala och 
ekonomiska behoven på lokal och 
regional nivå samt främja de sociala 
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aktörernas och det civila samhällets 
deltagande.

Or. es

Ändringsförslag 182
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 183
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

samhället, med särskild tonvikt på icke-
statliga organisationer som erbjuder 
sysselsättning, vård, utbildning och 
sociala tjänster och som arbetar mot 
diskriminering och/eller försvarar 
mänskliga rättigheter. Det är därför viktigt 
att medlemsstaterna säkerställer ett 
meningsfullt deltagande av regionala och 
lokala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter och det civila samhället i den 
strategiska styrningen av ESF+ inom 
ramen för delad förvaltning från 
utformningen av prioriteringar för 
operativa program till genomförande, 
övervakning och utvärdering av 
resultaten och konsekvenserna. För att 
garantera icke-diskriminering och lika 
möjligheter är det avgörande att 
jämställdhetsorgan och nationella 
människorättsinstitutioner också är 
involverade i varje skede.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av ESF+-stödda insatser 
bygger på god förvaltning och partnerskap 
mellan alla aktörer på relevanta regionala 
nivåer och socioekonomiska aktörer, 
särskilt arbetsmarknadens parter och det 
civila samhället. Det är därför viktigt att 
medlemsstaterna involverar
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i förberedelsen, övervakningen,
genomförandet och utvärderingen av 
ESF+-program.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av ESF+-stödda insatser 
bygger på god förvaltning och partnerskap 
mellan EU:s institutioner och nationella, 
regionala och lokala myndigheter och 
socioekonomiska aktörer, särskilt 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället. Det är därför viktigt att 
medlemsstaterna engagerar regionala och 
lokala myndigheter i genomförandet av 
ESF+, men även att de uppmuntrar 
deltagande av arbetsmarknadens parter och 
det civila samhället.

Or. fr

Motivering

Det är ytterst viktigt att värna om den territoriella dimensionen av ESF+ genom att engagera 
regionala och lokala myndigheter fullt ut i dess genomförande.

Ändringsförslag 186
Theodoros Zagorakis

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av ESF+-stödda insatser 
bygger på god förvaltning och partnerskap 
mellan alla aktörer på relevanta regionala 
nivåer och socioekonomiska aktörer, 
särskilt arbetsmarknadens parter och det 

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

tillsammans med socioekonomiska 
aktörer, arbetsmarknadens parter och det 
civila samhället. Det är därför viktigt att 
medlemsstaterna involverar lokala och 
regionala myndigheter i genomförandet 
av ESF+ inom ramen för delad 
förvaltning eftersom de har den bästa 
positionen för att känna till de sociala och 
ekonomiska behoven på subnationell nivå 
och uppmuntrar deltagande av 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället.

Or. en

Motivering

Säkerställer styrning på flera nivåer och deltagande av lokala och regionala myndigheter i 
genomförandet av ESF+.

Ändringsförslag 187
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av ESF+-stödda insatser 
bygger på god förvaltning och partnerskap 
mellan alla aktörer på relevanta regionala 
nivåer och socioekonomiska aktörer, 
särskilt arbetsmarknadens parter och det 
civila samhället. Det är därför viktigt att 
medlemsstaterna fastställer tydliga och 
bindande regler om deltagande av 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i genomförandet av ESF+ inom 
ramen för delad förvaltning, i syfte att 
fastställa en mer strategisk syn på 
utmaningar och lösningar på nivån för 
lokal arbetskraft och lokala 
bostadsområden.

Or. en
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Ändringsförslag 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) God förvaltning och partnerskap 
mellan förvaltande myndigheter och 
partner kräver en effektiv och 
ändamålsenlig användning av 
kapacitetsuppbyggnad för intressenter, till 
vilka medlemsstaterna bör avsätta en 
lämplig andel av ESF+-resurserna. En 
investering i institutionell kapacitet och i 
den offentliga förvaltningens och de 
offentliga tjänsternas effektivitet på 
nationell, regional och lokal nivå för att 
uppnå reformer, bättre reglering och god 
förvaltning ingår inte längre som 
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operativt mål för ESF+ inom ramen för 
delad förvaltning, men har inkluderats i 
reformprogrammet för strukturellt stöd, 
och det är nödvändigt att kommissionen 
och medlemsstaterna säkerställer en 
ändamålsenlig samordning mellan de två 
instrumenten.

Or. en

Ändringsförslag 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Att förverkliga målen för ESF+ 
och få tillgång till fondens resurser är 
ännu mycket besvärligt, vilket avsevärt 
minskar dess effekter. Det är följaktligen 
nödvändigt att genomföra en ytterligare 
förenkling av de administrativa och 
byråkratiska bördor och komplexiteter 
som bromsar utnyttjandet av ESF+ i 
medlemsstaterna, framför allt för små och 
medelstora företag och lokala 
förvaltningar.

Or. it

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

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att man bättre ska kunna 
anpassa åtgärderna till sociala förändringar 
och främja och stödja innovativa lösningar 
är stöd till social innovation viktigt. Att 
testa och utvärdera innovativa lösningar 

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

innovativa lösningar innan de används i 
större skala bidrar till effektivare åtgärder 
och motiverar därigenom särskilt stöd från 
ESF+ och kräver god samordning mellan 
delen för social sammanhållning och 
sociala rättigheter och delen för 
sysselsättning och social innovation.

Or. en

Ändringsförslag 192
Elena Gentile

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 193
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

större skala bidrar till effektivare åtgärder 
och motiverar därigenom särskilt stöd från 
ESF+.

Or. es

Ändringsförslag 194
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) I syfte att fullt ut utnyttja 
potentialen i samarbetet mellan sektorer 
och förbättra synergieffekterna och 
sammanhanget med andra politiska 
områden för att uppnå de allmänna 
målen för ESF+ bör idrott och fysisk 
aktivitet användas som verktyg i ESF+-
åtgärder som särskilt syftar till att 
bekämpa ungdomsarbetslöshet, förbättra 
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den sociala integreringen av 
marginaliserade grupper, främja hälsa 
och förebygga sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 196
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) I syfte att fullt ut utnyttja 
potentialen i samarbetet mellan sektorer 
och förbättra synergieffekterna och 
sammanhanget med andra politiska 
områden för att uppnå de allmänna 
målen för ESF+ bör idrott och fysisk 
aktivitet användas som verktyg i ESF+-
åtgärder som särskilt syftar till att 
bekämpa ungdomsarbetslöshet, förbättra 
den sociala integreringen av 
marginaliserade grupper, främja hälsa 
och förebygga sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 197
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör se till att ESF+ bidrar 
till att främja jämställdhet i enlighet med 
artikel 8 i EUF-fördraget i syfte att främja 
lika behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män inom alla områden, även 

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

när det gäller deltagande på 
arbetsmarknaden, anställningsvillkor och 
karriärutveckling samt kvinnors 
ekonomiska oberoende, utbildning och 
uppgradering av kunskaper och 
återinträde för kvinnliga offer för våld i 
samhället och på arbetsmarknaden.
Synergieffekter och politisk 
överensstämmelse med programmet för 
rättigheter och värderingar bör 
säkerställa att ESF+ kan anpassa och 
utöka sina åtgärder. Kommissionen och 
medlemsstaterna bör se till att ESF+ 
främjar lika möjligheter för alla utan 
diskriminering i enlighet med artikel 10 i 
EUF-fördraget och främjar inkludering i 
samhället av personer med 
funktionsnedsättning och kroniska 
sjukdomar, på lika villkor som andra, och 
bidrar till genomförandet av Förenta 
nationernas konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, bland 
annat när det gäller utbildning, arbete 
och tillgänglighet. Dessa principer bör 
beaktas i alla aspekter och i alla skeden i 
utarbetandet, övervakningen, 
genomförandet och utvärderingen av 
programmen i god tid och på ett enhetligt 
sätt, samtidigt som man säkerställer att 
särskilda åtgärder vidtas för att främja 
jämställdhet och lika möjligheter. ESF+ 
bör också främja tillgänglighet i linje med 
FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättningar och
stödja övergången från institutionsbaserad 
omsorg till anhörigvård och närvård, 
särskilt för de personer som ställs inför 
diskriminering på flera grunder. Åtgärder 
för övergången från institutionsbaserad 
till familje- och samhällsbaserad omsorg 
bör genomföras genom nationella 
strategier och handlingsplaner för 
avinstitutionalisering. ESF+ bör inte 
stödja åtgärder som inte respekterar de 
grundläggande rättigheterna enligt 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt åtgärder som bidrar 
till segregering eller till social utestängning 
eller reproduktion av könsstereotyper. 
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Enligt förordning (EU) nr [den kommande 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser] ska regler för stöd 
berättigande utgifter fastställas på nationell 
nivå, utom i vissa fall där det är nödvändigt 
att fastställa särskilda bestämmelser när det 
gäller ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning.

Or. en

Motivering

Enligt FN:s riktlinjer om alternativ omsorg av barn bör stater garantera att när ett barn är 
utan eller riskerar att förlora föräldraomsorg ”identifieras och tillhandahålls de lämpligaste 
formerna av alternativ omsorg, under förutsättningar som främjar barnets fulla och 
harmoniska utveckling”. I detta ingår: släktingomsorg, fosterhem, familjebaserad eller 
familjeliknande omsorg och barnhem, vilket även innefattar samhällsbaserad omsorg.

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

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna och 
kommissionen bör se till att ESF+ bidrar 
till att främja jämställdhet i enlighet med 
artikel 8 i EUF-fördraget i syfte att främja 
lika behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män inom alla områden, även 
när det gäller deltagande på 
arbetsmarknaden, anställningsvillkor och 
karriärutveckling. De bör också se till att 
ESF+ främjar lika möjligheter för alla utan 
diskriminering i enlighet med artikel 10 i 
EUF-fördraget och främjar inkludering i 
samhället av personer med 
funktionsnedsättning, på lika villkor som 
andra, och bidrar till genomförandet av 
Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa principer bör 

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

etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder, 
sexuell läggning, könsrelaterade 
egenskaper eller könsidentitet, i enlighet 
med artikel 10 i EUF-fördraget och främjar 
inkludering i samhället av personer med 
funktionsnedsättning, på lika villkor som 
andra, och bidrar till genomförandet av 
Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, bland annat när det 
gäller utbildning, arbete, anställning och 
tillgänglighet. Dessa principer bör beaktas 
i alla aspekter och i alla skeden i 
utarbetandet, övervakningen, 
genomförandet och utvärderingen av 
programmen i god tid och på ett enhetligt 
sätt, samtidigt som man säkerställer att 
särskilda åtgärder vidtas för att främja 
jämställdhet och lika möjligheter. ESF+ 
bör också stödja övergången från 
institutionsbaserad omsorg till anhörigvård 
och närvård, särskilt för de personer som 
ställs inför diskriminering på flera grunder. 
ESF bör inte stödja insatser som bidrar till 
segregering eller till social utestängning.
Enligt förordning (EU) nr [den kommande 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser] ska regler för stöd 
berättigande utgifter fastställas på nationell 
nivå, utom i vissa fall där det är nödvändigt 
att fastställa särskilda bestämmelser när det 
gäller delen försocial sammanhållning 
och sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 199
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. es

Ändringsförslag 200
Marian Harkin, Martina Anderson
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Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 201
Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 202
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

stöd berättigande utgifter ligga i linje med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och
fastställas på nationell nivå, utom i vissa 
fall där det är nödvändigt att fastställa 
särskilda bestämmelser när det gäller 
ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 203
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) ESF+ bör stödja åtgärder för att 
skydda och främja barnets rättigheter 
samt för att säkerställa lika möjligheter, 
med hjälp av vilka barn ges möjlighet att 
utveckla de kompetenser som krävs för att 
bli aktiva samhällsmedborgare, förbättra 
sina möjligheter att träda in på 
arbetsmarknaden och ta sig ur den onda 
cirkeln mellan fattigdom och social 
utestängning.

Or. es

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

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Sociala experiment är försök i 
småskaliga projekt som gör det möjligt att 
samla in bevis om genomförbarheten av 
sociala innovationer. Det bör vara möjligt

(31) Sociala experiment bör vara 
möjliga för att följa upp genomförbara 
idéer i större skala eller i andra 
sammanhang med ekonomiskt stöd från 
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att följa upp genomförbara idéer i större 
skala eller i andra sammanhang med 
ekonomiskt stöd från ESF+ och från andra 
källor.

ESF+ och från andra källor.

Or. en

Ändringsförslag 205
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(31) Sociala experiment är försök i 
småskaliga projekt som gör det möjligt att 
samla in bevis om genomförbarheten av 
sociala innovationer. Det bör vara möjligt 
och uppmuntras att testa idéer på lokal 
nivå och att följa upp genomförbara idéer i 
större skala eller föra över dem till andra 
sammanhang i andra regioner eller 
medlemsstater med ekonomiskt stöd från 
ESF+ eller i kombination med andra 
källor.

Or. en

Ändringsförslag 206
Elena Gentile

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I ESF+ fastställs bestämmelser som 
syftar till fri rörlighet för arbetstagare på 
icke-diskriminerande villkor genom att ett 
nära samarbete säkerställs mellan 
medlemsstaternas centrala 
arbetsmarknadsmyndigheter och med 
kommissionen. Det europeiska nätverket 
för arbetsförmedlingar bör främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande rörlighet och en 
större öppenhet när det gäller information 
om arbetsmarknaden. 
Tillämpningsområdet för ESF+ omfattar 
även utveckling av och stöd till riktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser, om man har konstaterat att det 
finns brister på arbetsmarknaden.

(32) I ESF+ fastställs bestämmelser som 
syftar till fri rörlighet för arbetstagare med 
sociala villkor av hög kvalitet och på icke-
diskriminerande villkor. Medlemsstaternas
centrala arbetsmarknadsmyndigheter, 
arbetsmarknadens parter och 
kommissionen bör ha ett nära samarbete. 
Det europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar bör, tillsammans med 
arbetsmarknadens parter, främja sociala 
villkor av hög kvalitet och enkel tillgång 
till information för mobila arbetstagare. 
Tillämpningsområdet för ESF+ omfattar 
utveckling av och stöd till riktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser av hög kvalitet, om man har 
konstaterat att det finns brister på 
arbetsmarknaden. Behörighetsområdet för 
ESF+ omfattar vidare 
gränsöverskridande partnerskap mellan 
regionala offentliga arbetsförmedlingar 
och arbetsmarknadens parter och deras 
aktiviteter för att främja frivillig och 
rättvis rörlighet, samt öppenhet och 
integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader genom information, råd 
och utplacering. I många gränsregioner 
spelar de en viktig roll i utvecklingen av 
en verklig europeisk arbetsmarknad.

Or. en
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Ändringsförslag 208
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I ESF+ fastställs bestämmelser som 
syftar till fri rörlighet för arbetstagare på 
icke-diskriminerande villkor genom att ett 
nära samarbete säkerställs mellan 
medlemsstaternas centrala 
arbetsmarknadsmyndigheter och med 
kommissionen. Det europeiska nätverket 
för arbetsförmedlingar bör främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande rörlighet och en större 
öppenhet när det gäller information om 
arbetsmarknaden. Tillämpningsområdet för 
ESF+ omfattar även utveckling av och stöd 
till riktade rörlighetsprogram för att tillsätta 
lediga platser, om man har konstaterat att 
det finns brister på arbetsmarknaden.

(32) I ESF+ fastställs bestämmelser som 
syftar till fri rörlighet för arbetstagare med 
sociala villkor av hög kvalitet och på icke-
diskriminerande villkor. Medlemsstaternas
centrala arbetsmarknadsmyndigheter, 
arbetsmarknadens parter och 
kommissionen bör ha ett nära samarbete. 
Det europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar bör, med involvering 
av arbetsmarknadens parter och relevanta 
civilsamhällesorganisationer, främja 
bättre fungerande arbetsmarknader genom 
att underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande rörlighet på rättvisa 
villkor och en större öppenhet, med 
könsuppdelade uppgifter när det gäller 
information om arbetsmarknaden samt ett 
större erkännande av kunskaper. 
Tillämpningsområdet för ESF+ omfattar 
även utveckling av och stöd till riktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser, om man har konstaterat att det 
finns brister på arbetsmarknaden. 
Behörighetsområdet för ESF+ omfattar 
vidare gränsöverskridande partnerskap 
mellan regionala offentliga 
arbetsförmedlingar och 
arbetsmarknadens parter och deras 
aktiviteter för att främja frivillig och 
rättvis rörlighet, samt öppenhet och 
integrering av gränsöverskridande 
arbetsmarknader genom information, råd 
och utplacering. I många gränsregioner 
spelar de en viktig roll i utvecklingen av 
en verklig europeisk arbetsmarknad.

Or. en
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Ändringsförslag 209
Michael Detjen

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I ESF+ fastställs bestämmelser som 
syftar till fri rörlighet för arbetstagare på 
icke-diskriminerande villkor genom att ett 
nära samarbete säkerställs mellan
medlemsstaternas centrala 
arbetsmarknadsmyndigheter och med
kommissionen. Det europeiska nätverket 
för arbetsförmedlingar bör främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande rörlighet och en större 
öppenhet när det gäller information om 
arbetsmarknaden. Tillämpningsområdet för 
ESF+ omfattar även utveckling av och stöd 
till riktade rörlighetsprogram för att tillsätta 
lediga platser, om man har konstaterat att 
det finns brister på arbetsmarknaden.

(32) I ESF+ fastställs bestämmelser som 
syftar till fri rörlighet för arbetstagare på 
icke-diskriminerande villkor.
Medlemsstaternas centrala 
arbetsmarknadsmyndigheter, 
arbetsmarknadens parter och 
kommissionen bör ha ett nära samarbete. 
Det europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar bör i samarbete med 
arbetsmarknadens parter främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande rörlighet på rättvisa 
villkor och en större öppenhet när det 
gäller information om arbetsmarknaden. 
Tillämpningsområdet för ESF+ omfattar 
utveckling av och stöd till riktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser av hög kvalitet, om man har 
konstaterat att det finns brister på 
arbetsmarknaden. Tillämpningsområdet 
för ESF+ omfattar även 
gränsöverskridande partnerskap mellan 
regionala offentliga arbetsförmedlingar 
och arbetsmarknadens parter samt deras 
verksamhet för att främja såväl frivillig 
och rättvis rörlighet som öppenhet och 
integration av gränsöverskridande 
arbetsmarknader genom information, 
rådgivning och medling. Dessa spelar i 
många gränsområden en viktig roll för 
utvecklingen av en verklig europeisk 
arbetsmarknad.

Or. de

Ändringsförslag 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) I ESF+ fastställs bestämmelser som 
syftar till fri rörlighet för arbetstagare på 
icke-diskriminerande villkor genom att ett 
nära samarbete säkerställs mellan
medlemsstaternas centrala
arbetsmarknadsmyndigheter och med
kommissionen. Det europeiska nätverket 
för arbetsförmedlingar bör främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande rörlighet och en större 
öppenhet när det gäller information om 
arbetsmarknaden. Tillämpningsområdet för 
ESF+ omfattar även utveckling av och stöd 
till riktade rörlighetsprogram för att tillsätta 
lediga platser, om man har konstaterat att 
det finns brister på arbetsmarknaden.

(32) I ESF+ fastställs bestämmelser som 
syftar till fri rörlighet för arbetstagare på 
icke-diskriminerande villkor genom att 
medlemsstaternas offentliga 
arbetsmarknadsmyndigheter,
kommissionen och arbetsmarknadens 
parter har ett nära samarbete. Det 
europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar bör, med involvering 
av arbetsmarknadens parter, främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande rörlighet på rättvisa 
villkor och en större öppenhet när det 
gäller information om arbetsmarknaden. 
Tillämpningsområdet för ESF+ omfattar 
även utveckling av och stöd till riktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser av hög kvalitet, om man har 
konstaterat att det finns brister på 
arbetsmarknaden.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) ESF+ omfattar 
gränsöverskridande partnerskap mellan 
regionala offentliga arbetsförmedlingar 
och arbetsmarknadens parter och deras 
aktiviteter för att främja frivillig och 
rättvis rörlighet, samt öppenhet och 
integrering av gränsöverskridande 
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arbetsmarknader genom information, råd 
och utplacering. I många gränsregioner 
spelar de en viktig roll i utvecklingen av 
en verklig europeisk arbetsmarknad.

Or. en

Ändringsförslag 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 213
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 33
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(33) Svårigheter att få tillgång till 
finansiering för mikroföretag, social 
ekonomi och sociala företag är ett av de 
största hindren för nyföretagande, särskilt 
bland dem som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden. Europaparlamentet 
hänvisar i detta sammanhang till 
befintliga ekonomiska resurser såsom 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och Europeiska unionens program för 
sysselsättning och social innovation. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
vikten av ett effektivt utnyttjande av 
budgeten och konstaterar att tillgången 
till EU-medel måste underlättas. I ESF+-
förordningen fastställs bestämmelser som 
syftar till att skapa ett marknadsekosystem 
för att öka utbudet av och tillgången till 
finansiering för sociala företag och 
tillgodose efterfrågan från dem som 
behöver det och som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag. Detta mål 
kommer också att hanteras med hjälp av 
finansieringsinstrument och 
budgetgarantier inom ramen för sociala 
investeringar och kompetensutveckling i 
InvestEU-fonden.

Or. de

Ändringsförslag 214
Elena Gentile

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Svårigheter att få tillgång till 
finansiering för mikroföretag, social 
ekonomi och sociala företag är ett av de 
största hindren för nyföretagande, särskilt 
bland dem som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden. I ESF+-förordningen 

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

fastställs bestämmelser som syftar till att 
skapa ett marknadsekosystem för att öka 
utbudet av och tillgången till finansiering 
för den sociala ekonomin och sociala 
företag och tillgodose efterfrågan från dem 
som behöver det mest, särskilt arbetslösa, 
kvinnor och utsatta människor som vill 
starta eller vidareutveckla ett mikroföretag. 
Detta mål kommer också att hanteras med 
hjälp av finansieringsinstrument och 
budgetgarantier inom ramen för sociala 
investeringar och kompetensutveckling i 
InvestEU-fonden.

Or. en

Ändringsförslag 215
Verónica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es
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Ändringsförslag 216
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Europaparlamentet uppmanar i 
detta sammanhang kommissionen att på 
unionsnivå för sociala och solidariska 
företag införa en europeisk märkning 
med anknytning till den sociala 
ekonomin, baserat på tydliga kriterier 
avsedda att framhålla de kännetecknande 
egenskaperna hos dessa företag och deras 
inverkan på samhället, öka deras 
synlighet, uppmuntra investeringar och 
främja tillgång till finansiering och den 
inre marknaden för dem som vill 
expandera nationellt eller till andra 
medlemsstater, samtidigt som de olika 
rättsliga formerna och ramverken inom 
sektorn och i medlemsstaterna 
respekteras.

Or. de

Ändringsförslag 217
Elena Gentile

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Marknadsaktörerna i fråga om 
sociala investeringar, inbegripet 
filantropiska aktörer, kan spela en viktig
roll när det gäller att uppnå flera ESF+-
mål, eftersom de erbjuder finansiering samt 
innovativa och kompletterande strategier 
för att bekämpa social utestängning och 
fattigdom, minska arbetslösheten och bidra 
till FN:s mål för hållbar utveckling. 
Filantropiska aktörer, såsom stiftelser och 
givare, bör därför involveras på lämpligt 

(34) Marknadsaktörerna i fråga om 
sociala investeringar, inbegripet 
filantropiska aktörer, kan spela en 
stödjande roll när det gäller att uppnå flera 
ESF+-mål, eftersom de erbjuder 
finansiering samt innovativa och 
kompletterande strategier för att bekämpa 
social utestängning och fattigdom, minska 
arbetslösheten och bidra till FN:s mål för 
hållbar utveckling. Filantropiska aktörer, 
såsom stiftelser och givare, bör därför 
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sätt i ESF+-åtgärder, särskilt sådana som 
syftar till att utveckla den sociala 
investeringsmarknadens ekosystem.

involveras på lämpligt sätt i ESF+-
åtgärder.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Marknadsaktörerna i fråga om 
sociala investeringar, inbegripet 
filantropiska aktörer, kan spela en viktig 
roll när det gäller att uppnå flera ESF+-
mål, eftersom de erbjuder finansiering samt 
innovativa och kompletterande strategier 
för att bekämpa social utestängning och 
fattigdom, minska arbetslösheten och bidra 
till FN:s mål för hållbar utveckling. 
Filantropiska aktörer, såsom stiftelser och 
givare, bör därför involveras på lämpligt 
sätt i ESF+-åtgärder, särskilt sådana som 
syftar till att utveckla den sociala 
investeringsmarknadens ekosystem.

(34) Sociala investerare, inbegripet 
filantropiska aktörer, kan spela en viktig 
roll när det gäller att uppnå flera ESF+-
mål, eftersom de erbjuder finansiering samt 
innovativa och kompletterande strategier 
för att bekämpa social utestängning och 
fattigdom, minska arbetslösheten och bidra 
till FN:s mål för hållbar utveckling. 
Filantropiska aktörer, såsom stiftelser och 
givare, bör därför involveras på lämpligt 
sätt i ESF+-åtgärder, särskilt sådana som 
syftar till att utveckla sociala 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 219
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) För att stödja EU:s initiativ för att 
föra de europeiska medborgarna närmare 
EU bör en andra åtgärd finansieras 
tillsammans med Interrailbiljetten för 
unga: en Europabiljett för 99 euro för 
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flyg, tåg eller buss, som alla medborgare 
kan använda för att till ett överkomligt 
pris och från var som helst i Europa 
besöka EU-institutionerna kommissionen, 
Europaparlamentet och Europeiska rådet 
i Bryssel, och den nationella ständiga 
representation som finns där, samt 
Europaparlamentet i Strasbourg. Bevis på 
ett informationsmöte, vars form ska 
definieras tydligt, måste lämnas.

Or. de

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

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Samarbetet över gränserna har 
betydande mervärde och bör därför 
stödjas av alla medlemsstater förutom i 
vederbörligen motiverade fall med 
beaktande av proportionalitetsprincipen. 
Kommissionens roll behöver även stärkas 
när det gäller att underlätta 
erfarenhetsutbytet och samordna 
genomförandet av relevanta initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 221
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Samarbetet över gränserna har 
betydande mervärde och bör därför 
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stödjas av alla medlemsstater förutom i 
vederbörligen motiverade fall med 
beaktande av proportionalitetsprincipen. 
Kommissionens roll behöver även stärkas 
när det gäller att underlätta 
erfarenhetsutbytet och samordna 
genomförandet av relevanta initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Samarbetet över gränserna har 
betydande mervärde. Det bör därför 
stödjas av alla medlemsstater förutom i 
vederbörligen motiverade fall med 
beaktande av proportionalitetsprincipen. 
Kommissionens roll behöver även stärkas 
när det gäller att underlätta 
erfarenhetsutbytet och samordna 
genomförandet av relevanta initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 223
Ulrike Trebesius

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Denna förordning kommer att bidra 
till att integrera klimatåtgärder i unionens 
politik och till att uppnå det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-
budgeten bidrar till klimatmålen, vilket 
återspeglar vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i linje med unionens 

(46) Denna förordning kommer att bidra 
till att integrera klimatåtgärder i unionens 
politik, vilket återspeglar vikten av att 
bekämpa klimatförändringarna i linje med 
unionens åtagande att genomföra 
Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar 
utveckling. De berörda åtgärderna kommer 
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åtagande att genomföra Parisavtalet och 
uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De 
berörda åtgärderna kommer att fastställas 
under utarbetandet och genomförandet och 
omprövas i samband med 
halvtidsutvärderingen.

att fastställas under utarbetandet och 
genomförandet och omprövas i samband 
med halvtidsutvärderingen.

Or. en

Ändringsförslag 224
Edouard Martin

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Denna förordning kommer att bidra 
till att integrera klimatåtgärder i unionens 
politik och till att uppnå det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar 
vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i linje med unionens 
åtagande att genomföra Parisavtalet och 
uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De 
berörda åtgärderna kommer att fastställas 
under utarbetandet och genomförandet och 
omprövas i samband med 
halvtidsutvärderingen.

(46) Denna förordning kommer att bidra 
till att integrera klimatåtgärder för att 
säkerställa en socialt acceptabel och 
rättvis övergång till en hållbar ekonomi 
med låga koldioxidutsläpp i unionens 
politik och till att uppnå det övergripande 
målet att 30 % av utgifterna i EU-budgeten
bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar 
vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i linje med unionens 
åtagande att genomföra Parisavtalet och 
uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De 
berörda åtgärderna kommer att fastställas 
under utarbetandet och genomförandet och 
omprövas i samband med 
halvtidsutvärderingen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 46
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Denna förordning kommer att bidra 
till att integrera klimatåtgärder i unionens 
politik och till att uppnå det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar 
vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i linje med unionens 
åtagande att genomföra Parisavtalet och 
uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De 
berörda åtgärderna kommer att fastställas 
under utarbetandet och genomförandet och 
omprövas i samband med 
halvtidsutvärderingen.

(46) Denna förordning kommer att bidra 
till att integrera klimatåtgärder för att 
säkerställa en socialt acceptabel och 
rättvis övergång till en hållbar ekonomi 
med låga koldioxidutsläpp i unionens 
politik och till att uppnå det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar 
vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i linje med unionens 
åtagande att genomföra Parisavtalet och 
uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De 
berörda åtgärderna kommer att fastställas 
under utarbetandet och genomförandet och 
omprövas i samband med 
halvtidsutvärderingen.

Or. en

Ändringsförslag 226
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46) Denna förordning kommer att bidra 
till att integrera klimatåtgärder i unionens 
politik och till att uppnå det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar 
vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna i linje med unionens 
åtagande att genomföra Parisavtalet och 
uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De 
berörda åtgärderna kommer att fastställas 
under utarbetandet och genomförandet och 
omprövas i samband med 
halvtidsutvärderingen.

(46) Denna förordning kommer att bidra 
till att integrera klimatåtgärder i unionens 
politik och till att uppnå det övergripande 
målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten 
bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar 
vikten av att bekämpa 
klimatförändringarna och av en rättvis 
övergång i linje med unionens åtagande att 
genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s 
mål för hållbar utveckling. De berörda 
åtgärderna kommer att fastställas under 
utarbetandet och genomförandet och 
omprövas i samband med 
halvtidsutvärderingen.

Or. en
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Ändringsförslag 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) I enlighet med artikel [94 i rådets 
beslut 2013/755/EU19] ska personer och 
enheter i utomeuropeiska länder och 
territorier (ULT) vara berättigade till 
finansiering, med förbehåll för 
programmets regler och mål för delarna för 
sysselsättning och social innovation samt 
för hälsa och eventuella ordningar som 
gäller för den medlemsstat till vilken det 
berörda utomeuropeiska landet eller 
territoriet är knutet.

(47) I enlighet med artikel [94 i rådets 
beslut 2013/755/EU19] ska personer och 
enheter i utomeuropeiska länder och 
territorier (ULT) vara berättigade till 
finansiering, med förbehåll för
programmets regler och mål för delarna för 
sysselsättning och social innovation samt 
för hälsa och eventuella ordningar som 
gäller för den medlemsstat till vilken det 
berörda utomeuropeiska landet eller 
territoriet är knutet. I samband med 
programmet bör man ta hänsyn till de 
särskilda begränsningar som personer 
och enheter i dessa territorier står inför, 
för att de ska få effektiv tillgång till 
ovannämnda delar.

__________________ __________________

19 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 
november 2013 om associering av de 
utomeuropeiska länderna och territorierna 
med Europeiska unionen (ULT-beslutet), 
EUT L 344, 19.12.2013, s. 1.

19 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 
november 2013 om associering av de 
utomeuropeiska länderna och territorierna 
med Europeiska unionen (ULT-beslutet), 
EUT L 344, 19.12.2013, s. 1.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 50a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50a) Med tanke på skillnaderna i 
utvecklingsnivå i regionerna och de olika 
sociala verkligheterna i Europa bör 
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flexibilitetsgraden hos ESF+ vara 
tillräcklig för att ta hänsyn till de 
regionala och territoriella särdragen.

Or. en

Ändringsförslag 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Förslag till förordning
Skäl 50b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50b) Investeringar som samfinansieras 
av ESF+ bör anses vara undantagna från 
beräkningar av underskott och skulder i 
syfte att förbättra investeringskapaciteten 
för medlemsstaterna, särskilt om de hör 
samman med åtgärder som syftar till 
social integrering.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att förbättra 
effektiviteten på arbetsmarknaden och 
främja tillträde till sysselsättning av hög 
kvalitet, förbättra tillgången till och 
kvaliteten på utbildning, främja social 
inkludering och hälsa och minska
fattigdomen samt åtgärderna inom delarna 
för sysselsättning och social innovation 
samt för hälsa, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna, utan 
snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, 

(51) Eftersom målen för denna 
förordning när det gäller delen för social 
sammanhållning och sociala rättigheter, 
nämligen att förbättra effektiviteten och 
rättvisan på arbetsmarknaden och främja 
tillträde till sysselsättning av hög kvalitet, 
förbättra tillgången till och kvaliteten på 
utbildning, främja social inkludering och 
hälsa och utrota fattigdomen samt målen
inom delarna för sysselsättning och social 
innovation samt för hälsa, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
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får unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
det målet.

medlemsstaterna, utan snarare kan uppnås 
bättre på unionsnivå, får unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 231
Terry Reintke
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att förbättra 
effektiviteten på arbetsmarknaden och 
främja tillträde till sysselsättning av hög 
kvalitet, förbättra tillgången till och 
kvaliteten på utbildning, främja social 
inkludering och hälsa och minska 
fattigdomen samt åtgärderna inom delarna 
för sysselsättning och social innovation 
samt för hälsa, inte i tillräcklig utsträckning 
kan uppnås av medlemsstaterna, utan 
snarare kan uppnås bättre på unionsnivå, 
får unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
det målet.

(51) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att förbättra 
effektiviteten på arbetsmarknaden och 
främja tillträde till sysselsättning av hög 
kvalitet, förbättra tillgången till och 
kvaliteten på utbildning och omsorg, 
främja social inkludering, lika möjligheter
och hälsa och minska fattigdomen samt 
åtgärderna inom delarna för sysselsättning 
och social innovation samt för hälsa, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan snarare kan uppnås 
bättre på unionsnivå, får unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
det målet.

Or. en
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