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KORT BEGRUNDELSE
Den Europæiske Socialfond Plus, der indgår i EU-budgettet fra 2021-2017, bliver det 
vigtigste finansieringsinstrument til at styrke Europas sociale dimension ved at gennemføre 
principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder i praksis. 
ESF+-forordningen etablerer en direkte sammenhæng mellem målsætningerne i ESF+ og de 
tre kapitler i søjlen: 1) lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet (herunder inkluderende 
uddannelse af høj kvalitet), 2) rimelige arbejdsvilkår og 3) social beskyttelse og inklusion.

ESF+ bliver det vigtigste EU-instrument til at investere i politiske og systemiske reformer, der 
kan forbedre befolkningens færdigheder og uddannelsesniveau, herunder de digitale 
færdigheder, som udruster borgerne til at begå sig på et arbejdsmarked under forandring. 
Ordføreren ønsker at understrege, at førskoleundervisning har stor betydning ved at fungere 
som en effektiv investering i livslang læring og bekæmpe uligheder fra en tidlig alder. 
Ordføreren ønsker også at henlede opmærksomheden på den eksisterende digitale kløft 
mellem kønnene og foreslår, at man håndterer kløften inden for informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) og naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og 
matematik (STEM) ved at fremme omskoling og rekvalificering af kvinder og piger samt 
aldersrelevant IKT-undervisning i de tidlige faser af skoleforløbet og således inspirerer piger 
til at udvikle interesser og talent på det digitale område.

ESF+ skal støtte EU's indsats på sundhedsområdet ved at bidrage til at modernisere 
sundhedssystemerne i medlemsstaterne. 
I denne forbindelse ønsker ordføreren at understrege, hvor vigtigt det er at reintegrere 
personer, som har lidt af alvorlige langvarige sygdomme, på arbejdsmarkedet under behørig 
hensyntagen til kønsperspektivet.

Kvinder står fortsat over for udfordringer på arbejdsmarkedet - kvinders 
beskæftigelsesfrekvens er på 64 % i gennemsnit på EU-plan, mens beskæftigelsesfrekvensen 
for mænd ligger på 76 %. Det er dokumenteret, at den vigtigste årsag til kvinders manglende 
tilstedeværelse på arbejdsmarkedet må findes i de manglende muligheder for aktivt at forlige 
erhvervsarbejde med familieforpligtelser.1

For at støtte aktiv beskæftigelse, bekæmpe den kønsbetingede forskel i 
beskæftigelsesfrekvens og øge kvinders beskæftigelsesfrekvens fokuserer betænkningen i 
særlig grad på betydningen af politiske strategier til fremme af balance mellem arbejdsliv og 
privatliv samt en videreudvikling af pasnings- og plejeinfrastrukturen på medlemsstatsplan, 
også hvad angår langtidspleje af ældre personer og personer med handicap.

Der er væsentlig forskel på kønnene med hensyn til den andel af unge mennesker, der hverken 
er i beskæftigelse eller under uddannelse. I 2017 var over en femtedel (21,5 %) af unge 
kvinder (i alderen 20-34) i EU-28 ikke i beskæftigelse eller under uddannelse 

(NEET'er), mens det tilsvarende tal for unge mænd var 8,5 % lavere, dvs. 13,0 %.2

En række faktorer kan medvirke til at forklare denne kønsskævhed, heriblandt:

                                               
1 Data fra GD JUST.
2 Eurostat
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- sociale konventioner eller socialt pres, der fremhæver kvinders rolle i familien og mænds 
rolle på arbejdspladsen
- erhvervsvejledning, der kan bidrage til at forstærke kønsopdeling og dirigere kvinder ind i et 
relativt begrænset udvalg af beskæftigelsesmuligheder
- arbejdsmarkedsrelaterede faktorer som f.eks.: arbejdsgivernes præference for at ansætte 
unge mænd frem for unge kvinder; unge kvinders tilpasningsvanskeligheder, når de vender 
tilbage til arbejdet efter en fødsel; en større sandsynlighed for, at unge kvinder har lavt betalte 
jobs eller er beskæftiget under usikre ansættelsesvilkår.

Skillelinjerne mellem de to køn varierer i væsentlig grad fra den ene medlemsstat til den 
anden.

Ordføreren ønsker navnlig at skabe opmærksomhed omkring denne situation og opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre en målrettet indsats og strukturreformer for 
at bekæmpe denne problemstilling under hensyntagen til de kønsspecifikke aspekter. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder,

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1 a) Kommissionen erkendte i sin 
meddelelse af 8. marts 2016 om den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
(COM(2016)0127, bilag I), at de 
europæiske arbejdsmarkeder er 
kønsopdelte, og at kvinder fortsat er 
underrepræsenteret på arbejdsmarkedet, 
overrepræsenteret inden for deltidsarbejde 
og i lavtlønssektorer og har en lavere 
timeløn, også når de udfører tilsvarende 
arbejde, selv om deres uddannelsesniveau 
er højere end mændenes. Den europæiske 
søjle for sociale rettigheder fastsætter 
medlemsstaternes forpligtelser med 
hensyn til lige muligheder, social 
beskyttelse, social inklusion og 
anstændige arbejdsforhold på 
arbejdsmarkedet. ESF+ bør sigte på at 
bekæmpe kønsopdeling inden for 
uddannelse og erhvervsuddannelse og 
derefter inden for beskæftigelsen. 
Kønsopdeling er en dybt forankret del af 
uddannelsessystemer og erhverv i hele 
EU. Denne opdeling manifesterer sig i 
kvinders og mænds forskellige 
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deltagelsesmønstre på arbejdsmarkedet, i 
det offentlige og det politiske liv, med 
hensyn til ubetalt husarbejde og 
pasningsarbejde og i unge kvinders og 
mænds uddannelsesvalg. Således 
indebærer kønsopdeling, at det ene køn 
bliver koncentreret inden for bestemte 
uddannelses- eller beskæftigelsesområder, 
hvilket indsnævrer valgmulighederne i 
tilværelsen samt uddannelses- og
beskæftigelsesmuligheder, fører til 
manglende ligeløn, yderligere styrker 
kønsstereotyper og begrænser adgangen 
til visse jobs, samtidig med at 
kønsskævhederne i den private og 
offentlige sfære videreføres. Kønsopdeling 
har negative konsekvenser navnlig for 
kvinders, men også for mænds 
muligheder på arbejdsmarkedet. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) På EU-plan tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker til at udpege nationale 
reformprioriteter og overvåge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier bør 
fremlægges sammen med de årlige 
nationale reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De 
forventes også at sikre, at EU-midlerne 
anvendes på en sammenhængende måde, 
således at der skabes størst mulig merværdi 
af den finansielle bistand, som Union yder 
inden for rammerne af Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond og Den Europæiske 

(2) På EU-plan tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker til at udpege nationale 
reformprioriteter og overvåge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier bør 
udvikles sammen med nationale, 
regionale og lokale myndigheder, 
indeholde et kønsaspekt og fremlægges 
sammen med de årlige nationale 
reformprogrammer og opridse og 
samordne de prioriterede 
investeringsprojekter, som vil blive støttet 
af medlemsstaten og/eller Unionen. De 
forventes også at sikre, at EU-midlerne 
anvendes på en sammenhængende måde, 
således at der skabes størst mulig merværdi 
af den finansielle bistand, som Union yder 
inden for rammerne af Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, 
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Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU, i det omfang det er relevant.

Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU, i det omfang det er relevant.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) beklager, at der er foretaget 
væsentlige nedskæringer, muligvis på helt 
op til 45 %, i midlerne til fremme af 
økonomisk og social samhørighed i 
forbindelse med den kommende FFR 
2021-2027, og at disse ressourcer er blevet 
omdirigeret i retning af andre prioriteter, 
navnlig inden for den militære sektor og 
sikkerhedssektoren; minder om, at de 
gentagne nedskæringer i midlerne til 
samhørighedspolitikken har bidraget til at 
forværre uligheder og skævheder i EU, 
undergrave den sociale respons og 
forstærke fattigdommen, navnlig blandt 
kvinder; efterlyser en forøgelse af 
midlerne til samhørighedspolitikken og 
den relaterede finansiering, herunder 
ESF+;

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den 20. juni 2017 bakkede Rådet 
op om Unionens svar på FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling — en 
bæredygtig europæisk fremtid. Rådet 
understregede betydningen af at opnå en 
bæredygtig udvikling på tværs af de tre 

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

dimensioner (den økonomiske, den sociale 
og den miljømæssige) på en afbalanceret 
og integreret måde. Det er afgørende, at 
bæredygtig udvikling integreres i alle 
Unionens interne og eksterne 
politikområder, og at Unionen er ambitiøs i 
de politikker, som den anvender til at 
tackle globale udfordringer. Rådet glædede 
sig over Kommissionens meddelelse 
"Næste skridt til en bæredygtig europæisk 
fremtid" af 22. november 2016, der er et 
første skridt i retning af at integrere de 
bæredygtige udviklingsmål og anvende 
bæredygtig udvikling som et centralt 
vejledende princip i alle EU's politikker, 
herunder gennem sine 
finansieringsinstrumenter. ESF+ bør 
primært bidrage til at gennemføre målene 
for bæredygtig udvikling gennem 
halvering af relativ fattigdom og 
udryddelse af ekstreme former for 
fattigdom (mål nr. 1), sundhed og trivsel 
(mål nr. 3), kvalitetsuddannelse og 
inklusiv uddannelse (mål nr. 4), fremme 
af ligestilling mellem kønnene (mål nr. 5), 
fremme af vedholdende, inklusiv og 
bæredygtig vækst, fuld og produktiv 
beskæftigelse og anstændigt arbejde til 
alle (mål nr. 8) og reduktion af ulighed 
(mål nr. 10) samt sociale uligheder, der 
har særlig negative konsekvenser for 
kvinder.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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



AD\1169076DA.docx 9/37 PE627.761v03-00

DA

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

færdigheder og arbejdskraft, som navnlig 
SMV'erne oplever i en række sektorer og 
regioner, mens der mangler 
beskæftigelsesmuligheder i andre sektorer 
og regioner; under hensyntagen til de 
ændrede realiteter på arbejdsmarkedet bør 
Unionen forberede sig på de nuværende og 
fremtidige udfordringer ved at investere i 
relevante færdigheder samt inklusiv 
uddannelse og livslang læring af høj 
kvalitet og således gøre væksten og 
arbejdsmarkederne mere inklusive, ved at
forbedre beskæftigelsespolitikker, 
iværksættervirksomhed, også i forhold til 
kvindelige iværksættere, og sociale 
politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed, og ved at 
bekæmpe kønsskævheder og 
forskelsbehandling af kvinder, bl.a. med 
hensyn til både adgang til beskæftigelse 
og barselsorlov.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Bedre betaling, beskyttelse på arbejdspladsen, regulering af arbejdsmarkedet og mere sikre 
ansættelsesvilkår er grundlæggende forudsætninger for en økonomisk styrkelse af kvinder, 
som mindsker den usikkerhed og sårbarhed, der navnlig præger kvinders situation.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse via aktive 
interventioner, der gør det muligt at 
foretage en (re)integration på 
arbejdsmarkedet af navnlig unge, personer 
med handicap og personer med kroniske 
sygdomme, personer, der har overlevet 
lange sygdomsforløb (f.eks. kræft), 
langtidsledige og de økonomisk
erhvervsinaktive samt personer fra 
marginaliserede grupper og dem, der 
oplever forskellige former for 
forskelsbehandling, via fremme af 
selvstændig virksomhed og den sociale 
økonomi. Der bør med ESF+ stræbes mod 
at forbedre måden, arbejdsmarkedet 
fungerer på, ved at støtte modernisering og 
fleksibilitet for forskellige målgrupper af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at øge deres kapacitet til at yde 
intensiveret målrettet og individuel 
rådgivning og vejledning under jobsøgning 
og overgang til beskæftigelse samt til at 
lette arbejdstagernes mobilitet. ESF+ bør 
fremme kvinders deltagelse i bæredygtig 
beskæftigelse af høj kvalitet og kvindelige 
iværksættere med særligt fokus på enlige 
mødre på arbejdsmarkedet, via 
foranstaltninger med henblik på bl.a. at 
sikre overholdelse af princippet om lige 
løn for arbejde af samme værdi mellem 
kvinder og mænd. ESF+ bør stræbe efter 
at skabe en bedre balance mellem 
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arbejdsliv og privatliv samt adgang til 
prisoverkommelig børnepasning og 
livscyklusrelaterede plejetjenester for 
forældre med erhvervsarbejde og 
omsorgspersoner for at gøre det lettere for 
dem at få adgang til beskæftigelse af høj 
kvalitet og således bekæmpe fattigdom 
blandt arbejdstager med pasnings- og 
plejeopgaver. Der bør med ESF+ også 
stræbes mod et arbejdsmiljø, der er sundt, 
sikkert og frit for chikane og vold både 
online og på de fysiske arbejdspladser 
samt veltilpasset, med henblik på at 
håndtere sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør som led i 
deres budgetlægning være parate til at 
øremærke midler til effektive 
foranstaltninger til bekæmpelse af alle 
former for ulighed, herunder 
kønsskævheder, og de bør i denne 
forbindelse evaluere deres operationelle 
programmer og øge ressourcerne om 
nødvendigt. En tilstrækkelig finansiering 
af foranstaltninger til bekæmpelse af 
kønsskævheder er en central 
forudsætning for at gennemføre 
ligestillingspolitiske tiltag.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 

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

ikkediskriminerende karakter af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale 
færdigheder, som alle mennesker har brug 
for med henblik på personlig udfoldelse og 
udvikling, beskæftigelse, social inklusion 
og aktivt medborgerskab. ESF+ bør 
bidrage til fremgang inden for uddannelse 
og overgang til beskæftigelse, støtte 
livslang læring og beskæftigelsesegnethed 
samt bidrage til social samhørighed, 
reduktion af horisontal og vertikal 
segregation og samfundsmæssig og 
økonomisk innovation ved at støtte 
skalerbare og bæredygtige initiativer på 
disse områder. Dette kan for eksempel 
opnås gennem arbejdsbaseret 
kvalitetslæring og lærlingeuddannelser, 
vejledning livet igennem, prognoser for 
efterspurgte færdigheder i samarbejde med 
erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, uddannelse af 
undervisere, støtte til uformel og 
ikkeformel læring, validering af 
læringsresultater og anerkendelse af 
kvalifikationer og tidligere læring.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forbindelserne med ikkeformel og uformel 
læring samt fremme af læringsmobilitet for 
alle. Synergier med Erasmusprogrammet, 
navnlig med henblik på at lette ugunstigt 
stillede lærendes deltagelse i 
læringsmobilitet, bør støttes i denne 
sammenhæng.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 16
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(16) ESF+ bør fremme fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle, navnlig 
med hensyn til digitale færdigheder og 
centrale støtteteknologier, for at udstyre 
folk med færdigheder, der er tilpasset 
digitaliseringen, teknologiske ændringer, 
innovation og social og økonomisk 
forandring, for at lette karriereskift og 
mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede voksne og/eller voksne med 
ringe kvalifikationer i overensstemmelse 
med dagsordenen for færdigheder i Europa
og samtidig bekæmpe kønskløften inden 
for informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) og 
naturvidenskab, teknologi, 
ingeniørvirksomhed og matematik 
(STEM) ved at fremme omskoling og 
rekvalificering for kvinder og piger samt 
ved at yde målrettet støtte med henblik på 
at øge antallet af kvinder inden for 
STEM-fag, informationsteknologi og 
ingeniørvirksomhed med det konkrete 
formål at øge kvinders deltagelse inden 
for IKT og den digitale sektor.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

geografisk placering, herunder børn, 
kvinder i landdistrikter, marginaliserede 
samfund, som for eksempel romaer, 
personer med handicap samt arbejdende 
fattige og andre personer, der er udsat for 
forskellige former for diskrimination. 
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, for at sikre deres 
socioøkonomiske integration. ESF+ bør 
også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundhedspleje, børnepasning
og førskolepædagogik samt langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18 a) ESF+ bør stræbe efter at bekæmpe 
fattigdom blandt ældre kvinder i hele EU 
under hensyntagen til, at den 
kønsbestemte forskel i pension, der er i 
størrelsesordenen 40 %, udgør en alvorlig 
risiko for en forværring af fattigdommen 
blandt ældre kvinder, navnlig kvinder, der 
lever uden en partner, for at følge op på 
de tilsagn, der blev givet i Rådets 
konklusioner fra 2015 om "Lige 
indkomstmuligheder for kvinder og 
mænd:
Udligning af den kønsbestemte forskel i 

pension".1aFattigdommen blandt ældre 
kvinder bliver også forstærket af de 
voksende udgifter til egenbetaling af 
sundhedspleje og medicin, som skal 
dækkes af de ældre patienter, navnlig 
kvinder, der har tilbragt en større andel af 
deres livsforløb med helbredsproblemer 
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end mænd - for størstedelens 
vedkommende på grund af en længere 
forventet levetid.

_________________

1a

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/en/pdf. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen, 
herunder via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. I denne 
forbindelse bør der i særlig grad 
fokuseres på, at der er væsentlig forskel 
på kønnene med hensyn til den andel af 
unge mennesker, der hverken er i 
beskæftigelse eller under uddannelse. I 
2017 var over en femtedel (21,5 %) af 
unge kvinder (i alderen 20-34) i EU-28 
ikke i beskæftigelse eller under 
uddannelse (NEET'er), mens det 
tilsvarende tal for unge mænd var 8,5 % 
lavere, dvs. 13,00 %1a. På grundlag af de 
foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede unge, 
blandt andet gennem ungdomsarbejde. 
Medlemsstaterne bør også investere i 
foranstaltninger, der har til formål at lette 
overgangen fra skole til arbejde samt 
reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
yde skræddersyet støtte til unge. Berørte 
medlemsstater bør derfor tildele mindst 
10 % af deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

_______________

1a Eurostat

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(26) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes via ESF+, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem 
alle aktører på de relevante territoriale 
niveauer og de socioøkonomiske aktører, 
navnlig arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet. Det er derfor af afgørende 
betydning, at medlemsstaterne tilskynder
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
til at deltage i gennemførelsen af ESF+ 
under delt forvaltning.

(26) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes via ESF+, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem 
alle aktører på de relevante territoriale 
niveauer og de socioøkonomiske aktører, 
navnlig regionale og lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet
med særlig vægt på NGO'er, der leverer 
beskæftigelse, pleje, uddannelse og 
sociale tjenester samt arbejder inden for 
ikkeforskelsbehandling og/eller forsvarer 
menneskerettigheder. Det er derfor af 
afgørende betydning, at medlemsstaterne 
sikrer betydningsfuld deltagelse fra 
regionale og lokale myndigheder,
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
i den strategiske gennemførelse af ESF+ 
under delt forvaltning fra opstilling af 
prioriteter for operationelle programmer 
til gennemførelse, overvågning og 
evaluering af resultater og virkninger.
Med henblik på at sikre 
ikkeforskelsbehandling og lige 
muligheder er det desuden afgørende, at 
ligestillingsorganer og nationale 
menneskerettighedsinstitutioner også 
inddrages i alle faser.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

samt økonomisk uafhængighed for 
kvinder, opgradering af uddannelser og 
færdigheder samt reintegration af 
kvindelige voldsofre i samfundet og på 
arbejdsmarkedet. Sammenhængen og 
samspillet med programmet for 
rettigheder og værdier bør sikre, at ESF+ 
kan udbrede og opgradere tiltagene. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling baseret på køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering i 
overensstemmelse med artikel 10 i TEUF 
og fremmer inklusion i samfundet af 
personer med handicap på samme grundlag 
som andre og bidrager til gennemførelsen 
af FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap med henblik på 
bl.a. uddannelse, beskæftigelse, social 
beskyttelse og tilgængelighed. Der bør 
tages hensyn til disse principper i alle 
dimensioner og i alle faser af 
udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere og tværgående 
former for forskelsbehandling. ESF+ bør 
ikke støtte aktioner, der bidrager til 
segregation eller social udelukkelse eller 
til reproduktion af kønsstereotyper. Ved 
forordning (EU) nr. [den kommende 
forordning om fælles bestemmelser] 
fastsættes det, at reglerne om udgifters 
støtteberettigelse afgøres på nationalt 
niveau, dog med visse undtagelser, for 
hvilke det er nødvendigt at fastsætte 
særlige bestemmelser med hensyn til 
indsatsområdet for social samhørighed og 
sociale rettigheder.



PE627.761v03-00 20/37 AD\1169076DA.docx

DA

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28 a) På linje med den klare EU-
målsætning om integration af 
kønsaspektet, der er opstillet i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, sikrer medlemsstaterne og 
Kommissionen, at kønsbudgettering som 
led i gennemførelsen af ESF+ bliver 
udviklet som strategi og taget i anvendelse 
inden for alle de tilknyttede programmer 
og aktioner og samtidig bliver ledsaget af 
den tekniske kapacitet til integration af 
kønsaspektet.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 28 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28b) Medlemsstaterne og 
Kommissionen bør sikre, at ESF+ også 
fremmer et bedre udbud af pasnings- og 
plejetjenester, herunder børnepasning 
samt pleje til ældre personer og personer 
med handicap, som har behov for 
langtidspleje. Tilvejebringelse af 
pasnings- og plejetjenester er ikke kun 
vigtigt i forhold til kvinders perspektiver 
på arbejdsmarkedet, men også i forhold til 
børns udvikling. Førskoleundervisning og 
-pasning rummer mange kortsigtede og 
langsigtede fordele for både 
enkeltpersoner og samfundet som helhed, 
bl.a. i forhold til personer, der kommer 
fra en samfundsøkonomisk set 
underprivilegeret baggrund, eller som har 
særlige uddannelsesbehov, og i forhold til 
personer med handicap. Det er desuden 
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en effektiv investering, som danner 
grundlag for vellykket livslang læring og 
bekæmper uligheder fra en tidlig alder.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Med henblik på at reducere den 
administrative byrde i forbindelse med 
indsamling af data bør medlemsstaterne, 
hvis sådanne data er tilgængelige i registre, 
tillade forvaltningsmyndighederne at 
indsamle data fra registre.

(29) Med henblik på at reducere den 
administrative byrde i forbindelse med 
indsamling af data bør medlemsstaterne, 
hvis sådanne data, eventuelt opdelt efter 
køn, er tilgængelige i registre, tillade 
forvaltningsmyndighederne at indsamle 
data fra registre.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(32) ESF+-forordningen indeholder 
bestemmelser med henblik på at opnå fri 
bevægelighed for arbejdstagere på et 
ikkediskriminerende grundlag ved at sikre, 
at medlemsstaternes centrale 
arbejdsformidlinger arbejder tæt sammen 
med hinanden og med Kommissionen. Det 
Europæiske Arbejdsformidlingsnet bør 
bidrage til, at arbejdsmarkederne fungerer 
bedre ved at lette arbejdstagernes mobilitet 
på tværs af grænserne, og til større 
gennemsigtighed med kønsopdelte
oplysninger vedrørende arbejdsmarkederne
samt en bedre anerkendelse af 
kvalifikationer. Anvendelsesområdet for 
ESF+ omfatter også udvikling og støtte af 
målrettede mobilitetsordninger med 
henblik på at besætte ledige stillinger, hvor 
der er blevet konstateret mangler på 
arbejdsmarkedet.
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "elementær materiel bistand": varer, 
der opfylder en persons elementære behov 
i forbindelse med et værdigt liv, f.eks. 
beklædning, hygiejneartikler og 
skolematerialer

3) "elementær materiel bistand": varer, 
der opfylder en persons elementære behov 
i forbindelse med et værdigt liv, f.eks. 
beklædning, hygiejneartikler, herunder 
kvinders hygiejneprodukter og 
plejeprodukter, og skolematerialer

Ændringsforslag 28



AD\1169076DA.docx 23/37 PE627.761v03-00

DA

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESF+ har til formål at støtte 
medlemsstaterne i at opnå et højt niveau af 
beskæftigelse, retfærdig social beskyttelse
samt en kompetent og modstandsdygtig 
arbejdsstyrke, der er klar til fremtidens 
arbejdsmarked, i overensstemmelse med 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, der blev proklameret af 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen den 17. november 2017.

ESF+ har til formål at støtte 
medlemsstaterne i at opnå et højt niveau af 
beskæftigelse, hvor den kønsbetingede 
forskel i beskæftigelsesfrekvensen 
reduceres, rimelig social beskyttelse, en 
kompetent og modstandsdygtig 
arbejdsstyrke, der er klar til fremtidens 
arbejdsmarked, samt lige muligheder for 
alle i overensstemmelse med principperne i 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, der blev proklameret af 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen den 17. november 2017. 
ESF+ har desuden til formål at bidrage til 
at opfylde Unionens og medlemsstaternes 
forpligtelse til at nå målene for 
bæredygtig udvikling. ESF+ støtter, 
supplerer og skaber merværdi til 
medlemsstaternes politikker for at sikre 
ligestilling mellem kønnene, lige 
muligheder, adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår, 
ikkediskrimination, social beskyttelse for 
alle og inklusion samt adgang til 
grundlæggende tjenester og et højt niveau 
af beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at forbedre adgangen til 
beskæftigelse for alle jobsøgende, navnlig 
unge, langtidsledige og erhvervsinaktive, 
og fremme selvstændig virksomhed og den 
sociale økonomi

i) at forbedre adgangen til 
beskæftigelse af høj kvalitet for alle 
jobsøgende, navnlig unge, kvinder, enlige 
forældre, langtidsledige og 
erhvervsinaktive, personer med handicap 
eller kroniske sygdomme, personer fra 
marginaliserede grupper og personer, der 
udsættes for flere former for 
diskrimination, og fremme 
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iværksættervirksomhed og den sociale 
økonomi

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at modernisere arbejdsmarkedets 
institutioner og tjenester for at sikre rettidig 
og skræddersyet bistand samt støtte til 
matching, overgange og mobilitet på 
arbejdsmarkedet

ii) at modernisere arbejdsmarkedets 
institutioner og tjenester for at sikre rettidig 
og skræddersyet bistand samt støtte til 
matching, overgange mellem job igennem 
hele livet og mobilitet på arbejdsmarkedet

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, en bedre balance mellem 
arbejdsliv og privatliv, herunder adgang til 
børnepasning, et sund og veltilpasset 
arbejdsmiljø, der tager højde for 
sundhedsmæssige risici, tilpasning af 
arbejdstagere, virksomheder og 
iværksættere til forandring samt aktiv og 
sund aldring

iii) at fremme ligestilling mellem 
kønnene på alle områder ved at sikre 
kvinders økonomiske uafhængighed og 
deltagelse på arbejdsmarkedet, 
iværksættervirksomhed og beskæftigelse 
af høj kvalitet via foranstaltninger, der 
har til formål bl.a. at sikre overholdelse af 
princippet om lige løn for lige arbejde og 
arbejde af samme værdi, og ved at stræbe 
efter at skabe en bedre balance mellem 
arbejdsliv og privatliv samt adgang til 
prisoverkommelig, inklusiv og ikke-
segregeret børnepasning og 
førskoleundervisning og 
livscyklusrelaterede plejetjenester 
(herunder langtidsplejetilbud til ældre 
mennesker, mennesker med handicap 
og/eller kroniske sygdomme) for forældre 
med erhvervsarbejde og omsorgspersoner 
for at gøre det lettere for dem at få adgang 
til beskæftigelse af høj kvalitet og således 
bekæmpe fattigdom blandt arbejdstagere 
med pasnings- og plejeopgaver
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii a) at fremme et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø, hvor der satses på at 
eliminere sundhedsmæssige risici, seksuel 
chikane og mobning på arbejdspladsen, at 
gøre arbejdstagere, virksomheder og 
iværksættere omstillingsberedte og at 
fremme en aktiv og sund aldringsproces

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at forbedre kvaliteten, effektiviteten
og arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne for at støtte 
tilegnelsen af nøglekompetencer, herunder 
digitale færdigheder

iv) at forbedre 
uddannelsessystemernes kvalitet, 
effektivitet og arbejdsmarkedsrelevans for 
at støtte tilegnelsen af nøglekompetencer, 
herunder digitale færdigheder under 
behørig hensyntagen til den digitale kløft 
mellem kønnene

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) at fremme lige adgang til og 
færdiggørelse af inkluderende uddannelse 
af høj kvalitet — navnlig for ugunstigt 
stillede grupper — på alle niveauer, fra 
førskoleundervisning og børnepasning over 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse 
til videregående uddannelser samt 
voksenuddannelse, herunder at lette 
læringsmobiliteten for alle

v) at investere i børns udvikling og 
fremme lige adgang til og færdiggørelse af 
prisoverkommelig, ikke-segregeret og 
inklusiv uddannelse af høj kvalitet —
navnlig for ugunstigt stillede grupper — på 
alle niveauer, fra førskoleundervisning og 
børnepasning over almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse til videregående 
uddannelser samt voksenuddannelse, og 
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herunder lette læringsmobiliteten for alle

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) at fremme aldersrelevant IKT-
undervisning i de tidlige faser af 
skoleforløbet med særlig vægt på at 
inspirere piger til at udvikle interesser og 
talent på det digitale område og fremme 
STEM-undervisning for piger fra en tidlig 
alder

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) at fremme livslang læring, navnlig 
fleksible opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle under 
hensyntagen til digitale færdigheder, at 
foregribe forandringer og nye 
kvalifikationskrav som følge af 
arbejdsmarkedets behov bedre, at lette 
karriereskift og at fremme erhvervsmæssig 
mobilitet

vi) at fremme livslang læring, navnlig 
fleksible opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle under 
hensyntagen til den digitale kløft mellem 
kønnene og digitale færdigheder, at 
foregribe forandringer og nye 
kvalifikationskrav som følge af 
arbejdsmarkedets behov bedre, at lette 
karriereskift og at fremme erhvervsmæssig 
mobilitet

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. ix

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ix) at fremme lige og rettidig adgang til 
tjenester, der er bæredygtige, økonomisk 
overkommelige og af høj kvalitet, at 
modernisere sociale beskyttelsessystemer, 

ix) at fremme lige og rettidig adgang til 
tjenester, der er bæredygtige, økonomisk 
overkommelige og af høj kvalitet, at 
modernisere sociale beskyttelsessystemer, 
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herunder ved at fremme adgangen til social 
beskyttelse, at forbedre tilgængeligheden, 
effektiviteten og modstandsdygtigheden af 
sundhedssystemer og langtidsplejetjenester

herunder ved at fremme adgangen til social 
beskyttelse, at forbedre tilgængeligheden, 
effektiviteten og modstandsdygtigheden af 
sundhedssystemer og 
langtidsplejetjenester, navnlig via en 
konsolidering og forbedring af gratis og 
universelle offentlige sundhedsvæsener

Begrundelse

Kvinder er særligt sårbare hvad angår ulige adgang til sundhedsydelser. Den eneste 
mulighed for at garantere lige adgang til sundhed består i at opretholde et gratis og 
universelt offentligt sundhedsvæsen. 

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. x

Kommissionens forslag Ændringsforslag

x) at fremme social integration af 
mennesker, der er truet af fattigdom eller 
social udstødelse, herunder de socialt 
dårligst stillede og børn

x) at fremme social integration af 
mennesker, der er truet af fattigdom eller 
social udstødelse, herunder de socialt 
dårligst stillede, personer med handicap 
eller kroniske sygdomme, personer fra 
marginaliserede grupper, børn og ældre, 
navnlig ældre kvinder

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. et mere intelligent Europa gennem 
udvikling af færdigheder til intelligent 
specialisering, færdigheder til centrale 
støtteteknologier, industriel omstilling, 
sektorsamarbejde om færdigheder og 
iværksætteri, uddannelse af forskere, 
netværksaktiviteter og partnerskaber 
mellem højere uddannelsesinstitutioner, 
forsknings- og teknologicentre og støtte til 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 

1. et mere intelligent Europa gennem 
udvikling af færdigheder til intelligent 
specialisering, færdigheder til centrale 
støtteteknologier, industriel omstilling, 
sektorsamarbejde om færdigheder og 
iværksætteri, med særlig vægt på kvinders 
iværksætteri, uddannelse af forskere, 
netværksaktiviteter og partnerskaber 
mellem højere uddannelsesinstitutioner, 
forsknings- og teknologicentre og støtte til 
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virksomheder mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder samt den sociale økonomi

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ligestilling mellem mænd og kvinder, lige 
muligheder og ikkeforskelsbehandling

Ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder samt ikkeforskelsbehandling

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Alle programmer på ESF+-
indsatsområdet under delt forvaltning samt 
de operationer, der støttes via 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed, 
skal sikre ligestilling mellem kvinder og 
mænd under udarbejdelse, gennemførelse, 
overvågning og evaluering. De skal 
fremme lige muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering, under udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen heraf.

1. Alle programmer på ESF+-
indsatsområdet under delt forvaltning samt 
de operationer, der støttes via 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed, 
skal sikre ligestilling mellem alle under
deres udarbejdelse, gennemførelse, 
overvågning og evaluering. Disse 
programmer og operationer skal støtte 
målrettede aktioner med henblik på at øge 
kvinders deltagelse og fremskridt inden 
for beskæftigelse og samtidig overholde 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi, begrænse 
stereotyper og kønssegregation inden for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
arbejdsmarkedet, fremme balancen 
mellem arbejdsliv og privatliv for alle med 
en afbalanceret deling af pasning- og 
plejeopgaver og bekæmpe feminisering af 
fattigdom inden for rammerne af 
kønsmainstreamingforpligtelserne, som 
skal matches med teknisk kapacitet til 
kønsmainstreaming. De skal fremme lige 
muligheder og tilgængelighed for alle, 
uden forskelsbehandling på grundlag af 
køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
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eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering i overensstemmelse med artikel 
10 i TEUF, under udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen heraf samt støtte konkrete 
aktioner med henblik på at bekæmpe alle 
former for diskrimination og skabe bedre 
tilgængelighed for personer med 
handicap og personer, der oplever flere 
former for diskrimination, for således at 
forbedre den sociale inklusion og mindske 
uligheder. Som led i de relevante 
programmer vil der blive vedtaget 
værktøjer som f.eks. kønsspecifik 
konsekvensanalyse for at fremme disse 
mål. Overvågnings- og 
evalueringskomponenten skal omfatte 
indikatorer, der benyttes til at overvåge 
konsekvenserne for ligestilling mellem 
kønnene og indsamle kønsopdelte data.
Medlemsstaterne integrerer 
kønsperspektivet i alle programfaser fra 
udformningen af de operationelle 
programmers prioriteter til leveringen, 
overvågningen og evalueringen og 
forstærker deres engagement i 
kønsbudgettering ved at fastsætte 
specifikke mål med dertil hørende 
budgetbevillinger.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstater med en andel af 
unge mellem 15 og 29 år, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse, der 
på grundlag af Eurostatdata ligger over 
EU-gennemsnittet i 2019, tildeler mindst 
10 % af deres ESF+-midler under delt 
forvaltning for årene 2021-2025 til 
målrettede aktioner og strukturreformer til 
støtte for ungdomsbeskæftigelse og 
overgangen fra skole til arbejde, 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet og "second chance"-

5. Medlemsstater med en andel af 
unge mellem 15 og 29 år, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse, der 
på grundlag af Eurostatdata ligger over 
EU-gennemsnittet i 2019, tildeler mindst 
10 % af deres ESF+-midler under delt 
forvaltning for årene 2021-2025 til 
målrettede aktioner og strukturreformer til 
støtte for ungdomsbeskæftigelse og 
overgangen fra skole til arbejde, 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet og "second chance"-
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uddannelsestilbud, navnlig i forbindelse 
med gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger.

uddannelsestilbud, navnlig i forbindelse 
med gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger, med særlig 
vægt på at udligne kønsforskellene 
mellem personer, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse 
(NEET'er).

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a

Investering i børn

De i artikel 7, stk. 5a, omhandlede midler 
programmeres under en særlig prioritet 
eller et særligt program.

Medlemsstaterne sikrer, at størrelsen af 
de midler til børn, som programmeres 
under artikel 4, stk. 1, nr. iii)-v) og/eller 
ix) og/eller x), er i overensstemmelse med 
Europa-Kommissionens henstilling fra 
2013 om investering i børn.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Programmer, der modtager generel 
støtte fra ESF+-indsatsområdet under delt 
forvaltning, skal anvende fælles output- og 
resultatindikatorer, jf. bilag 1 til denne 
forordning, for at overvåge, hvordan 
gennemførelsen skrider frem. 
Programmerne kan også anvende 
programspecifikke indikatorer.

1. Programmer, der modtager generel 
støtte fra ESF+-indsatsområdet under delt 
forvaltning, skal anvende fælles output- og 
resultatindikatorer, jf. bilag 1 til denne 
forordning, for at overvåge, hvordan 
gennemførelsen skrider frem. 
Programmerne kan også anvende 
programspecifikke indikatorer. 
Indikatorerne bør om muligt udvikles på 
en kønssensitiv måde.



AD\1169076DA.docx 31/37 PE627.761v03-00

DA

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De data, der indsamles, skal være 
kønsopdelte.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med 
henblik på at ændre bilag I, hvis det anses 
som nødvendigt for at sikre effektiv 
vurdering af, hvordan gennemførelsen af 
programmerne skrider frem.

6. Kommissionen tillægges beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 38 med 
henblik på at ændre bilag I, hvis det anses 
for nødvendigt for at sikre en effektiv 
vurdering af, hvordan gennemførelsen af 
programmerne skrider frem, hvilket 
indbefatter en vurdering af virkningerne 
for mænd og kvinder for at overvåge 
gennemførelsen af ESF+-programmerne 
for så vidt angår ligestilling.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at den bistand, der ydes i forbindelse 
med ESF+-støtten til afhjælpning af 
materielle afsavn, respekterer de socialt 
dårligst stillede personers værdighed og 
forhindrer stigmatisering.

3. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at den bistand, der ydes i forbindelse 
med ESF+-støtten til afhjælpning af 
materielle afsavn, respekterer de socialt 
dårligst stillede personers værdighed og 
forhindrer stigmatisering. Denne bistand 
skal udvikles på en kønsrelevant måde for 
bedst muligt at opfylde de særlige behov, 
som kendetegner kvinder, børn og 
underprivilegerede mennesker.
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at udvikle foranstaltninger til at 
bekæmpe den kønsbetingede forskel i 
beskæftigelsesfrekvensen og til at øge 
kvinders beskæftigelsesfrekvens via 
politikker til fremme af balance mellem 
arbejdsliv og privatliv og en 
videreudvikling af pasnings- og 
plejeinfrastrukturen på medlemsstatsplan;

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at stille specifikke støttetjenester til 
rådighed for arbejdsgivere og jobsøgende 
med henblik på udvikling af integrerede 
europæiske arbejdsmarkeder, fra 
forberedelse inden rekruttering til bistand 
efter jobanvisning for at besætte ledige 
stillinger i visse sektorer, erhverv, lande, 
grænseregioner eller for særlige grupper 
(f.eks. sårbare mennesker)

d) at stille specifikke støttetjenester til 
rådighed for arbejdsgivere og jobsøgende 
med henblik på udvikling af integrerede 
europæiske arbejdsmarkeder, fra 
forberedelse inden rekruttering til bistand 
efter jobanvisning for at besætte ledige 
stillinger i visse sektorer, erhverv, lande, 
grænseregioner eller for særlige grupper 
(f.eks. sårbare mennesker og personer, der 
har overlevet langvarige sygdomme)

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) at yde vejledning med henblik på 
udvikling af den sociale infrastruktur 
(herunder boliger, børnepasning, 
uddannelse, sundhedspleje og 
langtidspleje), der er nødvendig for 
gennemførelsen af den europæiske søjle for 

h) at yde vejledning med henblik på 
udvikling af den sociale infrastruktur 
under behørig hensyntagen til 
kønsperspektivet, kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet og slutbrugernes behov 
(herunder boliger, børnepasning, 
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sociale rettigheder uddannelse, sundhedspleje og langtidspleje
til ældre personer, personer med handicap 
og/eller kroniske sygdomme), der er 
nødvendig for gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) at støtte reintegration af personer, der 
har overlevet langvarige sygdomme, på 
arbejdsmarkedet under behørig 
hensyntagen til princippet om 
kønsligestilling og ikkeforskelsbehandling

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der fastsættes indikatorer til 
overvågning af gennemførelsen af 
indsatsområderne og af, hvordan denne 
skrider frem, hen imod opfyldelsen af de 
specifikke målsætninger i artikel 4 og de 
operationelle målsætninger i artikel 23 og 
26.

1. Der fastsættes indikatorer til 
overvågning af gennemførelsen af 
indsatsområderne og af, hvordan denne 
skrider frem, hen imod opfyldelsen af de 
specifikke målsætninger i artikel 4 og de 
operationelle målsætninger i artikel 23 og 
26, om muligt på en kønssensitiv måde. 

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 38 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter med 
henblik på at supplere eller ændre 

3. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 38 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter med 
henblik på at supplere eller ændre 
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indikatorerne i bilag III, hvis det anses som 
nødvendigt for at sikre effektiv vurdering 
af, hvordan gennemførelsen af 
indsatsområderne skrider frem.

indikatorerne i bilag III, hvis det anses som 
nødvendigt for at sikre effektiv vurdering 
af, hvordan gennemførelsen af 
indsatsområderne skrider frem. 
Kommissionen supplerer eller ændrer 
indikatorerne under behørig hensyntagen 
til kønsperspektivet, således at 
indikatorerne, om muligt, afspejler 
kønsbetingede forskelle.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Med henblik på regelmæssig 
overvågning af indsatsområderne og på 
eventuelle justeringer af deres politiske 
prioriteter og finansieringsprioriteter 
udarbejder Kommissionen en indledende 
kvalitativ og kvantitativ 
overvågningsrapport, der dækker det 
første år, efterfulgt af tre rapporter, der 
dækker de følgende toårsperioder, og 
fremsender disse rapporter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Rapporterne 
fremsendes også til Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget til orientering. Disse 
rapporter omhandler indsatsområdernes 
resultater, og i hvilken udstrækning 
principperne om ligestilling mellem 
kønnene og integration af kønsaspektet er 
blevet overholdt, samt hvordan 
overvejelser omkring ikke-
forskelsbehandling, herunder spørgsmål 
om adgang, er blevet behandlet gennem 
deres aktiviteter. Rapporterne gøres 
tilgængelige for offentligheden for at øge 
indsatsområdernes gennemsigtighed.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a. Der skal sikres ligevægt mellem 
kønnene og passende repræsentation af 
minoriteter og andre udstødte grupper i 
ESF+-udvalget.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Ia

Fælles indikatorer for ESF+-støtte til 
fremme af social inklusion af personer, 
der trues af fattigdom eller social 
udstødelse.

De personoplysninger, der indsamles, bør 
analyseres efter køn (hunkøn, hankøn, 
non-binær). I tilfælde af irrelevante 
resultater er det ikke nødvendigt at 
analysere og videresende de foreliggende 
oplysninger. Udlevering af disse 
oplysninger sker på frivilligt grundlag, og 
manglende udlevering har ikke negative 
konsekvenser for deltageren eller 
udbyderen af den pågældende aktivitet 
eller foranstaltning.

- underprivilegeret gruppe, som 
deltageren tilhører

- deltagere under 18 år

- deltagere under 30 år

- deltagere over 54 år.
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