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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Den 17. november 2017 
proklamerede Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen i fællesskab den 
europæiske søjle for sociale rettigheder 
som svar på sociale udfordringer i Europa
og på appeller fra befolkningen om at 
konsolidere Unionens sociale dimension. 
Søjlens tyve hovedprincipper er 
struktureret omkring tre kategorier: lige 
muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår social beskyttelse og 
inklusion. De tyve hovedprincipper under 
den europæiske søjle for sociale rettigheder 
bør fungere som ledetråd for 
foranstaltninger under Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+), som bør afspejle 
de rettigheder og principper, der er 
indskrevet i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Med henblik på at bidrage til 
gennemførelsen af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder bør ESF+ yde støtte til 
investeringer i mennesker og systemer på 
politikområderne beskæftigelse, 
uddannelse og social inklusion, således at 
der, jf. artikel 174 og 175 i TEUF, støttes 
op om økonomisk, territorial og social 
samhørighed.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(2) På EU-plan tjener det europæiske 
semester for samordning af de økonomiske 
politikker til at udpege nationale 
reformprioriteter og overvåge deres 
gennemførelse. Medlemsstaterne udvikler 
deres egne nationale flerårige 
investeringsstrategier til støtte for disse 
reformprioriteter. Disse strategier bør 
udvikles 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 social
merværdi af den finansielle bistand, som 
Union yder inden for rammerne af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Socialfond Plus, Den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond og Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne, den europæiske 
investeringsstabiliseringsfunktion og 
InvestEU, i det omfang det er relevant.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Rådet af [...] vedtog reviderede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker for at bringe 
teksten i overensstemmelse med 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder med henblik på at øge 
Europas konkurrencedygtighed og gøre 
Europa til et bedre sted at investere, skabe 

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Merværdien af EU's 
samhørighedspolitik ligger navnlig i den 
stedbaserede territoriale dimension, 
forvaltningen på flere niveauer, den 
flerårige planlægning og de fælles og 
målbare mål, den integrerede 
udviklingsstrategi og konvergensen i 
retning af europæiske standarder for 
administrativ kapacitet.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 10

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 

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

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.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Integrationen af EU-
handlingsprogrammet for sundhed i ESF+ 
vil også skabe synergier mellem 
udviklingen og afprøvningen af initiativer 
og politikker, der har til formål at øge 
effektiviteten, modstandsdygtigheden og 
bæredygtigheden af sundhedssystemerne,
og som er udviklet via ESF+-
programmets indsatsområde vedrørende 
sundhed, og gennemførelsen i 
medlemsstaterne ved hjælp af de 
værktøjer, der er tilvejebragt via de øvrige 
indsatsområder under ESF+-
forordningen.

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

Ændringsforslag 12

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 

(13) Der bør med ESF+ stræbes mod at 
fremme beskæftigelse af høj kvalitet via
uddannelse, erhvervsuddannelse, 
beskæftigelsespolitikker aktive 
interventioner, der gør det muligt at 
(re)integrere navnlig unge, handicappede 
og personer med kroniske sygdomme, 
langtidsledige og økonomisk
erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet og 
ofre for multidiskrimination via fremme af 
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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.

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 14

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

(14) ESF+ skal som det vigtigste 
europæiske instrument på beskæftigelses-
og kompetenceområdet kunne bidrage til 
den sociale, økonomiske og territoriale 
samhørighed i hele Europa. Fonden skal 
gøre dette ved at yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten, 
adgangsmulighederne og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, 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 
arbejdsmarkedets parter, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
undervisere, validering af læringsresultater 
og anerkendelse af kvalifikationer.

Ændringsforslag 14

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 

(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, idet 
man er særligt opmærksom på børn, der 
kommer fra en ugunstig social baggrund,
over almen uddannelse og 
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kontakt mellem uddannelsessektorerne 
med henblik på forebyggelse af 
skolefrafald, forbedring af 
sundhedskompetencer, styrkelse af 
forbindelserne med ikkeformel og uformel 
læring samt fremme af læringsmobilitet for 
alle. Synergier med Erasmusprogrammet, 
navnlig med henblik på at lette ugunstigt 
stillede lærendes deltagelse i 
læringsmobilitet, bør støttes i denne 
sammenhæng.

erhvervsuddannelse til videregående 
uddannelser og voksenuddannelse, således 
at der skabes kontakt mellem 
uddannelsessektorerne med henblik på 
forebyggelse af skolefrafald, forbedring af 
sundhedskompetencer, styrkelse af 
forbindelserne med ikkeformel og uformel 
læring samt fremme af læringsmobilitet for 
alle, idet man holder sig det endelige mål, 
nemlig bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed, for øje. Synergier 
med Erasmusprogrammet, navnlig med 
henblik på at lette ugunstigt stillede 
lærendes deltagelse i læringsmobilitet, bør 
støttes i denne sammenhæng.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) 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 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 

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

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) ESF+ bør bidrage til at reducere 
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 
der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social integration af mennesker, 
der er truet af fattigdom eller social 
udstødelse, og de socialt dårligst stillede. 
Medlemsstaterne bør tildele mindst 4 % af 
deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
bekæmpelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom og 
fødevaremæssige afsavn. På grund af 
operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende 
enklere regler for støtte til afhjælpning af 
materielle afsavn hos de socialt dårligst 
stillede. Samtidig er det også vigtigt at 
inddrage specialiserede NGO'er og 
organisationer, der repræsenterer 
personer, der er risikerer at blive udsat for 
fattigdom og social udstødelse, i processen 
med udvikling og gennemførelse af 
specifikke programmer.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I lyset af det vedvarende behov for 
en større indsats for at adressere 
forvaltningen af migrantstrømmene i 
Unionen som helhed og for at sikre 
sammenhængende, omfattende og 
konsekvent støtte til solidaritet og 
ansvarsdeling, bør der via ESF+ ydes støtte 
til fremme af socioøkonomisk integration 
af statsborgere fra tredjelande for at 
supplere de aktioner, der finansieres via 
Asyl- og Migrationsfonden.

(20) I lyset af det vedvarende behov for 
en større indsats for at adressere 
forvaltningen af migrantstrømmene i 
Unionen som helhed og for at sikre 
sammenhængende, omfattende og 
konsekvent støtte til solidaritet og 
ansvarsdeling, bør der via ESF+ ydes støtte 
til fremme af socioøkonomisk integration 
af statsborgere fra tredjelande for at 
supplere de aktioner, der finansieres via 
Asyl- og Migrationsfonden. 
Medlemsstaterne bør tildele passende 
ressourcer til lokale myndigheder til 
integration af migranter på lokalt plan.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) ESF+ bør støtte politiske reformer 
og systemreformer inden for beskæftigelse, 
social inklusion, sundheds- og langtidspleje 
og uddannelse. For at styrke tilpasningen 
til det europæiske semester bør 
medlemsstaterne tildele et passende beløb 
af deres midler fra det indsatsområde under 
ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, til at gennemføre relevante 
landespecifikke henstillinger i forbindelse 

(21) ESF+ bør støtte politiske reformer 
og systemreformer inden for beskæftigelse, 
social inklusion, sundheds- og langtidspleje 
og uddannelse. For at styrke tilpasningen 
til det europæiske semester bør 
medlemsstaterne tildele et passende beløb 
af deres midler fra det indsatsområde under 
ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, til at gennemføre relevante 
landespecifikke henstillinger i forbindelse 
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med strukturelle udfordringer, der bør 
håndteres ved hjælp af flerårige 
investeringer, der falder inden for 
anvendelsesområdet for ESF+. 
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
sikre sammenhæng, koordinering og 
komplementaritet mellem på den ene side 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, og 
indsatsområdet sundhed og på den anden 
side reformstøtteprogrammet, herunder 
instrumentet til gennemførelse af reformer 
og det tekniske støtteinstrument. Navnlig 
bør Kommissionen og medlemsstaten i alle 
faser af processen sikre en effektiv 
koordination for at sikre konsistens, 
sammenhæng, komplementaritet og 
synergi mellem finansieringskilderne, 
herunder teknisk bistand.

med strukturelle udfordringer, der bør 
håndteres ved hjælp af flerårige 
investeringer, der falder inden for 
anvendelsesområdet for ESF+. 
Kommissionen bør gennemgå de 
operationelle programmer for at vurdere, 
om de i tilstrækkelig grad imødekommer 
de landespecifikke anbefalinger.
Kommissionen og medlemsstaterne bør 
involvere lokale og regionale 
myndigheder på en meningsfyldt måde i 
processen for at sikre sammenhæng, 
koordinering og komplementaritet mellem 
alle forvaltningsniveauer og mellem på 
den ene side det indsatsområde under 
ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, og indsatsområdet EaSI og 
sundhed og på den anden side 
reformstøtteprogrammet, herunder 
instrumentet til gennemførelse af reformer 
og det tekniske støtteinstrument samt den 
europæiske søjle af sociale rettigheder. 
Navnlig bør Kommissionen og 
medlemsstaten i alle faser af processen 
sikre en effektiv koordination for at sikre 
konsistens, sammenhæng, 
komplementaritet og synergi mellem 
finansieringskilderne, herunder teknisk 
bistand under overholdelse af 
partnerskabsprincippet.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) 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 
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alle EU-foranstaltninger. ESF+ bør støtte 
foranstaltninger, som fremmer effektive 
interventioner, der bidrager til at realisere 
børns rettigheder. 

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer 
af ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, eller som kommer fra 
marginaliserede samfund, i en række 
medlemsstater og regioner er det 
nødvendigt at de pågældende 
medlemsstater fortsat investerer 
tilstrækkelige midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, i foranstaltninger, der har til 
formål at fremme ungdomsbeskæftigelsen, 
herunder navnlig via gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. På grundlag af 
de foranstaltninger, der blev støttet via 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
programmeringsperioden 2014-2020, og 
som var målrettet enkeltpersoner, bør 
medlemsstaterne yderligere fremme 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet, både det almene og 
det faglige, samt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod unge ved, hvis 
det er relevant, at prioritere langtidsledige, 
erhvervsinaktive og ugunstigt stillede og 
marginaliserede 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 
15 % af deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
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støtte af unges beskæftigelsesegnethed. gennemføres under delt forvaltning, til 
støtte af unges beskæftigelsesegnethed.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Eftersom anvendelsesområdet for 
ESF+ er blevet udvidet, skal man sikre, at 
disse ekstra opgaver kombineres med et 
øget budget for at opfylde programmets 
mål. Der er behov for yderligere 
finansiering for at bekæmpe 
arbejdsløshed, navnlig 
ungdomsarbejdsløshed, og fattigdom samt 
til støtte af faglig udvikling og 
uddannelse, navnlig på den digitale 
arbejdsplads, i overensstemmelse med 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes via ESF+, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem 
alle aktører på de relevante territoriale 
niveauer og de socioøkonomiske aktører, 
navnlig 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,
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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 28

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Med henblik på at indfri det 
tværsektorielle samarbejdes potentiale 
fuldt ud og øge samspillet og 
samhørigheden med andre politikområder 
for at nå de generelle mål i ESF+ bør 
idræt og fysisk aktivitet anvendes som et 
værktøj i ESF+-foranstaltninger, som 
navnlig skal bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshed, forbedre den 
sociale integration af marginaliserede 
grupper, fremme sundhed og forebygge 
sygdomme. 

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Anvendelsen af regionale 
indikatorer bør overvejes for at gøre det 
muligt at tage bedre højde for 
subregionale forskelle.

Ændringsforslag 30
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Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 31

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

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) At holde mennesker sunde og 
aktive længere og sætte dem i stand til at 
spille en aktiv rolle i forvaltningen af deres 
sundhed vil have positive virkninger på 
sundhed, uligheder på sundhedsområdet, 
livskvalitet, produktivitet, 
konkurrencedygtighed og inklusion, 
samtidig med at presset på de nationale 
budgetter lettes. Kommissionen har 
forpligtet sig til at hjælpe medlemsstaterne 
til at nå deres mål for bæredygtig 
udvikling, navnlig bæredygtigt 
udviklingsmål 3:"Vi skal sikre et sundt liv 
for alle og fremme trivsel for alle 
aldersgrupper".17

(36) At holde mennesker sunde og 
aktive længere og sætte dem i stand til at 
spille en aktiv rolle i forvaltningen af deres 
sundhed vil have langsigtede positive 
virkninger på sundhed, uligheder på 
sundhedsområdet, livskvalitet, aktiv 
deltagelse i samfundet, produktivitet, 
konkurrencedygtighed og inklusion, 
samtidig med at presset på de nationale 
budgetter lettes. Kommissionen har 
forpligtet sig til at hjælpe medlemsstaterne 
til at nå deres mål for bæredygtig 
udvikling, navnlig bæredygtigt 
udviklingsmål 3:"Vi skal sikre et sundt liv 
for alle og fremme trivsel for alle 
aldersgrupper".17

_________________ _________________

17 COM(2016) 739 final. 17 COM(2016) 739 final.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(38) Der bør via ESF+'s indsatsområde 
vedrørende sundhed bidrages til 
sygdomsforebyggelse gennem hele livet 
for EU-borgerne og til fremme af sundhed 
ved at håndtere sundhedsrisikofaktorer som 
for eksempel tobaksrygning og passiv 
rygning, alkoholmisbrug, forbrug af 
ulovlige stoffer og narkotikarelaterede 
helbredsskader, usunde kostvaner og fysisk 
inaktivitet og skabe gunstige miljøer for en 
sund livsstil for at supplere 
medlemsstaternes tiltag i 
overensstemmelse med de relevante 
strategier. Der bør via ESF+'s 
indsatsområde vedrørende sundhed 
udbredes effektive forebyggelsesmodeller, 
innovative teknologier og nye 
forretningsmodeller og -løsninger for at 
bidrage til innovative, effektive og 
bæredygtige sundhedssystemer i 
medlemsstaterne og lette adgangen til 
bedre og sikrere sundhedspleje for 
europæiske borgere.

(38) Der bør via ESF+'s indsatsområde 
vedrørende sundhed bidrages til 
sygdomsforebyggelse gennem hele livet 
for EU-borgerne og til fremme af sundhed 
ved at håndtere sundhedsrisikofaktorer som 
for eksempel tobaksrygning og passiv 
rygning, alkoholmisbrug, forbrug af 
ulovlige stoffer og narkotikarelaterede 
helbredsskader, usunde kostvaner, 
eksponering for indendørs og udendørs 
luftforurening og fysisk inaktivitet og 
skabe gunstige miljøer for en sund livsstil 
for at supplere medlemsstaternes tiltag i 
overensstemmelse med de relevante 
strategier. Der bør via ESF+'s 
indsatsområde vedrørende sundhed 
udbredes effektive forebyggelsesmodeller, 
innovative teknologier og nye 
forretningsmodeller og -løsninger for at 
bidrage til innovative, effektive og 
bæredygtige sundhedssystemer i 
medlemsstaterne og lette adgangen til 
bedre og sikrere sundhedspleje for 
europæiske borgere.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Ikkeoverførbare sygdomme er 
ansvarlige for over 80 % af tidlig død i 
Unionen, og effektiv forebyggelse har et 
væld af grænseoverskridende dimensioner. 
Sideløbende hermed fremhævede Europa-
Parlamentet og Rådet behovet for at 
minimere de folkesundhedsmæssige 
konsekvenser af alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler som 
for eksempel overførbare sygdomme og 
andre biologiske, kemiske, miljømæssige 
og ukendte trusler ved at støtte 
opbygningen af beredskab og 
indsatskapacitet.

(39) Ikkeoverførbare sygdomme er 
ansvarlige for over 80 % af tidlig død i 
Unionen, og effektiv forebyggelse har et 
væld af tværfaglige foranstaltninger og 
grænseoverskridende dimensioner. 
Sideløbende hermed fremhævede Europa-
Parlamentet og Rådet behovet for at 
minimere de folkesundhedsmæssige 
konsekvenser af alvorlige 
grænseoverskridende sundhedstrusler som 
for eksempel overførbare sygdomme og 
andre biologiske, kemiske, miljømæssige 
og ukendte trusler ved at støtte 
opbygningen af beredskab og 
indsatskapacitet.
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Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Betragtning 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 38

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 

(51) Målet for denne forordning, nemlig 
at øge effektiviteten og rimeligheden 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 
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proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke videre, 
end hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "ledsageforanstaltninger": 
aktiviteter, der gennemføres som 
supplement til uddelingen af fødevarer 
og/eller elementær materiel bistand med 
det formål at bekæmpe social udstødelse, 
f.eks. henvisning til og ydelse af sociale 
tjenester eller rådgivning om forvaltning af 
et husholdningsbudget

1. "ledsageforanstaltninger": 
aktiviteter, der gennemføres som 
supplement til uddelingen af fødevarer 
og/eller elementær materiel bistand med 
det formål at bekæmpe fattigdom og social 
udstødelse, f.eks. henvisning til og ydelse 
af sociale tjenester eller rådgivning om 
forvaltning af et husholdningsbudget

Ændringsforslag 40

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 41

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) "køreplan for retfærdig 
overgang": en strategi, der beskriver 
regionale foranstaltninger i overgangen 
til en klimavenlig og ressourceeffektiv 
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økonomi 

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "de socialt dårligst stillede 
personer": fysiske personer, dvs. 
enkeltpersoner, familier, husstande eller 
sammenslutninger af sådanne personer, 
hvis behov for bistand er blevet fastslået i 
overensstemmelse med objektive kriterier, 
som de nationale kompetente myndigheder 
fastsætter i samarbejde med relevante 
interessenter, idet de undgår 
interessekonflikter, og som er godkendt af 
de pågældende nationale myndigheder, og 
som kan omfatte elementer, der gør det 
muligt at fokusere på de socialt dårligst 
stillede personer i bestemte geografiske 
områder

(13) "de socialt dårligst stillede 
personer": fysiske personer, dvs.
enkeltpersoner, familier, husstande eller 
sammenslutninger af sådanne personer, 
hvis behov for bistand er blevet fastslået i 
overensstemmelse med deres levevilkår 
(såsom hjemløshed) eller efter objektive 
kriterier, som de nationale kompetente 
myndigheder fastsætter i samarbejde med 
relevante interessenter, idet de undgår 
interessekonflikter, og som er godkendt af 
de pågældende nationale myndigheder, og 
som kan omfatte elementer, der gør det 
muligt at fokusere på de socialt dårligst 
stillede personer i bestemte geografiske 
områder

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) "social virksomhed": et 
foretagende, uanset dets juridiske status, 
eller en fysisk person, som

(15) "social virksomhed": et 
foretagende, uanset dets juridiske status, 
eller en fysisk person, der

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i overensstemmelse med sine 
vedtægter, statutter eller andre retlige 

a) i overensstemmelse med sine 
vedtægter, statutter eller andre retlige 
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dokumenter, der kan medføre ansvar i 
henhold til reglerne i den medlemsstat, 
hvor den befinder sig, har som sin primære 
sociale målsætning at opnå målbare 
positive sociale virkninger frem for at 
skabe fortjeneste til andre formål, og som 
leverer tjenester eller varer, der giver et 
socialt udbytte, og/eller anvender metoder 
til produktion af varer eller tjenester, der er 
udtryk for sociale målsætninger

dokumenter, der kan medføre ansvar i 
henhold til reglerne i den medlemsstat, 
hvor den befinder sig, har som sin primære 
sociale målsætning at opnå målbare 
positive sociale virkninger eller 
miljømæssige virkninger, frem for at 
skabe fortjeneste til andre formål, og som 
leverer sociale tjenester eller varer, der 
giver et socialt udbytte, og/eller anvender 
metoder til produktion af varer eller 
tjenester, der er udtryk for sociale 
målsætninger

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "sociale innovationer": aktiviteter, 
der er sociale i både deres formål og 
midler, og navnlig dem, der vedrører 
udvikling og implementering af nye idéer 
(varer, tjenesteydelser og modeller), der på 
én og samme tid både opfylder sociale 
behov og skaber nye sociale sammenhænge 
eller samarbejdsforbindelser og derved er 
gavnlige for samfundet og styrker dets 
handlingsevne

16) "sociale innovationer": aktiviteter, 
der er sociale i både deres formål og 
midler, og navnlig dem, der vedrører 
udvikling og implementering af nye idéer 
(varer, tjenesteydelser og modeller eller 
praksisser eller kombinationer af disse), 
der opfylder sociale behov og skaber nye 
sociale sammenhænge eller 
samarbejdsforbindelser og derved styrker 
og er gavnlige for samfundet og styrker 
dets handlingsevne

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) "sociale eksperimenter": politiske 
interventioner, der tilbyder innovative svar 
på sociale behov, gennemført i lille skala 
og under vilkår, der gør det muligt at måle 
deres virkning, inden de, hvis resultaterne 
er overbevisende, gennemføres i andre 
sammenhænge eller i større skala

(17) "sociale eksperimenter": politiske 
interventioner, der tilbyder innovative svar 
på sociale behov, gennemført i lille skala 
og under vilkår, der gør det muligt at måle 
deres virkning, inden de, hvis det kan 
dokumenteres, at resultaterne giver fordele 
i forhold til nuværende praksis, 
gennemføres i andre geografiske eller 
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sektorielle sammenhænge eller i større 
skala

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) "social inklusion": processen med 
at forbedre betingelserne for 
enkeltpersoners og gruppers deltagelse i 
samfundet –forbedring af ugunstigt 
stilledes evner, muligheder og værdighed 
på grundlag af deres identitet

Ændringsforslag 48

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+ skal støtte medlemsstaterne i at opnå 
et højt niveau af beskæftigelse, skabe 
arbejdspladser, inklusiv uddannelse af høj 
kvalitet, lige muligheder for alle på alle 
niveauer, sociale fremskridt og social 
samhørighed, retfærdig social beskyttelse, 
afskaffe fattigdom, sikre en kompetent og 
modstandsdygtig arbejdsstyrke, forbedre 
beskæftigelsesmulighederne, styrke den 
sociale samhørighed, skabe større social 
retfærdighed og øge konkurrenceevnen i 
hele Europa i overensstemmelse med 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, der blev proklameret af 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen den 17. november 2017, og 
med rettighederne i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, der bidrager til at styrke EU's 
økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed.
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESF+ støtter, supplerer og skaber merværdi 
til medlemsstaternes politikker for at sikre 
lige muligheder, adgang til 
arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår, 
social beskyttelse og inklusion samt et højt 
niveau af beskyttelse af menneskers 
sundhed.

ESF+ støtter, supplerer og skaber merværdi 
til medlemsstaternes politikker for at sikre 
ligestilling mellem mænd og kvinder, lige 
muligheder, adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår, 
ikkeforskelsbehandling, social beskyttelse 
for alle, adgang til grundlæggende 
ydelser, herunder energieffektive boliger 
til en rimelig pris, inklusion, navnlig af 
tredjelandsborgere og marginaliserede 
befolkningsgrupper, samt et højt niveau af 
beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF+ støtter følgende specifikke 
målsætninger på politikområderne 
beskæftigelse, uddannelse og social 
inklusion samt sundhed og bidrager 
herigennem også til den politiske 
målsætning om "Et mere socialt Europa —
gennemførelse af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder", der er fastsat i artikel 
[4] i [den fremtidige forordning om fælles 
bestemmelser]:

1. ESF+ støtter følgende specifikke 
målsætninger på politikområderne 
beskæftigelse, uddannelse, mobilitet, social 
inklusion og fattigdomsudryddelse samt 
sundhed og bidrager herigennem også til 
den politiske målsætning om "Et mere 
socialt Europa — gennemførelse af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder", 
der er fastsat i artikel [4] i [den fremtidige 
forordning om fælles bestemmelser]:

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at forbedre adgangen til 
beskæftigelse for alle jobsøgende, navnlig 

i) at forbedre adgangen til passende 
og rimelig beskæftigelse blandt alle 
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unge, langtidsledige og erhvervsinaktive,
og fremme selvstændig virksomhed og den 
sociale økonomi

jobsøgende, navnlig unge, kvinder, 
personer med handicap, langtidsledige og 
erhvervsinaktive og fremme beskæftigelse, 
selvstændig virksomhed og den sociale 
økonomi og derved sikre rimelige 
arbejdsforhold

Ændringsforslag 52

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 53

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) at sikre overgang til en 
klimavenlig, ressourceeffektiv og 
bæredygtig økonomi i overensstemmelse 
med regionernes køreplaner for retfærdig 
overgang 

Ændringsforslag 54

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 sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø, der tager højde for 

iii) at fremme ligestilling mellem 
kønnene på alle områder, herunder 
kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet
med anvendelse af princippet om lige løn 
for samme arbejde og en løn, man kan 
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sundhedsmæssige risici, tilpasning af 
arbejdstagere, virksomheder og 
iværksættere til forandring samt aktiv og 
sund aldring

leve af, en bedre balance mellem arbejdsliv 
og privatliv, herunder lige adgang til 
inkluderende og ikke-segregerede 
førskoleundervisningsformer og 
småbørnspasningsordninger af høj 
kvalitet og til andre lokalbaserede 
plejetjenester til personer med handicap 
og ældre medborgere, et sundt og 
veltilpasset arbejds- og levemiljø, der tager 
hensyn til sundhedsrisici, nem tilpasning 
af arbejdstagere, virksomheder og 
iværksættere til forandring samt aktiv og 
sund aldring

Ændringsforslag 55

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 kvaliteten, effektiviteten 
og arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne for at støtte 
tilegnelsen af centrale færdigheder og 
nøglekompetencer, herunder digitale 
færdigheder, fremme e-integration og lette 
overgangen fra uddannelse til arbejde

Ændringsforslag 56

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 fremme lige adgang til og 
færdiggørelse af inkluderende uddannelse 
af høj kvalitet, sikre, at den ikke er 
segregeret og på passende vis tager hånd 
om skolefrafald, bl.a. ved at give folk en 
ny chance — 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 
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læringsmobiliteten for alle og 
tilgængelighed for personer med 
handicap

Ændringsforslag 57

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 i formelle, 
ikkeformelle og uformelle sammenhænge, 
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 og deltagelse i samfundet

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) at skabe aktiv inklusion med 
henblik på at fremme lige muligheder og 
aktiv deltagelse samt at forbedre 
beskæftigelsesegnetheden

vii) at skabe aktiv inklusion og fuld 
deltagelse i samfundet med henblik på at 
fremme lige muligheder, 
ikkeforskelsbehandling, demokrati og 
aktiv deltagelse og forbedre 
beskæftigelsesmulighederne og den 
sociale inklusion

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viii) at fremme socioøkonomisk 
integration af tredjelandsstatsborgere og 

viii) at fremme langsigtet 
socioøkonomisk integration af 
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marginaliserede samfundsgrupper som for 
eksempel romaer

tredjelandsstatsborgere og marginaliserede 
samfundsgrupper som for eksempel romaer

Ændringsforslag 60

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, 
herunder ved at fremme adgangen til social 
beskyttelse, samt tilgængeligheden, 
effektiviteten og modstandsdygtigheden af 
sundhedssystemer og langtidsplejetjenester

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

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. et grønnere, kulstoffattigt Europa 
gennem den forbedring af 
uddannelsessystemerne, der er nødvendig 
med henblik på tilpasning af færdigheder 
og kvalifikationer, opkvalificering af alle, 
herunder arbejdsstyrken, og skabelse af 
nye job i sektorer på miljø-, klima- og 
energi- og bioøkonomiområdet.

2. et grønnere, kulstoffattigt Europa 
gennem den forbedring af 
uddannelsessystemerne, der er nødvendig 
med henblik på tilpasning af færdigheder 
og kvalifikationer, bevidstgørelse af 
befolkningen om bæredygtig udvikling og 
livsstil, og skabelse af nye job af høj 
kvalitet i sektorer på miljø-, klima- og 
energiområdet, området for cirkulær 
økonomi og bioøkonomiområdet.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den samlede finansieringsramme 
for ESF+ for perioden 2021-2027 er på 
101 174 000 000 EUR i løbende priser.

1. Den samlede finansieringsramme 
for ESF+ for perioden 2021-2027 er på 
118 861 000 000 EUR i faste priser.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ligestilling mellem mænd og kvinder, lige 
muligheder og ikkeforskelsbehandling

Kønsligestilling, lige muligheder og 
ikkeforskelsbehandling

Ændringsforslag 64

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 deres udarbejdelse, 
gennemførelse, overvågning og evaluering.

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 social eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering, under deres 
udarbejdelse, gennemførelse, overvågning 
og evaluering. Ressourcerne skal afsættes 
i henhold til principperne om 
kønsbudgettering.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne og 
Kommissionen skal støtte specifikke 
målrettede aktioner, der navnlig sigter 
mod at øge kvindernes langsigtede 
deltagelse i arbejdslivet, respekterer 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi og mindst 
sikrer dem en løn, de kan leve af, at 
forbedre deres faglige udvikling, at 
bekæmpe feminiseringen af fattigdom, at 
mindske kønsopdeling og kønsstereotyper 
på uddannelsesområdet, arbejdsmarkedet 
og andre områder og fremme balance 
mellem arbejdsliv og privatliv for alle, 
herunder en mere ligelig fordeling af 
omsorgsforpligtelser mellem alle køn. 

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. 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. Kønsbudgettering 
anerkendes som et vigtigt instrument i 
ligestillingspolitikken med henblik på at 
gøre kønsforskelle i deltagelsesgrad 
gennemsigtige og derved styrke 
ligestillingen i ESF+. 

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne og 
Kommissionen fremmer lige muligheder 
for alle uden forskelsbehandling på grund 
af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder, 
kønskarakteristika, kønsudtryk og 
kønsidentitet eller seksuel orientering via 
mainstreaming af princippet om 
ikkeforskelsbehandling, jf. artikel 7 i 
forordning (EU) nr. 1303/2013. Gennem 
ESF + støtter medlemsstaterne og 
Kommissionen også specifikke 
foranstaltninger, der har til formål at 
bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling, forbedre 
tilgængeligheden for personer med 
handicap og personer, der udsættes for 
multidiskrimination, og derved fremme 
social inklusion og reducere uligheder. 

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne og Kommissionen 
støtter også specifikke målrettede aktioner 
for at fremme de i stk. 1 omhandlede 
principper inden for enhver af ESF+'s 
målsætninger, herunder overgangen fra 
institutionel pleje til pleje i familien og i 
nærmiljøet.

2. Medlemsstaterne og Kommissionen 
støtter også specifikke målrettede aktioner 
og udvikling af nationale strategier og 
handlingsplaner for at fremme de i stk. 1-
1c omhandlede principper inden for enhver 
af ESF+'s målsætninger, herunder
forbedring af tilgængeligheden for alle og
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1Medlemsstaterne koncentrerer de ESF+- Medlemsstaterne koncentrerer de ESF+-
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midler, der er omfattet af delt forvaltning, 
om interventioner, der har til formål at 
håndtere de udfordringer, der identificeres i 
deres nationale reformprogrammer, i det 
europæiske semester samt i 
landespecifikke henstillinger, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, 
i TEUF og artikel 148, stk. 4, i TEUF, og 
tager hensyn til principper og rettigheder i 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder.

midler, der er omfattet af delt forvaltning, 
om interventioner, der har til formål at 
håndtere de udfordringer, der identificeres 
på nationalt, regionalt og lokalt plan, i 
overensstemmelse med artikel 151 i 
TEUF, den reviderede europæiske 
socialpagt (ETS nr. 163) og de principper 
og rettigheder, der er fastsat i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, 
Kommissionen skaber synergier og sikrer 
koordinering, komplementaritet og 
sammenhæng mellem ESF+ og andre EU-
fonde, -programmer og -instrumenter som 
for eksempel Erasmus, Asyl- og 
Migrationsfonden og 
reformstøtteprogrammet, herunder 
instrumentet til gennemførelse af reformer 
og det tekniske støtteinstrument, både i 
planlægningsfasen og under 
gennemførelsen. Medlemsstaterne og, hvis 
det er relevant, Kommissionen optimerer 
koordineringsmekanismerne for at undgå 
dobbeltarbejde og sikre tæt samarbejde 
mellem de ansvarlige for gennemførelsen 
med hensyn til at levere sammenhængende 
og strømlinede støtteforanstaltninger.

Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, 
Kommissionen skaber synergier og sikrer 
koordinering, komplementaritet og 
sammenhæng mellem ESF+ og andre EU-
fonde, -programmer og -instrumenter som 
for eksempel ERDF, InvestEU, rettigheds-
og værdiinstrumentet, Erasmus, Asyl- og 
Migrationsfonden og 
reformstøtteprogrammet, herunder 
instrumentet til gennemførelse af reformer 
og det tekniske støtteinstrument, både i 
planlægningsfasen og under 
gennemførelsen. Medlemsstaterne og, hvis 
det er relevant, Kommissionen optimerer 
koordineringsmekanismerne for at undgå 
dobbeltarbejde og sikre tæt samarbejde 
mellem de forvaltningsmyndigheder, der 
er ansvarlige for gennemførelsen, med 
hensyn til at levere integrerede strategier 
samt sammenhængende og strømlinede 
støtteforanstaltninger.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tildeler et 
passende beløb af deres ESF+-midler 
under delt forvaltning til at håndtere 
udfordringer, der identificeres i relevante 
landespecifikke henstillinger vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, i 
TEUF og artikel 148, stk. 4, i TEUF og i 
det europæiske semester inden for ESF+'s 
anvendelsesområde, jf. artikel 4.

udgår

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne tildeler mindst 25 
% af deres ESF+-midler under delt 
forvaltning til de specifikke målsætninger 
for politikområdet social inklusion, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. vii)-xi), herunder 
fremme af den socioøkonomiske 
integration af deres egne borgere. 
tredjelandsstatsborgere

3. Medlemsstaterne tildeler mindst 
30 % af deres ESF+-midler under delt 
forvaltning til de specifikke målsætninger 
for politikområdet social inklusion, jf. 
artikel 4, stk. 1, nr. vii)-xi), herunder 
fremme af den socioøkonomiske inklusion
af tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tildeler mindst 2 % af 
deres ESF+-midler under delt forvaltning 
til den specifikke målsætning om at 
bekæmpe materielle afsavn, jf. artikel 4, 
stk. 1, nr. xi).

Medlemsstaterne tildeler mindst 4% af 
deres ESF+-midler under delt forvaltning 
til den specifikke målsætning om social 
inklusion af de dårligst stillede og/eller 
afhjælpning af materielle afsavn, jf. artikel 
4, stk. 1, nr. xi).

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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"-
uddannelsestilbud, navnlig i forbindelse 
med gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger.

Medlemsstaterne tildeler mindst 5 % 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"-uddannelsestilbud, 
navnlig i forbindelse med gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger. 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, eller som på et 
hvilket som helst tidspunkt ligger over 
15 %, eller når de har en 
ungdomsarbejdsløshed på over 15 %, 
tildeler mindst 15 % af deres ESF+-midler 
under delt forvaltning i 
programmeringsperioden til ovennævnte 
foranstaltninger og strukturelle 
reformtiltag.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 2024, tildeler, når de 
programmerer ESF+-midler under delt 
forvaltning for 2026 og 2027 på 
mellemlang sigt, jf. artikel [14] i [den 
fremtidige forordning om fælles 
bestemmelser], mindst 10 % af deres 
ESF+-midler under delt forvaltning for 
årene 2026-2027 til sådanne aktioner.

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 2024 eller som på et 
hvilket som helst tidspunkt ligger over 
15 %, tildeler, når de programmerer ESF+-
midler under delt forvaltning for 2026 og 
2027 på mellemlang sigt, jf. artikel [14] i 
[den fremtidige forordning om fælles 
bestemmelser], mindst 15% af deres ESF+-
midler under delt forvaltning for årene 
2026-2027 til sådanne aktioner.
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tildeler mindst 10 % af 
deres ESF+-midler under delt forvaltning 
til gennemførelse af den europæiske 
børnegaranti for at sikre børns lige 
adgang til gratis sundhedspleje, gratis 
undervisning, gratis pasning, anstændige 
boligforhold og tilstrækkelig ernæring.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regioner i den yderste periferi, der 
opfylder betingelserne i første og andet 
afsnit, tildeler mindst 15 % af ESF+-
midlerne under delt forvaltning i deres 
programmer til de målrettede aktioner i 
første afsnit. Der skal tages hensyn til 
denne tildeling med henblik på kontrol af 
at minimumsandelen på nationalt plan, jf. 
første og andet afsnit, overholdes.

Regioner i den yderste periferi, der 
opfylder betingelserne i første og andet 
afsnit, tildeler mindst 20 % af ESF+-
midlerne under delt forvaltning i deres 
programmer til de målrettede aktioner i 
første afsnit. Der skal tages hensyn til 
denne tildeling med henblik på kontrol af 
at minimumsandelen på nationalt plan, jf. 
første og andet afsnit, overholdes. Denne 
tildeling erstatter ikke midler, der er 
nødvendige for infrastruktur og udvikling 
i regioner i den yderste periferi.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a

Overholdelse af grundlæggende 
rettigheder

Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at de grundlæggende rettigheder 
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respekteres, og at Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder overholdes i forbindelse med 
gennemførelsen af midlerne. Enhver 
omkostning ved foranstaltninger, der ikke 
er i overensstemmelse med Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, er ikke 
støtteberettiget i henhold til artikel 58, stk. 
2, i forordning (EF) nr. xx/xx og 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/2014. 

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Partnerskab Partnerskab og flerniveaustyring

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat sikrer, at 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer deltager 
tilstrækkeligt i gennemførelsen af de 
politikker vedrørende beskæftigelse, 
uddannelse og social inklusion, der støttes 
via ESF+-indsatsområdet under delt 
forvaltning.

1. Hver medlemsstat sikrer i 
overensstemmelse med artikel 6 i 
forordning xx/xx om fælles bestemmelser 
og Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 240/2014, at lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer og 
servicebrugere deltager meningsfuldt i 
den strategiske styring af ESF+ i alle 
faser af programmeringen, lige fra 
udformningen af de operationelle 
programmers prioriteter til 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af alle de politikker, der 
støttes via ESF+-indsatsområdet under delt 
forvaltning. Dette skal omfatte en særlig 
tilgang til arbejdsmarkedsparternes 
kapacitetsopbygning i overensstemmelse 
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med 2016-firepartserklæringen om en ny 
start for den sociale dialog.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tildeler i hvert 
program et passende beløb af deres midler 
fra det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
kapacitetsopbygning hos arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer.

2. Medlemsstaterne tildeler i hvert 
program mindst 2 % af deres midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
kapacitetsopbygning hos lokale og 
regionale myndigheder samt hos 
arbejdsmarkedsparter og 
civilsamfundsorganisationer på nationalt 
og europæisk plan.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 9 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i artikel 7, stk. 4, omhandlede midler 
skal programmeres under en særlig 
prioritet eller et særligt program.

De i artikel 7, stk. 4, omhandlede midler 
skal programmeres under en særlig 
prioritet eller et særligt program. 
Medfinansieringssatsen for en sådan 
prioritet eller et sådant program er 85%.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår

Støtte til relevante landespecifikke 
henstillinger

De aktioner. der adresserer udfordringer, 
der er identificeret i relevante 
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landespecifikke henstillinger og i det 
europæiske semester som omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, skal programmeres under 
en eller flere særlige prioriteter.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne støtter aktioner 
med henblik på social innovation og 
sociale eksperimenter eller styrker bottom-
up-tilgange baseret på partnerskaber, der 
involverer offentlige myndigheder, den 
private sektor og civilsamfundet, som 
f.eks. lokale aktionsgrupper, der udformer 
og gennemfører lokale udviklingsstrategier 
styret af lokalsamfundet.

1. Medlemsstaterne støtter aktioner 
med henblik på social innovation og 
sociale eksperimenter og/eller styrker 
bottom-up-tilgange baseret på 
partnerskaber, der involverer offentlige 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 
sociale virksomheder og civilsamfundet, 
f.eks. lokale aktionsgrupper, der udformer 
og gennemfører lokale udviklingsstrategier 
styret af lokalsamfundet, samt tematiske 
foranstaltninger, der fokuserer på 
specifikke gruppers behov, herunder de 
socialt dårligst stillede personer.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. For at opbygge 
innovationskapaciteten hos de relevante 
interessenter (såsom nationale, regionale 
eller lokale myndigheder, civilsamfundet 
og organisationer inden for den sociale 
økonomi, arbejdsmarkedets parter, 
kooperativer og lokale aktionsgrupper) vil 
der under de særlige prioriteter blive 
stillet midler til rådighed til finansiering 
af ressource- og kompetenceplatforme 
inden for social innovation med sigte på 
reelt at hjælpe med udformningen, 
forberedelsen, gennemførelsen, 
evalueringen, tilpasningen eller 
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kopieringen af innovative aktioner.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Direkte omkostninger til personale 
er berettiget til generel støtte fra ESF+-
indsatsområdet under delt forvaltning, 
forudsat at de ikke udgør mere end 100 % 
af den sædvanlige aflønning for det 
pågældende erhverv i medlemsstaten som 
dokumenteret ved Eurostatdata.

udgår

Ændringsforslag 87

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 88

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fødevarerne og/eller den elementære 
materielle bistand kan gives/ydes direkte 
til de socialt dårligst stillede personer eller 

Fødevarerne og/eller den elementære 
materielle bistand skal gives/ydes direkte 
til de socialt dårligst stillede personer eller 
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indirekte via elektroniske vouchere eller 
kort, forudsat at de kun kan indløses mod 
fødevarer og/eller elementær materiel 
bistand, jf. artikel 2, stk. 3.

indirekte via elektroniske vouchere eller 
kort, forudsat at de kun kan indløses mod 
fødevarer og/eller elementær materiel 
bistand, jf. artikel 2, stk. 3, og ikke 
erstatter nogen eksisterende social ydelse 
eller indvirker på berettigelsen til at 
modtage sociale ydelser i fremtiden.

Ændringsforslag 89

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. 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, fremmer 
uafhængighed og personlig udvikling og 
forhindrer stigmatisering.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Leveringen af fødevarer og/eller 
elementær materiel bistand kan suppleres 
ved, at der henvises til kompetente 
tjenester og andre ledsageforanstaltninger, 
der tilstræber social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer.

4. Leveringen af fødevarer og/eller 
elementær materiel bistand skal suppleres 
ved, at der henvises til kompetente 
tjenester og andre ledsageincitamenter eller 
psykologisk motivation, der tilstræber 
social inklusion af de socialt dårligst 
stillede personer.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest den 30. juni 2025 og den 30. 
juni 2028 rapporterer 
forvaltningsmyndighederne resultaterne af 
en struktureret undersøgelse af 
slutmodtagerne, der er gennemført i det 
forudgående år, til Kommissionen. Denne 
undersøgelse skal være baseret på en 
model, som Kommissionen fastsætter ved 
hjælp af en gennemførelsesretsakt.

3. Senest den 30. juni 2025 og den 30. 
juni 2028 rapporterer 
forvaltningsmyndighederne resultaterne af 
en struktureret undersøgelse af 
slutmodtagerne, der er gennemført i det 
forudgående år, og som især fokuserer på 
deres levevilkår og karakteren af deres 
materielle afsavn, til Kommissionen. 
Denne undersøgelse skal være baseret på 
en model, som Kommissionen fastsætter 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 92

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 udvikle og stille specifikke 
støttetjenester til rådighed for
arbejdstagere, 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. grænsegængere og
mennesker, der befinder sig i udsatte
situationer)

Ændringsforslag 93

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at støtte grænseoverskridende 
partnerskaber mellem offentlige 
arbejdsformidlinger, civilsamfundet og 
arbejdsmarkedets parter for at fremme et 
grænseoverskridende arbejdsmarked og 
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grænseoverskridende mobilitet med 
rimelige sociale vilkår 

Ændringsforslag 94

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at støtte udviklingen af et 
markedsøkosystem i forbindelse med 
ydelsen af mikrofinansiering til 
mikrovirksomheder i opstarts- og 
udviklingsfaserne, navnlig dem, der 
beskæftiger sårbare mennesker

e) at støtte udviklingen af et 
markedsøkosystem i forbindelse med 
ydelsen af mikrofinansiering til 
mikrovirksomheder i opstarts- og 
udviklingsfaserne, navnlig dem, der giver
sårbare mennesker kvalitetsfulde 
arbejdsforhold og adgang til 
socialforsikring, med henblik på at 
bidrage til at indkredse og validere 
eksempler på god politisk praksis, f.eks. 
effektive indkøbsmetoder for 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder

Ændringsforslag 95

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at støtte grænseoverskridende 
partnerskaber mellem offentlige 
arbejdsformidlinger og arbejdsmarkedets 
parter for at fremme et 
grænseoverskridende arbejdsmarked og 
fremme grænseoverskridende mobilitet på 
kvalitetsprægede sociale vilkår i 
grænseregioner

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at støtte netværksarbejde på EU-
plan og indgå i dialog med og blandt 
relevante interesserede parter på de i artikel 
4 omhandlede områder og bidrage til at 
opbygge disse interesserede parters 
institutionelle kapacitet, herunder 
offentlige arbejdsformidlinger, sociale 
sikringsinstitutioner, 
mikrofinansieringsinstitutioner og 
institutioner, der stiller finansiering til 
rådighed for sociale virksomheder og den 
sociale økonomi

f) at støtte netværksarbejde på EU-
plan og indgå i dialog med og blandt 
relevante interesserede parter på de i artikel 
4 omhandlede områder og bidrage til at 
opbygge disse interesserede parters 
institutionelle kapacitet, herunder 
offentlige arbejdsformidlinger, 
socialsikringsinstitutioner, 
mikrofinansieringsinstitutioner og 
institutioner, der stiller finansiering til 
rådighed for sociale virksomheder og den 
sociale økonomi og ikke-statslige 
organisationer

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 24 - stk. 2 - litra b) - nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) grænseoverskridende partnerskaber 
og støttetjenester i grænseoverskridende 
regioner

i) grænseoverskridende partnerskaber 
og støttetjenester, som yder information, 
rådgivning og formidling til 
arbejdstagere, herunder lærlinge, 
praktikanter og pendlere, samt 
arbejdssøgende og arbejdsgivere i 
grænseoverskridende regioner

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25a

Styring

1. Kommissionen hører interesserede 
parter inden for Unionen, navnlig 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, om 
arbejdsprogrammerne for indsatsområdet 
beskæftigelse og social innovation, deres 
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prioriteter og strategiske orientering og 
deres gennemførelse. 

2. Kommissionen etablerer de 
nødvendige forbindelser med 
Beskæftigelsesudvalget, Udvalget for 
Social Beskyttelse, Det Rådgivende 
Udvalg for Sundhed og Sikkerhed på 
Arbejdspladsen, Gruppen Sammensat af 
de Øverste Administrative Chefer med 
Ansvar for Arbejdsmarkedsrelationer og 
Det Rådgivende Udvalg for 
Arbejdskraftens Frie Bevægelighed for at 
sikre, at de får regelmæssige og passende 
oplysninger om udviklingen i 
programmets gennemførelse.
Kommissionen underretter også andre 
udvalg, der beskæftiger sig med strategier, 
instrumenter og foranstaltninger af 
relevans for programmet. 

3. Resultaterne af de 
foranstaltninger, der gennemføres under 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation, kommunikeres regelmæssigt 
og på passende vis og fremsendes til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget og til 
arbejdsmarkedets parter og offentligheden 
for at maksimere virkningen, 
bæredygtigheden og merværdien af disse 
resultater på EU-plan. 

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii a) at støtte udviklingen af 
færdigheder og værktøjer til effektiv 
risikokommunikation
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Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) at støtte den digitale omstilling af 
sundhed og pleje

ii) at støtte den digitale omstilling af 
sundhed og pleje og udvikling af 
netværksarbejde

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii a) at støtte en reorientering af 
sundhedstjenester, så de bliver mere 
personfokuserede, af sundhedspleje i 
nærheden af borgerne, (f.eks. 
nærtjenester, initiativmedicin, integration 
mellem et hospital og et territorialt 
netværk, mellempleje, integreret palliativ 
pleje, mere human pleje)

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra b – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii b) at forebygge uligheder (f.eks. 
gennem adgang til tjenesteydelser for 
dårligt stillede/sårbare grupper, 
bekæmpelse af social udstødelse, 
kønsmedicin, metoder og værktøjer til lige 
muligheder, inddragelse af nyankomne 
udlændinge, lige muligheder, støtte til 
seksuel sundhed og aktiv aldring)
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Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra b – nr. iii c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii c) at støtte borgerindflydelse og 
deltagelse i samfundet på indsatsområdet 
for sundhed (f.eks. gennem fremme af 
borgernes deltagelse i sundhed og 
samarbejde mellem offentlige 
organisationer og organisationer i den 
tredje sektor, jobinklusion for sårbare 
personer, bekæmpelse af kønsbestemt 
vold, bekæmpelse af fattigdom som en 
social faktor/sundhedsrisiko)

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) at udvikle og gennemføre tilgange, 
der reagerer på fremtidige udfordringer i 
sundhedssystemet.

iv) at udvikle og gennemføre tilgange, 
der reagerer på fremtidige udfordringer i 
sundhedssystemet såsom relevante 
modeller med tværfaglig tilgang.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) gennem overførsel, tilpasning til og 
udrulning af bedste praksis med EU-
merværdi mellem medlemsstaterne

i) gennem udveksling, overførsel, 
tilpasning til og udrulning af bedste praksis 
med EU-merværdi mellem 
medlemsstaterne

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra c – nr. iv
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) hos nationale kontaktpunkter, der 
yder vejledning, giver oplysninger og yder 
bistand i forbindelse med gennemførelsen 
af indsatsområdet

iv) hos regionale, overregionale og 
nationale kontaktpunkter, der yder 
vejledning, giver oplysninger og yder 
bistand i forbindelse med gennemførelsen 
af indsatsområdet

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat udpeger en 
repræsentant for regeringen, en 
repræsentant for 
arbejdstagerorganisationerne, en 
repræsentant for 
arbejdsgiverorganisationerne og en 
suppleant for hvert medlem for en periode 
på højst syv år. Er et medlem ikke til stede, 
har suppleanten automatisk ret til at deltage 
i drøftelserne.

2. Hver medlemsstat udpeger en 
repræsentant for regeringen, en 
repræsentant for 
arbejdstagerorganisationerne, en 
repræsentant for 
arbejdsgiverorganisationerne, en 
repræsentant for civilsamfundet i henhold 
til artikel 6, stk. 1, afsnit 1c, i 
forordningen om fælles bestemmelser om 
strukturfonde, og en suppleant for hvert 
medlem for en periode på højst syv år. Er 
et medlem ikke til stede, har suppleanten 
automatisk ret til at deltage i drøftelserne.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. ESF+-udvalget skal omfatte en 
repræsentant fra hver af de organisationer, 
der repræsenterer arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationer på EU-plan.

3. ESF+-udvalget skal omfatte en 
repræsentant fra hver af de organisationer, 
der repræsenterer arbejdstager- og 
arbejdsgiverorganisationer og sociale 
civilsamfundsorganisationer på EU-plan.

Ændringsforslag 109

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. ESF+-udvalget kan indbyde 
repræsentanter for Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Europæiske 
Investeringsfond samt repræsentanter for 
de relevante civilsamfundsorganisationer 
til at deltage i dets møder. 

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESF+-udvalgets udtalelser skal vedtages 
med absolut flertal af de gyldigt afgivne 
stemmer og skal meddeles Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget til orientering. 
Kommissionen underretter ESF+-udvalget 
om, hvordan den har taget hensyn til dets 
udtalelser.

ESF+-udvalgets udtalelser skal vedtages 
med absolut flertal af de gyldigt afgivne 
stemmer og skal meddeles Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget til orientering. 
Kommissionen underretter skriftligt ESF+-
udvalget om, hvordan den har taget hensyn 
til dets udtalelser.

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle personoplysninger opdeles efter køn 
(kvinde, mand, ikke-binær) Hvis visse 
resultater ikke er mulige, behøver de ikke 
indsamles og indberettes.

Alle personoplysninger opdeles efter køn 
(kvinde, mand, ikke-binær) Hvis visse 
resultater ikke er relevante, behøver de 
ikke indsamles og indberettes. Følsomme 
personoplysninger kan indsamles 
anonymt, hvis det vedrører socialt 
væsentligt dårligt stillede personer. 
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Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – punkt 1b – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis data for disse indikatorer ikke 
indsamles fra registre, kan der fastsættes 
værdier for disse indikatorer på grundlag af 
informerede estimater fra 
støttemodtageren.

Hvis data for disse indikatorer ikke 
indsamles fra registre, kan der fastsættes 
værdier for disse indikatorer på grundlag af 
informerede estimater fra 
støttemodtageren. Data stilles til rådighed 
af deltagerne på frivillig basis. En 
afvisning af at angive data medfører ikke 
negative konsekvenser for deltagerne eller 
projektlederne.

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – punkt 1 b – stk. 1 – led 5 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- deltagere fra geografiske områder 
med en høj grad af fattigdom og social 
udstødelse

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – punkt 1 b – stk. 1 – led 6 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- deltagere under 18 år

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag Ia
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Fælles indikatorer for ESF+-støtte til 
fremme af social integration af personer, 

der trues af fattigdom eller social 
udstødelse.

Alle personoplysninger, der indsamles, 
skal opdeles efter køn (kvinde, mand, 
ikke-binær). I tilfælde af at resultaterne er 
irrelevante, behøver de pågældende data 
ikke at blive undersøgt og videregivet. Alle 
indsamlede data skal overvåges anonymt. 
Leveringen af data om deltagere sker på 
frivillig basis. En afvisning af at give data 
medfører ikke negative konsekvenser for 
deltagerne eller projektlederne.

Fælles outputindikatorer:

– Socialt dårligt stillede grupper (f.eks. 
arbejdsløse og langtidsledige, personer 
med handicap, hjemløse, enlige forældre, 
tredjelandsstatsborgere, minoriteter osv.)

– Børn under 18 år

– Personer under 30 år

– Personer over 54 år.
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