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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Mervärdet av EU:s 
sammanhållningspolitik ligger särskilt i 
den platsbaserade strategin för territoriell 
dimension, flernivåstyre, den fleråriga 
planeringen samt delade och mätbara 
mål, den integrerade strategin för 
utveckling och konvergensen mot 
europeiska normer inom administrativ 
kapacitet.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(32) I ESF+ fastställs bestämmelser som 
syftar till fri rörlighet för arbetstagare med 
högkvalitativa sociala villkor och på icke-
diskriminerande villkor genom att ett nära 
samarbete säkerställs mellan 
medlemsstaternas centrala 
arbetsmarknadsmyndigheter, med sociala 
parter och med kommissionen. Det 
europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar bör, tillsammans med 
arbetsmarknadens parter, främja sociala 
villkor av hög kvalitet och enkel tillgång 
till information för mobila arbetstagare. 
Tillämpningsområdet för ESF+ omfattar 
även utveckling av och stöd till riktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta 
högkvalitativa lediga platser, om man har 
konstaterat att det finns brister på 



PE628.700v01-00 10/32 PA\1165674SV.docx

SV

arbetsmarknaden. 

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) social innovation: verksamhet som 
är social både till sitt ändamål och sina 
medel, särskilt sådan som avser utveckling 
och genomförande av nya idéer (när det 
gäller produkter, tjänster och modeller), 
och som samtidigt tillgodoser sociala 
behov och skapar nya sociala relationer 
eller samarbeten, varigenom samhället 
gynnas och dess förmåga att agera 

(16) social innovation: verksamhet som 
är social både till sitt ändamål och sina 
medel, särskilt sådan som avser utveckling 
och genomförande av nya idéer (när det 
gäller produkter, tjänster, modeller eller 
praxis eller en kombination av dessa), och 
som tillgodoser sociala behov och skapar 
nya sociala relationer eller samarbeten, 
varigenom samhället ges egenmakt och 
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förstärks. gynnas och dess förmåga att agera 
förstärks.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) sociala experiment: politiska 
åtgärder som erbjuder innovativa svar på 
sociala behov och som genomförs i liten 
skala och under omständigheter som gör 
det möjligt att mäta deras inverkan innan 
de genomförs i andra sammanhang eller i 
större skala, om resultaten är övertygande.

(17) sociala experiment: politiska 
åtgärder som erbjuder innovativa svar på 
sociala behov och som genomförs i liten 
skala och under omständigheter som gör 
det möjligt att mäta deras inverkan innan 
de genomförs i andra geografiska eller 
sektoriella sammanhang eller i större skala, 
om resultaten visar att det finns fördelar 
gentemot aktuell praxis.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ESF+ syftar till att stödja medlemsstaterna 
i arbetet med att uppnå höga 
sysselsättningsnivåer, rättvist socialt skydd,
kvalificerad och motståndskraftig 
arbetskraft, förbättra 
sysselsättningsmöjligheterna, stärka 
social sammanhållning, förbättra social 
rättvisa, öka konkurrenskraften i EU, i 
enlighet med principerna i den europeiska 
pelare för sociala rättigheter som 
proklamerades av Europaparlamentet, rådet 
och kommissionen den 17 november 2017.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Förbättra tillgången till lämplig och 
rättvis sysselsättning för alla 
arbetssökande, särskilt för unga, kvinnor, 
personer med funktionsnedsättning, 
långtidsarbetslösa och personer utanför 
arbetskraften, och främja den sociala 
ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Främja jämställdhet mellan män 
och kvinnor på alla områden, inbegripet 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
där de erbjuds en rättvis lön som de kan 
leva på, en bättre balans mellan arbete och 
privatliv, inbegripet lika tillgång till 
inkluderande och icke-segregerad 
utbildning i den tidiga barndomen och
barnomsorg och till andra 
samhällsbaserade omsorgstjänster för 
personer med funktionsnedsättningar och 
äldre personer, en hälsosam och väl 
lämpad arbets- och hemmiljö där man tar 
itu med hälsorisker, arbetstagares, företags 
och företagares lugna anpassning till 
förändringar samt ett aktivt och hälsosamt 
åldrande.

Or. en
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) Uppmuntra aktiv inkludering i syfte 
att främja lika möjligheter och aktivt 
deltagande samt förbättra anställbarheten.

vii) Uppmuntra aktiv inkludering i syfte 
att främja lika möjligheter, icke-
diskriminering och aktivt deltagande samt 
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förbättra anställbarheten.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led viii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) 761 000 000 euro för 
genomförandet av delen för sysselsättning 
och social innovation.

(a) 920 000 000 euro för 
genomförandet av delen för sysselsättning 
och social innovation.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) 413 000 000 euro för 
genomförandet av delen för hälsa.

(b) 450 000 000 euro för 
genomförandet av delen för hälsa.

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska inrikta ESF+-medlen 
inom ramen för delad förvaltning på de 
åtgärder som tar itu med de sociala 
utmaningar som fastställs på nationell, 
regional och lokal nivå, i enlighet med 
artikel 151 i EUF-fördraget och den 
ändrade europeiska sociala stadgan (ETS 
nr 163) och de principer och rättigheter 
som fastställs i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska avsätta en 
lämplig andel av sina ESF+-medel inom 
ramen för delad förvaltning till de 
utmaningar som fastställs i de 
landsspecifika rekommendationer som 
antagits i enlighet med artiklarna 121.2 
och 148.4 i EUF-fördraget och i den 
europeiska planeringsterminen och som 
ligger inom tillämpningsområdet för 
ESF+ såsom fastställs i artikel 4.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska avsätta minst 
30 % av sina ESF+-medel inom ramen för 
delad förvaltning till de särskilda mål för 
politikområdet social inkludering som 
anges i artikel 4.1 vii–x, inbegripet 
främjande av den socioekonomiska 
inkluderingen av tredjelandsmedborgare.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Utöver den lägsta avsättningen om minst 
30 % av ESF+-medlen inom ramen för 
delad förvaltning till de särskilda målen i 
artikel 4.12 vii–x ska medlemsstaterna 
avsätta minst 4 % av sina ESF+-medel 
inom ramen för delad förvaltning till det 
särskilda mål om att hantera social 
inkludering av dem som har det sämst 
ställt och/eller motverka materiell 
fattigdom på det sätt som anges i artikel 
4.1 x–xi.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska , i enlighet 
med artikel 6 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser och 
kommissionens delegerade förordning 
(EU) nr 240/2014, säkerställa ett 
meningsfullt och inkluderande deltagande 
från arbetsmarknadens parter,
organisationer i det civila samhället och 
företrädare för förmånstagare i 
utarbetandet, programplaneringen, 
förvaltningen, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av
politikområdena sysselsättning, utbildning 
och social inkludering som stöds av ESF+-
delen inom ramen för delad förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska avsätta minst 
2 % av ESF+-medlen inom ramen för delad 
förvaltning i varje program för 
kapacitetsuppbyggnad hos lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
parter och organisationer i det civila 
samhället på nationell nivå och EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medel som avses i artikel 7.4 ska 
planeras inom ramen för en särskilt 
prioritering eller ett särskilt program.

De medel som avses i artikel 7.4 ska 
planeras inom ramen för en särskild 
prioritering eller ett särskilt program. 
Medfinansieringsgraden för denna 
prioritering eller detta program ska vara 
85 %.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Stöd till relevanta landsspecifika 
rekommendationer

Hantering av lokala och regionala 
utmaningar

Or. en
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De åtgärder som vidtas för att hantera de
utmaningar som fastställts i de relevanta 
landsspecifika rekommendationer och i 
den europeiska planeringsterminen som 
avses i artikel 7.2 ska planeras inom ramen 
för en eller flera särskilda prioriteringar.

De åtgärder som vidtas för att hantera 
särskilda lokala och regionala sociala
utmaningar enligt denna förordning ska 
planeras inom ramen för särskilda 
prioriteringar.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska stödja 
åtgärder för social innovation och sociala 
experiment och/eller stärka bottom-up-
strategier som bygger på partnerskap som 
inbegriper myndigheter, 
arbetsmarknadens parter, sociala företag
och det civila samhället, t.ex. lokala 
aktionsgrupper som utformar och 
genomför lokalt ledda utvecklingsstrategier
samt tematiska åtgärder som inriktas på 
att ta itu med specifika gruppers behov, 
bland annat för de personer som har det 
sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att bygga upp 
innovationskapaciteten hos berörda parter 
(såsom nationella, regionala eller lokala 
myndigheter, civilsamhällets och den 
sociala ekonomins organisationer, 
arbetsmarknadens parter, kooperativ och 
lokala aktionsgrupper) ska de särskilda 
prioriteringarna bidra med resurser till 
finansiering av resurs- och 
kompetensplattformar för social 
innovation med uppdrag att på ett 
ändamålsenligt sätt bistå vid utformning, 
förberedelse, genomförande, utvärdering, 
anpassning eller upprepning av 
innovativa åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Direkta personalkostnader ska 
berättiga till bidrag från det allmänna 
stödet från ESF+-delen inom ramen för 
delad förvaltning, under förutsättning att 
de inte överstiger 100 % av sedvanlig 
ersättning för den berörda verksamheten i 
medlemsstaten, vilket framgår av 
Eurostats uppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livsmedelsbiståndet och/eller det 
grundläggande materiella biståndet får
lämnas direkt till de personer som har det 
sämst ställt eller indirekt via elektroniska 
kuponger eller kort, förutsatt att de bara 
kan lösas in mot det livsmedelsbistånd 
och/eller grundläggande materiella bistånd 
som avses i artikel 2.3.

Livsmedelsbiståndet och/eller det 
grundläggande materiella biståndet ska
lämnas direkt till de personer som har det 
sämst ställt eller indirekt via elektroniska 
kuponger eller kort, förutsatt att de bara 
kan lösas in mot det livsmedelsbistånd 
och/eller grundläggande materiella bistånd 
som avses i artikel 2.3 och att de inte 
ersätter någon befintlig social förmån 
eller påverkar rättigheterna att erhålla 
sociala förmåner i framtiden. 

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Kostnader för kompletterande 
åtgärder som vidtagits av stödmottagarna 
eller på deras vägnar och deklarerats av de 
stödmottagare som tillhandahåller 

(e) Kostnader för kompletterande 
åtgärder som vidtagits av stödmottagarna 
eller på deras vägnar och deklarerats av de 
stödmottagare som tillhandahåller 
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livsmedelsbiståndet och/eller det 
grundläggande materiella biståndet till de 
personer som har det sämst ställt, med en 
schablonsats på 5 % av de kostnader som 
avses i led a.

livsmedelsbiståndet och/eller det 
grundläggande materiella biståndet till de 
personer som har det sämst ställt, med 
minst 5 % av de kostnader som avses i led 
a.

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den 30 juni 2025 och den 30 
juni 2028 ska de förvaltande 
myndigheterna rapportera resultaten till 
kommissionen när det gäller den 
strukturerade undersökning av 
slutmottagare som utförts under det 
föregående året. Denna undersökning ska 
grundas på den mall som ska fastställas av 
kommissionen genom en 
genomförandeakt.

3. Senast den 30 juni 2025 och den 30 
juni 2028 ska de förvaltande 
myndigheterna rapportera resultaten till 
kommissionen när det gäller den 
strukturerade anonyma undersökning av 
slutmottagare som utförts under det 
föregående året och med fokus på deras 
levnadsvillkor och arten av deras 
materiella fattigdom. Denna undersökning 
ska grundas på den mall som ska fastställas 
av kommissionen genom en 
genomförandeakt.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tillhandahålla särskilda stödtjänster 
för arbetsgivare och arbetssökande när det 
gäller att utveckla integrerade europeiska 
arbetsmarknader, som omfattar allt från 
förberedelser för rekrytering till stöd efter 
anställning för att tillsätta lediga platser i 
vissa branscher, yrken, länder, 
gränsområden eller för särskilda grupper 

d) Tillhandahålla särskilda stödtjänster 
för arbetstagare, arbetsgivare och 
arbetssökande när det gäller att utveckla 
integrerade europeiska arbetsmarknader, 
som omfattar allt från förberedelser för 
rekrytering till stöd efter anställning för att 
tillsätta lediga platser i vissa branscher, 
yrken, länder, gränsområden eller för 



PA\1165674SV.docx 23/32 PE628.700v01-00

SV

(t.ex. utsatta personer). särskilda grupper (t.ex. utsatta personer).

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Stödja utvecklingen av 
marknadsekosystem som är knutna till 
tillhandahållandet av mikrofinansiering för 
mikroföretag i inlednings- och 
utvecklingsfasen, särskilt sådana som 
anställer utsatta personer.

e) Stödja utvecklingen av 
marknadsekosystem som är knutna till 
tillhandahållandet av mikrofinansiering för 
mikroföretag i inlednings- och 
utvecklingsfasen, särskilt sådana som 
erbjuder utsatta personer goda 
arbetsvillkor och tillgång till social 
trygghetsförsäkring, i syfte att bidra till att 
kartlägga och utvärdera exempel på god 
praxis, såsom effektiva 
upphandlingsstrategier för 
mikroorganisationer och små och 
medelstora organisationer. 

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Stödja gränsöverskridande 
partnerskap mellan offentliga 
arbetsförmedlingar och 
arbetsmarknadens parter för att främja en 
gränsöverskridande arbetsmarknad och 
gränsöverskridande rörlighet under 
högkvalitativa sociala villkor i 
gränsområden.

Or. en
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Stödja transnationellt samarbete 
för att påskynda överföringen av och 
underlätta utökningen av innovativa 
lösningar, särskilt på områdena för 
sysselsättning, kompetensutveckling och 
social inkludering i hela Europa.

i) Ge vägledning när det gäller 
utvecklingen av den sociala infrastruktur 
(inklusive boende, barnomsorg och 
utbildning, hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och lokalt ledda 
utvecklingsstrategier) som behövs för 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och FN:s mål för 
hållbar utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De stödberättigande åtgärder från 
gränsöverskridande partnerskap eller 
berörda parter som avses i punkt 2 ska 
samfinansieras av unionen till 95 % av de 
totala stödberättigande utgifterna. 
Ytterligare ekonomiskt stöd kommer att 
beviljas endast om det föreligger 
tillräckligt väl underbyggda exceptionella 
omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska samråda med 
berörda parter inom unionen, särskilt 
arbetsmarknadens parter, det civila 
samhällets organisationer samt regionala 
och lokala myndigheter, om 
arbetsprogrammen för sysselsättning och 
social innovation, deras prioriteringar och 
strategiska inriktning samt deras 
genomförande. 

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska upprätta de 
förbindelser som krävs med 
sysselsättningskommittén, kommittén för 
socialt skydd, den rådgivande kommittén 
för arbetsmiljöfrågor, gruppen bestående 
av generaldirektörer med ansvar för 
arbetsmarknadsfrågor och den 
rådgivande kommittén för fri rörlighet för 
arbetstagare för att se till att de 
regelbundet och på lämpligt sätt 
informeras om framstegen när det gäller 
programmets genomförande. 
Kommissionen ska också informera andra 
kommittéer som behandlar 
politikområden, instrument och åtgärder 
av betydelse för programmet. 

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Resultaten av de åtgärder som 
genomförts inom delen för sysselsättning 
och social innovation ska regelbundet 
meddelas Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, Europeiska regionkommittén 
samt arbetsmarknadens parter och 
allmänheten, så att deras genomslag, 
hållbarhet och mervärde för unionen 
maximeras. 

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Stödja utvecklingen av färdigheter 
och verktyg för effektiv 
riskkommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Stödja den digitala omvandlingen 
av hälso- och sjukvården.

ii) Stödja den digitala omvandlingen 
av hälso- och sjukvården och utvecklingen 
av nätverk.

Or. en
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Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Stödja en ny inriktning av hälso-
och sjukvårdstjänster mot personen i 
centrum, hembaserad vård och närheten 
till vård (t.ex. närhet till tjänster, 
innovativa läkemedel, integrering av 
sjukhusens nätverk med territoriella 
nätverk, vård på medellång sikt, 
integrerad palliativ vård, humanisering av 
vården).

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiib) Förebygga bristande jämlikhet 
(t.ex. genom främjande av tillgången till 
tjänster för missgynnade och utsatta 
grupper, bekämpning av social 
utestängning, genusmedicin, metoder och 
verktyg för jämlikhet, inkludering av 
nyanlända utlänningar, lika möjligheter, 
stöd till sexuell hälsa och aktivt åldrande).

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led iiic (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiic) Stödja medborgarnas egenmakt 
och samhällets deltagande i delen för 
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hälsa (t.ex. genom att främja kunskaper 
om hälsa, medborgardeltagande och 
samarbete mellan offentliga 
organisationer och organisationer inom 
tredje sektorn, inkludera utsatta 
människor på arbetsmarknaden, 
motverka könsrelaterat våld och motverka 
fattigdom som en social faktor/hälsorisk).

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Utveckla och genomföra strategier 
för att hantera kommande utmaningar när 
det gäller hälso- och sjukvårdssystemen.

iv) Utveckla och genomföra strategier 
för att hantera kommande utmaningar när 
det gäller hälso- och sjukvårdssystemen, 
såsom relevanta modeller med 
tvärvetenskaplig strategi.

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Genom överföring, anpassning och 
spridning av bästa praxis med mervärde 
som fastställts på unionsnivå mellan 
medlemsstaterna.

i) Genom utbyte, överföring, 
anpassning och spridning av bästa praxis 
med mervärde som fastställts på 
unionsnivå mellan medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Av de nationella kontaktpunkter 
som tillhandahåller vägledning, 
information och stöd i samband med 
genomförandet av programmet.

iv) Av de regionala, överregionala 
och nationella kontaktpunkter som 
tillhandahåller vägledning, information och 
stöd i samband med genomförandet av 
programmet.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska utse en 
företrädare för regeringen, en företrädare 
för arbetstagarorganisationerna, en 
företrädare för arbetsgivarorganisationerna 
och en suppleant för varje ledamot för en 
tid av högst sju år. Om en ledamot är 
frånvarande ska suppleanten automatiskt 
ha rätt att delta i överläggningarna.

2. Varje medlemsstat ska utse en 
företrädare för regeringen, en företrädare 
för arbetstagarorganisationerna, en 
företrädare för arbetsgivarorganisationerna, 
en företrädare för det civila samhället i 
enlighet med artikel 6.1 c i de 
gemensamma bestämmelserna om 
strukturfonderna och en suppleant för 
varje ledamot för en tid av högst sju år. Om 
en ledamot är frånvarande ska suppleanten 
automatiskt ha rätt att delta i 
överläggningarna.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. ESF+-kommittén ska ha en 
företrädare från var och en av de 

3. ESF+-kommittén ska ha en 
företrädare från var och en av de 
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organisationer som företräder 
arbetstagarorganisationer och
arbetsgivarorganisationer på unionsnivå.

organisationer som företräder 
arbetstagarorganisationer,
arbetsgivarorganisationer och
civilsamhällets organisationer på 
unionsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Alla personuppgifter ska delas upp efter 
kön (kvinna, man, ickebinär person). Om 
det inte går att få fram relevanta resultat 
för en viss indikator behöver data för denna 
inte samlas in och rapporteras. Känsliga 
personuppgifter får samlas in anonymt 
när det rör sig om personer som har det 
mycket dåligt ställt. 

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 1b – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om uppgifter för dessa indikatorer inte 
samlas in från dataregister kan värdena för 
dessa indikatorer fastställas på grundval av 
välgrundade uppskattningar från 
stödmottagaren.

Om uppgifter för dessa indikatorer inte 
samlas in från dataregister kan värdena för 
dessa indikatorer fastställas på grundval av 
välgrundade uppskattningar från 
stödmottagaren. Deltagarnas 
uppgiftslämnande ska ske på frivillig 
basis. Vägran att lämna dessa uppgifter 
ska inte leda till några negativa 
konsekvenser för deltagarna eller 
projektledarna.

Or. en



PA\1165674SV.docx 31/32 PE628.700v01-00

SV

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 1b – stycke 1 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Deltagare från geografiska 
områden med hög fattigdom och hög grad 
av social utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 1b – stycke 1 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Deltagare som är under 18 år.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga Ia Gemensamma indikatorer för 
ESF+-stöd för att främja social 
integration av människor som befinner 
sig i riskzonen för fattigdom eller socialt 
utanförskap. 

Alla insamlade personuppgifter bör delas 
upp efter kön (kvinna, man eller ickebinär 
person). I fall då resultaten är irrelevanta 
behöver de tillgängliga uppgifterna inte 
undersökas eller överföras. Alla 
insamlade uppgifter behandlas anonymt. 
Deltagarnas uppgiftslämnande sker på 
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frivillig basis. Vägran att lämna dessa 
uppgifter ska inte leda till några negativa 
konsekvenser för deltagarna eller 
projektledarna.

Gemensamma aktivitetsindikatorer:

– Missgynnade personer (exempelvis 
arbetslösa, långtidsarbetslösa, personer 
med funktionsnedsättning, bostadslösa, 
ensamstående föräldrar, 
tredjelandsmedborgare och 
minoritetsgrupper, etc.).

– Barn under 18 år.

– Personer under 30 år.

– Personer över 54 år.

Or. en
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