
AD\1168328DA.docx PE625.435v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2014-2019

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

2018/0206(COD)

8.11.2018

UDTALELSE

fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske 
Socialfond Plus (ESF+) 
(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD))

Ordfører: Soraya Post



PE625.435v02-00 2/46 AD\1168328DA.docx

DA

PA_Legam



AD\1168328DA.docx 3/46 PE625.435v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Vi europæere har en tendens til at opfatte os selv som borgere med fuld adgang til alle vore 
grundlæggende menneskerettigheder og mulighed for at udøve dem fuldt ud. 

Hvis vi ser nærmere på vores samfund, kan vi imidlertid se, at over 100 mio. europæere 
dagligt kæmper med fattigdom og materielle afsavn, og vi ved alle, at fattigdom er en 
krænkelse af menneskerettighederne, eftersom fattigdom fratager borgerne adgangen til og 
muligheden for at udøve alle deres andre rettigheder. Ifølge 2030-dagsordenen for bæredygtig 
udvikling, som anerkendte de skadelige virkninger af fattigdom, er udryddelse af alle former 
for fattigdom, herunder ekstrem fattigdom, den største globale udfordring og en forudsætning 
for bæredygtig udvikling, og FN fastsatte afskaffelse af alle former for fattigdom i verden 
som sit første mål for bæredygtig udvikling.

Desværre er fattigdom kun en af mange krænkelser af de grundlæggende rettigheder, der 
finder sted i Unionen: Millioner af personer med handicap længes stadig efter familie- eller 
lokalsamfundsbaserede levevilkår og reel deltagelse i samfundet, millioner af romaer er 
igennem århundreder systematisk blevet udstødt fra samfundet, millioner af unge med en 
dårlig social baggrund får ikke chancen for at indfri deres fulde potentiale, og millioner af 
kvinder nægtes systematisk lige løn for lige arbejde og kan dermed forvente at tilbringe deres 
alderdom i fattigdom.

Alle disse borgere, og mange andre, er levende beviser på, at vores nationale og europæiske 
programmer og fonde, om end ubevidst og utilsigtet, er diskriminerende, eftersom de ikke 
tager højde for de udfordringer og den virkelighed, som borgerne i Unionen står over for. 

Hvis vi tager de fælles værdier i vores traktater alvorligt, og hvis vi ønsker at opfylde vores 
fælles forpligtelser i EU og nå målene for bæredygtig udvikling, må vi sørge for, at EU's 
budget bidrager til værdierne ikkeforskelsbehandling og lige muligheder.

Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) er den fond, der skal investere i mennesker, deres 
udvikling og deres behov. Den dækker hele vores liv fra vugge til grav og områderne 
uddannelse, beskæftigelse samt sociale tjenester og plejetjenester.

Hvis ESF+ udformes på en hensigtsmæssig måde, hvis medlemsstaternes myndigheder sikrer 
meningsfuld inddragelse af civilsamfundsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, 
ligestillingsorganer og menneskerettighedsinstitutioner i programmeringen, leveringen, 
overvågningen og evalueringen af de programmer, der modtager støtte fra ESF+, og hvis de 
bekæmper korruption, kan ESF+ gradvist ændre vores på nuværende tidspunkt dystre 
europæiske virkelighed; den kan afhjælpe fattigdom, bidrage til indfrielsen af alle europæiske 
borgeres og indbyggeres potentiale og bidrage til langsigtet integration af disse mennesker, 
der har fundet et nyt hjem i vores Europæiske Union.

Det er derfor ordførerens primære mål at sikre, at ESF+ bliver et redskab til at beskytte og 
udvikle borgerne og sætte dem i stand til at indfri deres fulde potentiale. Hendes mål er at 
sørge for, at forslagets ordlyd sikrer, at fremtidige projekter bliver så inklusive og 
ikkediskriminerende som muligt og fremmer bedre fremtidsudsigter for alle i Unionen og 
dermed gør EU's samfund bæredygtigt.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 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. 
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, social inklusion og sundhed, 
således at der, jf. artikel 174 i TEUF, 
støttes op om økonomisk, territorial og 
social samhørighed.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder med henblik på at øge 
Europas konkurrencedygtighed og gøre 
Europa til et bedre sted at investere, skabe 
arbejdspladser og fremme social 
samhørighed. Med henblik på at sikre fuld 
overensstemmelse mellem ESF+ og 
målsætningerne for disse retningslinjer, 
navnlig for så vidt angår beskæftigelse, 
uddannelse samt bekæmpelse af social 
udstødelse, fattigdom og 
forskelsbehandling, bør der via ESF+ ydes 
støtte til medlemsstaterne under 
hensyntagen til de relevante integrerede 
retningslinjer og de relevante 
landespecifikke henstillinger, der vedtages 
i overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, 
og artikel 148, stk. 4, i TEUF, EU's ramme 
for nationale romaintegrationsstrategier 
efter 2020 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.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af den økonomiske 
globalisering, migration og integration og 
inklusion af tredjelandsstatsborgere, 
overgangen til ren energi, teknologiske 
ændringer og et stadig mere aldrende 
samfund og en stadig mere aldrende 
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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.

arbejdsstyrke samt den mangel på 
færdigheder og arbejdskraft i en række 
sektorer og regioner, som navnlig 
SMV'erne oplever Under hensyntagen til
de eksisterende økonomiske og sociale 
forskelle blandt regionerne og 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 politikker for almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
beskæftigelsespolitikker og sociale 
politikker, herunder med hensyn til 
arbejdskraftens bevægelighed..

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 5

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 

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

(re)integrere navnlig unge, langtidsledige 
og erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet, 
med særlig fokus på dårligt stillede 
sociale grupper eller personer i sårbare 
situationer såsom personer med handicap, 
tredjelandsstatsborgere, romaer, hjemløse 
eller fattige, indbyggere i ugunstigt 
stillede mikroregioner og landdistrikter, 
personer over 50 år og personer med lavt 
uddannelsesniveau eller grundlæggende 
færdigheder, og via fremme af selvstændig 
virksomhed og den sociale økonomi. ESF+ 
bør sigte mod at fremme unges 
beskæftigelse gennem specifikke 
foranstaltninger, herunder ved at støtte 
fair og frivillig mobilitet og fremme tidlig 
integration på arbejdsmarkedet. Der bør 
med ESF+ stræbes mod at forbedre måden, 
arbejdsmarkedet fungerer på, ved at støtte 
modernisering af 
arbejdsmarkedsinstitutioner, som for 
eksempel offentlige arbejdsformidlinger, 
for at gøre dem mere effektive, øge deres 
kapacitet til at yde intensiveret målrettet 
rådgivning og vejledning under jobsøgning 
og overgang til beskæftigelse, navnlig med 
hensyn til dårligt stillede sociale grupper,
til at øge arbejdstagernes mobilitet og 
levere deres tjenester på en 
ikkediskriminerende måde. ESF+ bør 
sigte mod at bekæmpe usikker 
beskæftigelse for at sikre, at alle former 
for arbejdskontrakter tilbyder anstændige 
arbejdsvilkår med passende social 
sikringsdækning i overensstemmelse med 
Den Internationale Arbejdsorganisations 
dagsorden for anstændigt arbejde, artikel 
9 i TEUF, Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og 
den europæiske socialpagt. ESF+ bør 
fremme kvinders (især enlige mødres)
deltagelse på arbejdsmarkedet via 
foranstaltninger med henblik på at sikre en 
bedre balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og let adgang til gratis eller 
økonomisk overkommelig børnepasning og 
ældrepleje af høj kvalitet. Der bør med 
ESF+ stræbes mod et sundt og veltilpasset 
arbejdsmiljø med henblik på at håndtere 
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sundhedsrisici i forbindelse med 
arbejdsformer under forandring samt den 
aldrende arbejdsstyrkes behov.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, den ikkediskriminerende 
karakter, tilgængeligheden, inklusionen, 
effektiviteten og arbejdsmarkedsrelevansen 
af uddannelsessystemerne med henblik på 
at gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig sociale, digitale
og sproglige færdigheder, som alle 
mennesker har brug for med henblik på 
personlig udfoldelse og udvikling, 
beskæftigelse, social inklusion og aktivt 
medborgerskab, men som så mange 
indbyggere i Unionen mangler, fordi de 
udstødes fra eller marginaliseres i 
samfundet eller anbringes i institutioner. 
For så vidt angår langtidsledige og 
personer med en dårlig social baggrund 
bør der rettes særlig opmærksomhed mod 
at sætte dem i stand til at klare sig selv og 
styrke deres selvtillid og evne til at opnå 
og gøre krav på deres rettigheder. ESF+ 
bør bidrage til fremgang inden for 
uddannelse og overgang til beskæftigelse, 
støtte livslang læring og 
beskæftigelsesegnethed for alle og bidrage 
til social inklusion 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, støtte til 
virksomheder til ansættelse af personer 
med handicap, vejledning livet igennem, 
prognoser for efterspurgte færdigheder i
samarbejde med erhvervslivet, opdateret 
uddannelsesmateriale, prognoser for og 
sporing af færdiguddannede, uddannelse af 
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undervisere, navnlig i at arbejde med 
studerende fra dårligt stillede miljøer, 
romaer og studerende med 
indlæringsvanskeligheder, validering af 
læringsresultater og anerkendelse af 
kvalifikationer

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(15) Støtte via ESF+ bør anvendes til at 
fremme lige adgang for alle, navnlig dem, 
der tilhører ugunstigt stillede grupper, til 
inklusiv, ikkeopdelt uddannelse af høj 
kvalitet, fra førskoleundervisning og 
børnepasning (med særlig fokus på børn 
med en dårlig social baggrund, såsom 
børn i institutionel pleje og hjemløse 
børn) over almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse til videregående 
uddannelser og voksenuddannelse, således
at det forhindres, at fattigdom går i arv, 
og sikres, at der skabes kontakt mellem 
uddannelsessektorerne med henblik på 
nedbringelse og 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 aktivt opsøgende 
foranstaltninger rettet mod ugunstigt 
stillede lærende for at fremme deres
deltagelse i læringsmobilitet, bør støttes i 
denne sammenhæng.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) ESF+ bør støtte 
uddannelsesmæssige ordninger, der giver 
voksne med et lavt niveau af færdigheder 
mulighed for at erhverve et minimum af 
læsefærdigheder, talforståelse og digitale 
kompetencer i overensstemmelse med 
Rådets henstilling nr. 2016/C 484/01 om 
opkvalificeringsforløb: Nye muligheder 
for voksne1a.

__________________

1a EUT C 484 af 24.12.2016, s. 1.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Synergier med programmet for 
rettigheder og værdier bør sikre, at ESF+ 
kan mainstreame og opskalere tiltag til 
forebyggelse og bekæmpelse af 
forskelsbehandling, racisme, 
fremmedhad, antisemitisme, antimuslimsk 
had og andre former for intolerance, samt 
målrette specifikke foranstaltninger til at 
forebygge had, opdeling og 
stigmatisering, herunder mobning, 
chikane og intolerant behandling.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats for at udrydde fattigdom med 
henblik på at bryde den negative sociale 
arv, opnå social inklusion ved at sikre lige 
muligheder for alle, bekæmpe 
forskelsbehandling og imødegå uligheder 
på uddannelses- og sundhedsområdet. 
Dette indebærer mobilisering af en række 
proaktive og reaktive politikker målrettet 
mod de mest ugunstigt stillede mennesker 
uanset alder eller nationalitet, herunder 
børn, marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, personer med handicap, 
hjemløse, tredjelandsstatsborgere, 
personer, der bor i landdistrikterne, 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 gratis eller økonomisk 
overkommelige og bæredygtige tjenester af 
høj kvalitet, som for eksempel sundheds-
og langtidspleje, navnlig familie- og 
lokalsamfundsbaserede plejetjenester. 
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adgangen hertil. ESF+ bør bidrage til moderniseringen af 
sociale beskyttelsessystemer for navnlig at 
fremme adgangen hertil. ESF+ bør også 
tage fat på fattigdom i landdistrikterne, 
som skyldes de særlige ulemper i 
landdistrikterne, såsom en ugunstig 
demografisk situation, et svagt 
arbejdsmarked, begrænset adgang til eller 
lavere kvalitet af uddannelsestjenester og 
mangel på sundhedspleje og sociale 
ydelser.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) ESF+ bør bidrage til at udrydde
fattigdom ved at støtte nationale ordninger, 
der har til formål at afhjælpe 
fødevaremæssige og materielle afsavn, og 
fremme social integration af mennesker, 
der oplever eller er truet af fattigdom eller 
social udstødelse, og de socialt dårligst 
stillede. 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 4,% af 
deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
udryddelse af de former for ekstrem 
fattigdom, der har den største betydning for 
social udstødelse, som for eksempel 
hjemløshed, børnefattigdom og 
fødevaremæssige afsavn. På grund af 
operationernes art og typen af 
slutmodtagere er det nødvendigt at anvende 
så enkle regler som muligt for støtte til 
afhjælpning af materielle afsavn hos de 
socialt dårligst stillede.
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Ændringsforslag 13

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 behovet for en større 
indsats for at adressere integrationen og 
inklusionen af tredjelandsstatsborgere 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, EFRU og de 
fonde, som kan have en positiv 
indvirkning på integrationen og 
inklusionen af tredjelandsstatsborgere.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) Myndighederne i de 
medlemsstater, som er ansvarlige for 
planlægningen og gennemførelsen af 
ESF+, bør koordinere med de 
myndigheder, som medlemsstaterne har 
udpeget til at forvalte interventioner inden 
for rammerne af Asyl- og 
Migrationsfonden, med henblik på at 
fremme integrationen af 
tredjelandsstatsborgere på alle niveauer 
bedst muligt gennem strategier, der 
hovedsageligt gennemføres af lokale og 
regionale myndigheder og ikkestatslige 
organisationer, og ved hjælp af de mest 
hensigtsmæssige foranstaltninger, der er 
skræddersyet til de særlige forhold, der 
gør sig gældende for 
tredjelandsstatsborgere. 



PE625.435v02-00 14/46 AD\1168328DA.docx

DA

Integrationsforanstaltningerne bør 
fokusere på tredjelandsstatsborgere, der 
opholder sig lovligt i en medlemsstat, 
eller, hvor det er relevant, er ved at opnå 
lovligt ophold i en medlemsstat, herunder 
personer, der er omfattet af international 
beskyttelse.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20b) Af praktiske grunde kan visse 
aktioner omfatte en gruppe mennesker, 
der bedre kan nås som helhed uden at 
skelne mellem gruppens enkelte 
medlemmer. De medlemsstater, der måtte 
ønske det, bør derfor have mulighed for i 
deres nationale programmer at medtage 
tredjelandsstatsborgeres nærmeste 
pårørende, i det omfang det er nødvendigt 
for at kunne gennemføre sådanne 
foranstaltninger effektivt. Ved udtrykket 
"nærmeste pårørende" bør forstås 
ægtefæller, partnere og enhver anden, der 
har direkte familiemæssig tilknytning i 
nedstigende eller opstigende linje med den 
tredjelandsstatsborger, som 
integrationsforanstaltningen er rettet 
mod, og som ellers ikke ville være 
omfattet af ESF+'s anvendelsesområde.

Ændringsforslag 16

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 

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

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(22) For at sikre, at Europas sociale 
dimension, jf. den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, styrkes på behørig vis, 
og at et minimumsbeløb af midlerne 
målrettes mod dem, der har de største 
behov, bør medlemsstaterne tildele mindst 
30 % af deres nationale ESF+-midler fra 
det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til at 
udrydde fattigdom og skabe social 
inklusion og integration.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer 
af ungdomsarbejdsløshed og 
erhvervsinaktivitet, der navnlig vedrører 
unge, der hverken er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, og hvor niveauerne er 
endnu højere for personer med en dårlig 
social baggrund, såsom de fleste unge 
romaer, 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 effektive 
opsøgende foranstaltninger rettet mod unge 
ved, hvis det er relevant, at prioritere 
langtidsledige, erhvervsinaktive og 
ugunstigt stillede unge, blandt andet 
gennem ungdomsarbejde. Medlemsstaterne 
bør også investere i foranstaltninger, der 
har til formål at lette overgangen fra skole 
til arbejde samt reformere og tilpasse 
arbejdsformidlingerne, således at de kan 
blive mere aktive med hensyn til at yde 
skræddersyet støtte til unge og kan levere 
deres tjenesteydelser uden nogen form for 
forskelsbehandling. Berørte medlemsstater 
bør derfor tildele mindst 10 % af deres 
nationale midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, til støtte af unges 
beskæftigelsesegnethed.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) I overensstemmelse med artikel 
174 i TEUF skal Unionen lægge særlig 
vægt på landdistrikter, områder i en 
industriel overgangsproces og områder, 
der lider af alvorlige naturbetingede eller 
demografiske ulemper af permanent art, 
bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede 
områder samt ø-områder, 
grænseoverskridende områder og 
bjergområder.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(26) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes via ESF+, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem 
alle aktører på de relevante territoriale 
niveauer og de socioøkonomiske aktører, 
navnlig arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet, med særlig fokus på ikke-
statslige organisationer (NGO'er), der 
leverer tjenesteydelser inden for 
beskæftigelse og uddannelse og sociale 
tjenesteydelser og arbejder med 
bekæmpelse af forskelsbehandling og 
menneskerettighedsspørgsmål. Det er 
derfor af afgørende betydning, at 
medlemsstaterne sikrer, at
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
deltager i programmeringen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
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evalueringen af ESF+ under delt 
forvaltning på lige fod. Med henblik på at 
sikre ikkeforskelsbehandling og lige 
muligheder er det desuden afgørende, at 
ligestillingsorganer og nationale 
menneskerettighedsinstitutioner også 
inddrages i alle faser.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at ESF+ bidrager til at fremme 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
overensstemmelse med artikel 8 i TEUF 
for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder. 
De bør også sikre, at ESF+ fremmer lige 
muligheder for alle, uden
forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 

(28) EU-institutionerne samt 
medlemsstaterne, når de gennemfører 
EU-retten, skal fuldt ud respektere 
rettighederne i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
overholde dens principper og fremme 
dens anvendelse, samt rettighederne i den 
europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder. I overensstemmelse 
hermed bør medlemsstaterne og 
Kommissionen sikre, at ESF+ bidrager til 
at fremme ligestilling mellem kvinder og 
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inklusion i samfundet af personer med 
handicap på samme grundlag som andre og 
bidrager til gennemførelsen af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap. Der bør tages hensyn til 
disse principper i alle dimensioner og i alle 
faser af udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF+ bør ikke støtte 
aktioner, der bidrager til segregation eller 
til social udstødelse. Ved forordning (EU) 
nr. [den kommende forordning om fælles 
bestemmelser] fastsættes det, at reglerne 
om udgifters støtteberettigelse afgøres på 
nationalt niveau, dog med visse 
undtagelser, for hvilke det er nødvendigt at 
fastsætte særlige bestemmelser med hensyn 
til det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

mænd i overensstemmelse med artikel 8 i 
TEUF for at sikre ligebehandling af og lige 
muligheder for kvinder og mænd på alle 
områder, herunder deltagelse på 
arbejdsmarkedet, arbejds- og 
ansættelsesvilkår og karrieremuligheder. 
Kønsaspektet bør inddrages i alle aspekter 
og i alle faser af planlægningen og 
gennemførelsen af programmerne. 
Herudover bør ESF+ navnlig overholde 
artikel 21 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
ifølge hvilken enhver forskelsbehandling 
på grund af køn, race, farve, etnisk eller 
social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, 
religion eller tro, politiske eller andre 
anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt 
mindretal, formueforhold, fødsel, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
er forbudt. Desuden bør enhver 
forskelsbehandling på grund af 
kønskarakteristika eller kønsidentitet og 
på grundlag af nationalitet også forbydes. 
Medlemsstaterne og Kommissionen bør 
også sikre, at ESF+ fremmer inklusion i 
samfundet af personer med handicap på 
samme grundlag som andre og bidrager til 
gennemførelsen af FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap. Der 
bør tages hensyn til disse principper i alle 
dimensioner og i alle faser af 
udarbejdelsen, overvågningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
programmer på rettidig og 
sammenhængende vis, samtidig med at det 
sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder. ESF+ bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, 
som er udsat for flere tværgående former 
for forskelsbehandling. ESF+ bør ikke 
støtte aktioner, der bidrager til segregation 
eller til social udstødelse. Ved forordning 
(EU) nr. [den kommende forordning om 
fælles bestemmelser] fastsættes det, at 
reglerne om udgifters støtteberettigelse 
afgøres på nationalt niveau, dog med visse 
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undtagelser, for hvilke det er nødvendigt at 
fastsætte særlige bestemmelser med hensyn 
til det indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(29) Med henblik på at reducere den 
administrative byrde i forbindelse med 
indsamling af data bør medlemsstaterne, 
hvis sådanne data er tilgængelige i registre, 
tillade forvaltningsmyndighederne at 
indsamle data fra registre under respekt 
for beskyttelsen af personoplysninger i 
overensstemmelse med Rådets  og 
Europa-Parlamentets forordning (EU)   
nr. 2016/679

__________________

1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

med hinanden og med Kommissionen. Det 
Europæiske Arbejdsformidlingsnet bør 
bidrage til, at arbejdsmarkederne fungerer 
bedre ved at lette arbejdstagernes mobilitet 
på tværs af grænserne, større 
gennemsigtighed af oplysninger 
vedrørende arbejdsmarkederne og større 
anerkendelse af færdigheder og 
kvalifikationer. Anvendelsesområdet for 
ESF+ omfatter også udvikling og støtte af 
målrettede mobilitetsordninger med 
henblik på at fremme frivillig 
arbejdskraftmobilitet og besætte ledige 
stillinger, hvor der er blevet konstateret 
mangler på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag 25

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, og som udsættes for 
forskelsbehandling på 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 
personer i sårbare situationer, 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.
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Ændringsforslag 26

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 alle mennesker sunde og 
aktive uden forskelsbehandling 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.

__________________ __________________

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

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(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 

(38) Der bør via ESF+'s indsatsområde 
vedrørende sundhed bidrages til 
sygdomsforebyggelse gennem hele livet 
for befolkningen i EU og til fremme af 
sundhed ved at håndtere forebyggelse og
sundhedsrisikofaktorer som for eksempel 
tobaksrygning og passiv rygning, 
alkoholmisbrug, forbrug af ulovlige stoffer 
og narkotikarelaterede helbredsskader, 
usunde kostvaner, navnlig på grund af 
fattigdom, 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 
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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.

indsatsområde vedrørende sundhed 
udbredes effektive forebyggelsesmodeller, 
der når ud til alle, innovative teknologier 
og nye forretningsmodeller og -løsninger 
for at bidrage til innovative, effektive, 
tilgængelige og bæredygtige 
sundhedssystemer i medlemsstaterne og 
lette adgangen til bedre og sikrere 
sundhedspleje for befolkningen i EU.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Kommissionen har for nylig 
fremsat et forslag om medicinsk 
teknologivurdering18 med henblik på at 
støtte samarbejdet om medicinsk 
teknologivurdering på EU-plan for at øge 
tilgængeligheden af innovative 
sundhedsteknologier for patienter i hele 
Unionen, udnytte de tilgængelige 
ressourcer bedre og forbedre 
forudsigeligheden for erhvervslivet.

(41) Kommissionen har for nylig 
fremsat et forslag om medicinsk 
teknologivurdering18 med henblik på at 
støtte samarbejdet om medicinsk 
teknologivurdering på EU-plan for at øge 
tilgængeligheden af og adgangen til 
innovative sundhedsteknologier for 
patienter i hele Unionen, udnytte de 
tilgængelige ressourcer bedre og forbedre 
forudsigeligheden for erhvervslivet.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 final. 18 COM(2018) 51 final.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) EU's sundhedslovgivning har en 
umiddelbar indvirkning på borgernes liv, 
på effektiviteten og modstandsdygtigheden 
af sundhedssystemerne og på, om det indre 
marked fungerer godt. Den 
lovgivningsmæssige ramme for lægemidler 
og medicinsk teknologi (lægemidler, 

(44) Unionens sundhedslovgivning har 
en umiddelbar indvirkning på borgernes 
liv, på effektiviteten og 
modstandsdygtigheden af 
sundhedssystemerne og på, om det indre 
marked fungerer godt. Den 
lovgivningsmæssige ramme for lægemidler 
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medicinsk udstyr og stoffer af menneskelig 
oprindelse) samt tobakslovgivningen, 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser og 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler er afgørende for 
beskyttelsen af sundheden i EU. 
Forordningen skal — ligesom 
gennemførelsen og håndhævelsen heraf —
holde trit med fremskridtene inden for 
innovation og forskning og med 
samfundsmæssige ændringer på dette 
område, samtidig med at målsætningerne 
på sundhedsområdet opfyldes. Det er 
derfor nødvendigt løbende at udvikle det 
nødvendige evidensgrundlag for 
gennemførelsen af lovgivning af en sådan 
videnskabelig karakter.

og medicinsk teknologi (lægemidler, 
medicinsk udstyr og stoffer af menneskelig 
oprindelse) samt tobakslovgivningen, 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser og 
alvorlige grænseoverskridende 
sundhedstrusler er afgørende for 
beskyttelsen af sundheden i Unionen. 
Forordningen skal – ligesom 
gennemførelsen og håndhævelsen heraf –
holde trit med fremskridtene inden for 
innovation og forskning og med 
samfundsmæssige ændringer på dette 
område, men skal også tage højde for de 
udfordringer, som personer med en dårlig 
social baggrund og befolkningen i 
landdistrikterne står over for, samtidig 
med at målsætningerne på 
sundhedsområdet opfyldes i alle 
medlemsstaterne. Det er derfor nødvendigt 
løbende at udvikle det nødvendige 
evidensgrundlag for gennemførelsen af 
lovgivning af en sådan videnskabelig 
karakter i hele Unionen.

Ændringsforslag 30

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 af arbejdsmarkederne 
og fremme adgangen til beskæftigelse af 
høj kvalitet, forbedre adgangen til og 
kvaliteten af uddannelse, fremme social 
inklusion og sundhed og udrydde
fattigdom, samt 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 31

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 
elementær materiel bistand med det formål 
at bekæmpe social udstødelse og udrydde 
fattigdom, f.eks. oplysning om relevante 
offentlige tjenester og støttetjenester, 
husholdningsudgifter osv., henvisning til 
og ydelse af sociale tjenester samt 
psykologisk støtte

Ændringsforslag 32

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 objektive kriterier, 
som de nationale kompetente myndigheder 
fastsætter i samarbejde med lokale og 
regionale myndigheder og 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
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ESF+ har til formål at støtte 
medlemsstaterne i effektivt at udrydde 
fattigdom og bekæmpe social udstødelse, 
fremme ligestilling og 
ikkeforskelsbehandling og opnå et højt 
niveau af beskæftigelse, passende og 
bæredygtig social beskyttelse, et passende 
niveau af sundhed for alle samt en 
kompetent og modstandsdygtig 
arbejdsstyrke, der er klar til fremtidens 
arbejdsmarked, i overensstemmelse med 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, der blev proklameret af 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen den 17. november 2017. 
ESF+ har desuden til formål at bidrage til 
at opfylde Unionens og medlemsstaternes 
forpligtelse til at nå målene for 
bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 34

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 
lige muligheder, lige og 
ikkediskriminerende adgang til 
arbejdsmarkedet og uddannelse, rimelige 
arbejdsvilkår, social beskyttelse, 
integration og inklusion af alle, 
udryddelse af fattigdom samt et højt 
niveau af beskyttelse af menneskers 
sundhed. Alle aktioner under ESF+ skal 
respektere Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.



AD\1168328DA.docx 27/46 PE625.435v02-00

DA

Ændringsforslag 35

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, udryddelse af 
fattigdom og social integration og
inklusion samt sundhed og bidrager 
herigennem også til den politiske 
målsætning om "Et ikkediskriminerende, 
inklusivt og mere socialt Europa —
gennemførelse af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og udryddelse af 
fattigdom og social udelukkelse", der er 
fastsat i artikel [4] i [den fremtidige 
forordning om fælles bestemmelser]:

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) at forbedre adgangen til anstændig 
beskæftigelse med en anstændig løn for 
alle jobsøgende, navnlig unge, 
langtidsledige og erhvervsinaktive, med 
særlige foranstaltninger for ugunstigt 
stillede og marginaliserede personer og 
sociale grupper i sårbare situationer 
såsom personer med handicap, personer 
over 50 år, enlige mødre eller forældre, 
ældre personer, romaer og personer med 
lavt niveau af uddannelse eller 
grundlæggende færdigheder  og fremme 
selvstændig virksomhed og den sociale 
økonomi;

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) at modernisere arbejdsmarkedets 
institutioner og tjenester for at sætte en 
stopper for forskelsbehandling og vurdere 
og forudse kvalifikationsbehov, styrke 
samarbejdet med virksomhederne og sikre 
rettidig, ikkediskriminerende og inklusiv,
skræddersyet bistand samt støtte til 
matching, overgange og mobilitet på 
arbejdsmarkedet

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) at fremme lighed mellem mænd og 
kvinder på alle områder, herunder at 
fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, karrierefremskridt, lige 
løn for lige arbejde og en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, navnlig 
med fokus på enlige mødre eller forældre, 
herunder adgang til børnepasning og 
ældrepleje, at fremme et sund og 
veltilpasset arbejdsmiljø, der tager højde 
for sundhedsmæssige risici (herunder 
mental sundhed), at fremme tilpasning af 
virksomheder og iværksættere til 
forandring samt aktiv og sund aldring

Ændringsforslag 39

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, på en 
ikkediskriminerende måde, adgangen til, 
inklusionen samt kvaliteten, effektiviteten 
og arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne for at støtte 
tilegnelsen af nøglekompetencer, herunder 
sociale, digitale og sproglige færdigheder
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for alle

Ændringsforslag 40

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 
inkluderende uddannelse af høj kvalitet , 
herunder erhvervsfaglig uddannelse, 
nedbringelse og forebyggelse af 
skolefrafald— navnlig for ugunstigt 
stillede grupper, herunder migrantbørn, 
uanset deres opholdsstatus, børn i 
institutioner, hjemløse børn og elever fra 
ugunstigt stillede og/eller isolerede 
landdistrikter, fra — på alle niveauer, fra 
førskoleundervisning og børnepasning over 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse 
til videregående uddannelser samt 
voksenuddannelse, herunder at lette 
læringsmobiliteten for alle og forbedre 
anerkendelsen af kvalifikationer opnået i 
medlemsstaterne

Ændringsforslag 41

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 for alle 
aldersgrupper, navnlig fleksible 
opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle og navnlig 
langtidsledige og personer med et lavt 
niveau af uddannelse og grundlæggende 
færdigheder, 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
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Ændringsforslag 42

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 og at forbedre 
beskæftigelsesegnetheden

vii) at skabe aktiv inklusion med 
henblik på at opnå lige muligheder og 
aktiv deltagelse, ikkeforskelsbehandling
og forbedre beskæftigelsesegnetheden

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

viii) at bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling af og fremme 
socioøkonomisk inklusion af 
marginaliserede samfundsgrupper, som for 
eksempel romaer, ved at anvende en 
integreret tilgang på tværs af de 
forskellige sektorer, og herved bekæmpe 
sinti-fjendtlighed

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viiia) at sætte en stopper for 
forskelsbehandling af og fremme 
langsigtet socioøkonomisk integration af 
tredjelandsstatsborgere (med særlig fokus 
på kvinder og børn, herunder uledsagede 
mindreårige) med en integreret tilgang på 
tværs af de forskellige sektorer og med 
deltagelse af lokale eller regionale 
aktører, herunder gennem målrettede 
foranstaltninger inden for almen og 
erhvervsfaglig uddannelse, f.eks. 
sprogkurser og forberedende 
foranstaltninger for at lette adgangen til 
arbejdsmarkedet, aktioner, der skal 
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fremme selvbevidstheden og meningsfuld 
kontakt med lokalsamfundet, lige adgang 
til tjenesteydelser og kapacitetsopbygning 
af og uddannelse i mangfoldighed for 
tjenestemænd

Ændringsforslag 45

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, at forbedre 
tilgængeligheden, effektiviteten og 
modstandsdygtigheden af 
sundhedssystemer og langtidsplejetjenester

ix) at fremme lige og rettidig adgang til 
tjenester, der er bæredygtige, gratis eller 
økonomisk overkommelige og af høj 
kvalitet, navnlig med hensyn til fattige og 
isolerede landdistrikter, at modernisere 
sociale beskyttelsessystemer, herunder ved 
at fremme lige adgang til social 
beskyttelse, at forbedre tilgængeligheden, 
effektiviteten og modstandsdygtigheden af 
sundhedssystemer og langtidsplejetjenester

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

x) at fremme social integration af 
mennesker, der oplever eller er truet af 
fattigdom eller social udstødelse, navnlig
de socialt dårligst stillede, såsom hjemløse 
personer og familier, og børn

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xi) at afhjælpe materielle afsavn 
gennem fødevarebistand og/eller
elementær materiel bistand til de socialt 
dårligst stillede, herunder gennem 

xi) at afhjælpe materielle afsavn 
gennem fødevarebistand og elementær 
materiel bistand til de socialt dårligst 
stillede, herunder gennem 
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ledsageforanstaltninger. ledsageforanstaltninger, med særlig vægt 
på børn i udsatte situationer.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På indsatsområdet sundhed skal 
ESF+ støtte fremme af sundhed og 
sygdomsforebyggelse, bidrage til 
sundhedssystemernes effektivitet, 
tilgængelighed og modstandsdygtighed, 
gøre sundhedsplejen sikrere, reducere 
uligheder på sundhedsområdet, beskytte 
borgerne mod grænseoverskridende 
sundhedstrusler og støtte EU's
sundhedslovgivning.

3. På indsatsområdet sundhed skal 
ESF+ støtte fremme af sundhed (herunder 
mental sundhed) og sygdomsforebyggelse, 
bidrage til sundhedssystemernes 
effektivitet, tilgængelighed, 
ikkediskriminerende karakter og 
modstandsdygtighed, gøre sundhedsplejen 
sikrere, reducere uligheder på 
sundhedsområdet, sætte en stopper for 
sygeliggørelsen af stigmatiserede grupper, 
herunder personer med mentale eller 
psykiske handicap, transseksuelle og 
interseksuelle, beskytte befolkningen i 
Unionen mod grænseoverskridende 
sundhedstrusler og støtte Unionens
sundhedslovgivning.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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. Gennem ESF+ 
skal medlemsstaterne og Kommissionen 
ligeledes støtte målrettede aktioner inden 
for hver af de specifikke målsætninger 
som omhandlet i artikel 4 med henblik på 
at øge kvinders erhvervsdeltagelse og 
karrieremuligheder varigt og dermed 
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evalueringen heraf. bekæmpe feminiseringen af fattigdom, 
mindske den kønsbaserede opdeling, 
bekæmpe kønsstereotyper på 
arbejdsmarkedet og inden for uddannelse, 
gøre det lettere at forene arbejde og 
privatliv for alle samt fremme en ligelig 
fordeling af pasningsansvar mellem 
kvinder og mænd.

Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Alle programmer fremmer lige 
muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race, farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, 
politiske eller andre overbevisninger, 
medlemskab af et nationalt mindretal, 
ejendom, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering, under udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen heraf. Medlemsstaterne og 
Kommissionen skal gennem ESF+ støtte 
målrettede aktioner inden for hver af de 
specifikke målsætninger som omhandlet i 
artikel 4. Sådanne aktioner skal forbedre 
tilgængeligheden for handicappede for at 
fremme deres integration på 
arbejdsmarkedet og i uddannelse og 
således øge deres sociale inklusion, 
mindske ulighederne med hensyn til 
uddannelsesniveau og sundhedstilstand 
og lette overgangen fra institutionel pleje 
til pleje i familien og i nærmiljøet, navnlig 
for dem, som er udsat for flere former for 
forskelsbehandling.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2



PE625.435v02-00 34/46 AD\1168328DA.docx

DA

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.

udgår

Ændringsforslag 52

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 EU-rammen for de nationale 
strategier for romaernes integration efter 
2020, Erasmus, Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling, Fonden for 
Retfærdighed, Rettigheder og Værdier, 
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.

Ændringsforslag 53

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.

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, under 
hensyntagen til rettighederne og 
principperne i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 54

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 tredjelandsstatsborgere.

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

Ændringsforslag 55

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 at 
bekæmpe materielle afsavn, jf.  artikel 4, 
stk. 1, nr. xii).
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 1

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.

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 
15 % 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.

Ændringsforslag 57

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, 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.

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne prioriterer, når de 
gennemfører sådanne aktioner, 
erhvervsinaktive og langtidsledige unge og 
iværksætter målrettede opsøgende 
foranstaltninger.

Medlemsstaterne prioriterer, når de 
gennemfører sådanne aktioner, 
erhvervsinaktive og langtidsledige unge, 
herunder romaer, personer med handicap 
og tredjelandsstatsborgere, og iværksætter 
målrettede opsøgende foranstaltninger.

Ændringsforslag 59

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, at 
arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundsorganisationer, 
ligestillingsorganer, nationale 
menneskerettighedsinstitutioner og andre 
relevante eller repræsentative 
organisationer reelt deltager på 
meningsfuld vis i programmeringen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af alle programmer, der 
støttes via ESF+, herunder, alt efter hvad 
der er relevant, politikker og programmer 
inden for beskæftigelse, uddannelse, 
udryddelse af fattigdom, social inklusion 
og ikkeforskelsbehandling.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette kapitel gælder for ESF+-
støtte i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. i)-x), 
når den ydes under delt forvaltning (i det 
følgende benævnt "generel støtte fra ESF+-
indsatsområdet under delt forvaltning").

1. Dette kapitel gælder for ESF+-
støtte i henhold til artikel 4, stk. 1, nr. i)-
xi), når den ydes under delt forvaltning (i 
det følgende benævnt "generel støtte fra 
ESF+-indsatsområdet under delt 
forvaltning").
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Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Innovative aktioner og tilgange kan 
programmeres under en eller flere af de 
specifikke målsætninger i artikel 4, stk. 1, 
nr. i)-x).

3. Innovative aktioner og tilgange kan 
programmeres under en eller flere af de 
specifikke målsætninger i artikel 4, stk. 1, 
nr. i)-xi).

Ændringsforslag 62

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 suppleres ved, 
at der henvises til kompetente tjenester og 
andre ledsageforanstaltninger, der 
tilstræber social inklusion af de socialt 
dårligst stillede personer.

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) at stille specifikke støttetjenester til 
rådighed for arbejdsgivere og jobsøgende 
med henblik på udvikling af integrerede 
europæiske arbejdsmarkeder, fra
forberedelse inden rekruttering til bistand 
efter jobanvisning for at besætte ledige 
stillinger i visse sektorer, erhverv, lande, 
grænseregioner eller for særlige grupper 
(f.eks. mennesker, der befinder sig i 
sårbare situationer)
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Ændringsforslag 64

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 og sociale 
kooperativer i opstarts- og 
udviklingsfaserne, navnlig dem, der 
beskæftiger mennesker i sårbare 
situationer, og som er etableret og drives 
af iværksættere fra en ugunstigt stillet 
samfundsgruppe, såsom romaer, 
tredjelandsstatsborgere, personer med 
handicap osv.

Ændringsforslag 65

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

h) at yde vejledning med henblik på 
udvikling af den sociale infrastruktur 
(herunder boliger, børnepasning, 
ældrepleje, overgang fra institutionel pleje 
til pleje i familien og i nærmiljøet, 
uddannelse, sundhedspleje og 
langtidspleje), der er nødvendig for 
gennemførelsen af den europæiske søjle for 
sociale rettigheder

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – litra b – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) anerkendelse af færdigheder og 
kvalifikationer til at lette adgangen til 
arbejdsmarkedet og arbejdskraftens 
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mobilitet

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) informationssystemer, der formidler 
dokumentation i forbindelse med de i 
artikel 4, stk. 1, omhandlede områder

iii) informationssystemer, der 
indsamler, analyserer og formidler 
dokumentation og data i forbindelse med 
de i artikel 4, stk. 1, omhandlede områder

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) arrangementer i Rådets 
formandskabs regi, konferencer og 
seminarer.

iv) relevante arrangementer i 
civilsamfundets og NGO'ers regi, 
konferencer og seminarer

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) være enhver i medfør af EU-retten 
oprettet retlig enhed eller en international 
organisation.

b) være enhver i medfør af EU-retten 
oprettet retlig enhed eller en international 
organisation, der virker i Unionen.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra b – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at investere i fremme af sundhed og 
sygdomsforebyggelse

i) at investere i fremme af sundhed 
(herunder mental sundhed) og 
sygdomsforebyggelse  med særlig fokus 
på ugunstigt stillede samfundsgrupper

Ændringsforslag 71

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at støtte medlemsstaterne med 
overførsel af viden, der er nyttig for de 
nationale reformprocesser hen imod mere 
effektive, tilgængelige og 
modstandsdygtige sundhedssystemer og 
større fremme af sundhed og 
sygdomsforebyggelse, navnlig 
reformprocesser, der adresserer de 
udfordringer, der identificeres inden for 
rammerne af det europæiske semester

iii) at støtte medlemsstaterne med 
overførsel af viden, der er nyttig for de 
nationale reformprocesser hen imod mere 
effektive, tilgængelige, 
ikkediskriminerende, inklusive og 
modstandsdygtige sundhedssystemer og 
større fremme af sundhed og 
sygdomsforebyggelse, navnlig 
reformprocesser, der adresserer de 
udfordringer, der identificeres inden for 
rammerne af det europæiske semester

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 40 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udvalg i henhold til artikel 163 i TEUF ESF+-udvalg

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af det udvalg, 
der er nedsat ved artikel 163 i TEUF (i det 

1. Kommissionen bistås af et udvidet
udvalg, der er nedsat i henhold til
artikel 163 i TEUF (ESF+-udvalget).
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følgende benævnt "ESF+-udvalget"). Udvalgets sammensætning godkendes af 
Kommissionen med henblik på at sikre 
gennemsigtighed og afbalanceret 
repræsentation.

Ændringsforslag 74

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 de relevante 
civilsamfundsorganisationer, der er 
involveret  i udarbejdelsen, 
overvågningen, gennemførelsen og 
evalueringen af ESF+-programmerne. en 
repræsentant for ligestillingsorganerne 
eller andre uafhængige 
menneskerettighedsinstitutioner 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 75

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, de relevante 
civilsamfundsorganisationer og 
ligestillingsorganerne på EU-plan.
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Ændringsforslag 76

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – punkt 1b – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– minoriteter (herunder 
marginaliserede samfund som for 
eksempel romaerne)**

– romaer**

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – punkt 1b – afsnit 1 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– minoriteter (bortset fra romaer)

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– antal støttede 
civilsamfundstjenesteudbydere på 
nationalt, regionalt eller lokalt plan.
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Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 1 – led 5 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Antal romaer, som er endelige 
modtagere

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Antal slutmodtagere af udenlandsk 
herkomst eller med minoritetsbaggrund 
(herunder marginaliserede samfund som 
for eksempel romaerne) 

– Antal slutmodtagere af udenlandsk 
herkomst eller med minoritetsbaggrund 
(herunder marginaliserede samfund, 
bortset fra romaerne)

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2 – led 6 (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Antal romaer, som er endelige 
modtagere

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2 – afsnit 2 – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Antal slutmodtagere af udenlandsk 
herkomst eller med minoritetsbaggrund 
(herunder marginaliserede samfund som 
for eksempel romaerne) 

– Antal slutmodtagere af udenlandsk 
herkomst eller med minoritetsbaggrund 
(herunder marginaliserede samfund, 
bortset fra romaerne)
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