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KORTFATTAD MOTIVERING

Vi européer har en tendens att tänka om oss själva att vi har full tillgång till och fullt ut 
åtnjuter våra grundläggande mänskliga rättigheter. 

Om vi tittar närmare på vårt samhälle kan vi dock se att över 100 miljoner européer dagligen 
kämpar med fattigdom och materiell brist, och alla vet vi att fattigdom är kränkning av de 
mänskliga rättigheterna, eftersom människor inte får tillgång till och inte kan åtnjuta alla sina 
övriga rättigheter. Agenda 2030 för en hållbar utveckling erkänner fattigdomens skadliga 
effekter och framhåller att utrotning av fattigdomen i alla dess former och aspekter, inklusive 
extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och ett absolut krav för hållbar 
utveckling och att avskaffande av all form av fattigdom överallt är det första hållbarhetsmålet.

Tyvärr är fattigdom bara en av många kränkningar av de grundläggande rättigheterna i EU: 
miljoner människor med funktionsnedsättning längtar fortfarande efter att leva i en 
familjebaserad eller samhällsbaserad miljö och vill kunna delta i samhället på riktigt. 
Miljontals romer har systematiskt utestängts från samhället under århundraden, miljontals 
ungdomar med missgynnad social bakgrund får ingen chans att förverkliga sin verkliga 
potential och miljontals kvinnor förvägras systematiskt lika lön för lika arbete och får leva i 
fattigdom när de blir gamla.

Alla dessa människor och många fler är levande bevis på att våra nationella program och 
unionsprogram är diskriminerande, även om det ofta är omedvetet och oavsiktligt, eftersom 
de inte tar hänsyn till utmaningarna och verkligheten för människorna i EU. 

Om vi vill ta våra gemensamt fastställda värderingar i fördragen på allvar, och om vi vill 
fullgöra våra gemensamt fastställda åtaganden och uppnå hållbarhetsmålen kan vi inte ha en
unionsbudget som inte garanterar icke-diskriminering och lika möjligheter.

Europeiska socialfonden+ (ESF+) är en fond som ska investera i människor, deras utveckling 
och behov. Den omfattar alla skeden i livet, från födelsen till ålderdomen, och täcker alla 
områden, från utbildning och sysselsättning till sociala tjänster och vård- och omsorgstjänster.

Om ESF+ utformas väl, om medlemsstaternas myndigheter låter civilsamhällets 
organisationer, arbetsmarknadens partner, jämställdhetsorgan och människorättsinstitutioner 
delta på ett meningsfullt sätt i planeringen, utförandet, övervakningen och utvärderingen av de 
program som stöds av ESF+, och om myndigheterna bekämpar korruption, kan ESF+ gradvis 
förändra den nuvarande allvarliga situationen i EU. Den kan lindra fattigdom samt bidra till 
att förverkliga alla medborgares och invånares potential och till att de som funnit nya hem i 
EU kan integreras.

Föredragandens främsta mål är därför att ESF+ ska skydda, utveckla och ge människor 
möjlighet att fullt ut uppnå sina mål. Texten i förslaget ska säkerställa att framtida projekt blir 
så inkluderande och icke-diskriminerande som möjligt och möjliggör bättre framtidsutsikter 
för alla i EU, för att vi ska få ett hållbart samhälle.

ÄNDRINGSFÖRSLAG



PE625.435v02-00 4/46 AD\1168328SV.docx

SV

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott beakta följande 
ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Rådet [...] antog de reviderade 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, så att texten 
anpassades till principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, i syfte att 
förbättra EU:s konkurrenskraft och att göra 
EU till en bättre plats för att investera, 

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

skapa arbetstillfällen och främja social 
sammanhållning. För att säkerställa att 
ESF+ anpassas helt och hållet till målen för 
dessa riktlinjer, särskilt i fråga om 
sysselsättning, utbildning, vidareutbildning 
och kampen mot social utestängning, 
fattigdom och diskriminering, bör ESF+ 
stödja medlemsstaterna med beaktande av 
de relevanta integrerade riktlinjer och 
relevanta landsspecifika rekommendationer 
som antagits i enlighet med artiklarna 
121.2 och 148.4 i EUF-fördraget, EU-
ramen efter 2020 för nationella strategier 
för integrering av romer samt, i 
tillämpliga fall på nationell nivå, de 
nationella reformprogram som underbyggs 
av nationella strategier. ESF+ bör också 
bidra till relevanta aspekter av 
genomförandet av unionens viktigaste 
initiativ och verksamheter, särskilt 
kompetensagendan för Europa och det 
europeiska området för utbildning, 
relevanta rekommendationer från rådet och 
andra initiativ, såsom ungdomsgarantin, 
kompetenshöjningsvägar och 
långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(5) Unionen står inför strukturella 
utmaningar som hänger samman med 
globaliseringen av ekonomin, migration 
och integrationen och inkluderingen av 
tredjelandsmedborgare, omställningen till 
ren energi, den tekniska utvecklingen, den 
allt äldre befolkningen och arbetsstyrkan 
och den växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner, något som särskilt små och 
medelstora företag har fått erfara. Med 
tanke på de befintliga ekonomiska och 
sociala skillnaderna mellan regioner och 
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utmaningar genom att investera i relevant 
kompetens, se till att tillväxten gynnar alla 
och förbättra sysselsättnings- och
socialpolitiken, inbegripet när det gäller 
arbetskraftens rörlighet.

förändringarna i arbetslivet bör unionen 
vara beredd att hantera nuvarande och 
framtida utmaningar genom att investera i 
relevant kompetens, se till att tillväxten 
gynnar alla och förbättra utbildnings-,
sysselsättnings- och socialpolitiken, 
inbegripet när det gäller arbetskraftens 
rörlighet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) ESF+ bör syfta till att främja 
sysselsättning genom aktiva insatser som 
möjliggör (åter)inträde på 
arbetsmarknaden, särskilt för ungdomar, 
långtidsarbetslösa och personer utanför 
arbetskraften, och genom att främja 
egenföretagande och den sociala 
ekonomin. ESF+ bör syfta till att förbättra 
arbetsmarknadernas funktion genom att 
stödja modernisering av 

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

fattiga, personer som bor i missgynnade 
mikroregioner och landsbygdsområden, 
personer äldre än 50 år och personer med 
en låg utbildningsnivå eller låg nivå av 
grundläggande färdigheter, och genom att 
främja egenföretagande och den sociala 
ekonomin. ESF+ bör syfta till att främja 
ungdomssysselsättning genom särskilda 
åtgärder, bland annat genom att stödja 
rättvis och frivillig rörlighet och främja 
ett tidigt inträde på arbetsmarknaden.
ESF+ bör syfta till att förbättra 
arbetsmarknadernas funktion genom att 
stödja modernisering av 
arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom 
offentliga arbetsförmedlingar, i syfte att 
effektivisera dem, förbättra deras förmåga 
att tillhandahålla intensifierad, riktad 
rådgivning och vägledning under 
jobbsökandet och övergången till 
sysselsättning med särskild hänsyn till 
missgynnade samhällsgrupper, att öka 
arbetstagarnas rörlighet och att 
tillhandahålla sina tjänster på ett icke-
diskriminerande sätt. ESF+ bör bidra till 
arbetet med att komma till rätta med 
osäkra anställningar, så att alla typer av 
anställningsavtal erbjuder anständiga 
arbetsvillkor med ett ordentligt 
socialförsäkringsskydd, i linje med ILO:s 
agenda för anständigt arbete, artikel 9 i 
EUF-fördraget, Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna och den europeiska sociala 
stadgan. ESF+ bör främja kvinnors 
deltagande på arbetsmarknaden (med 
särskild uppmärksamhet på ensamstående 
mödrar) genom åtgärder som syftar till att 
säkerställa bland annat bättre balans mellan 
arbete och privatliv samt lättillgänglig, 
god, kostnadsfri eller ekonomiskt 
överkomlig barnomsorg, anhörigomsorg 
och äldreomsorg. ESF+ bör också syfta till 
att tillhandahålla en hälsosam och väl 
anpassad arbetsmiljö för att hantera 
hälsorisker i samband med förändrade 
anställningsformer och behoven hos den 
åldrande arbetskraften.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) ESF+ bör tillhandahålla stöd för att 
förbättra utbildningssystemens kvalitet, 
icke-diskriminerande karaktär, 
tillgänglighet, inkludering, 
ändamålsenlighet och relevans för 
arbetsmarknaden i syfte att underlätta 
tillägnandet av nyckelkompetenser, särskilt 
när det gäller de sociala och digitala 
färdigheter och språkkunskaper som alla 
individer behöver för självförverkligande 
och personlig utveckling, sysselsättning, 
social inkludering och ett aktivt 
medborgarskap, något som många 
människor i EU fortfarande saknar på 
grund av segregering och marginalisering 
i samhället eller på grund av 
institutionalisering. Särskilt 
uppmärksamhet bör ägnas åt 
långtidsarbetslösa och personer med 
missgynnad social bakgrund, så att de får 
större möjligheter att stärka sitt 
självförtroende och kan få tillgång till och 
kan kräva sina rättigheter. ESF+ bör bidra 
till framsteg inom utbildning och 
övergången till arbete, stödja livslångt 
lärande och anställbarhet för alla och bidra 
till social inkludering och 
samhällsinnovation och ekonomisk 
innovation genom att stödja 
anpassningsbara och hållbara initiativ på 
dessa områden. Detta skulle exempelvis 
kunna uppnås genom lärande på 
arbetsplatsen och lärlingsutbildning, stöd 
till företag för att anställa personer med 
funktionsnedsättning, livslång vägledning, 
planering av kompetensbehov i samarbete 
med industrin, aktuellt utbildningsmaterial, 
prognoser och uppföljning av 
utexaminerade, utbildning av lärare, 
särskilt i hur man arbetar med studenter 
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från missgynnade miljöer, romer och 
studenter med inlärningssvårigheter, 
validering av läranderesultat och 
erkännande av kvalifikationer.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) Stöd genom ESF+ bör användas för 
att främja lika tillgång för alla, särskilt för 
personer som tillhör grupper med sämre 
förutsättningar, till icke-segregerad och 
inkluderande utbildning av god kvalitet, 
från förskola och barnomsorg (med 
särskild uppmärksamhet på barn med en 
missgynnad social bakgrund, såsom barn 
som vårdas på institution och barn som är 
hemlösa) via allmän utbildning och 
yrkesutbildning till högre utbildning samt 
vuxenutbildning, och därigenom förhindra 
att fattigdom överförs från generation till 
generation, främja övergångsmöjligheter 
mellan olika utbildningssektorer, så att 
man minskar och förhindrar skolavhopp, 
förbättrar kunskaper om hälsa, stärker 
kopplingen till icke-formellt och informellt 
lärande och underlättar mobilitet i 
utbildningssyfte för alla. Synergieffekter 
med Erasmusprogrammet, särskilt att 
aktivt uppsöka elever med sämre 
förutsättningar för att de ska kunna delta i 
mobilitet i utbildningssyfte, bör i detta 
sammanhang stödjas.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) ESF bör stödja 
utbildningsprogram som erbjuder 
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lågutbildade vuxna möjlighet att förvärva 
en miniminivå av läs-, skriv- och 
räknekunskaper och digital kompetens i 
linje med rådets rekommendation 2016/C 
484/01 av den 19 december 2016 om 
kompetenshöjningsvägar: nya möjligheter 
för vuxna1a.

__________________

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

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Synergieffekter med programmet 
för rättigheter och värden bör se till att 
ESF+ kan integrera och utöka insatserna 
för att förebygga och bekämpa 
diskriminering, rasism, 
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främlingsfientlighet, antisemitism, 
antimuslimskt hat och andra former av 
intolerans, samt ägna särskilda åtgärder 
åt att förhindra hat, segregering och 
stigmatisering, inklusive mobbning, 
trakasserier och intolerans.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) ESF+ bör stödja medlemsstaternas 
insatser för att utrota fattigdom i syfte att 
bryta det sociala arvet mellan 
generationerna och uppnå social 
inkludering genom att garantera lika 
möjligheter för alla och ta itu med 
diskriminering och ojämlikhet när det 
gäller hälsa och utbildning. Detta innebär 
att en rad proaktiva och reaktiva strategier 
måste till som inriktas på de minst gynnade 
personerna oavsett ålder eller 
medborgarskap, inbegripet barn, 
marginaliserade befolkningsgrupper som 
romer, personer med 
funktionsnedsättning, hemlösa, 
tredjelandsmedborgare, landsbygdsbor
och arbetande fattiga. ESF+ bör främja 
aktiv integration av de personer som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden för 
att säkerställa deras socioekonomiska 
integration. ESF+ bör också användas för 
att främja snabb och lika tillgång till 
kostnadsfria eller överkomliga, hållbara 
och högkvalitativa tjänster, såsom hälso-
och sjukvård samt långvarig vård och 
omsorg, särskilt familjeomsorg och 
närvård. ESF+ bör bidra till 
moderniseringen av systemen för socialt 
skydd, särskilt i syfte att främja deras 
tillgänglighet. ESF bör också ta itu med 
fattigdom på landsbygden till följd av 
landsbygdsområdenas specifika 
nackdelar, till exempel en ogynnsam 
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demografisk situation, en svag 
arbetsmarknad, begränsad tillgång till 
eller sämre kvalitet på utbildningstjänster, 
brist på hälso- och sjukvård och sociala 
tjänster.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av det ständiga 
behovet av att öka insatserna för att 

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

av tredjelandsmedborgare i unionen som 
helhet och i syfte att säkerställa ett 
enhetligt, starkt och konsekvent stöd till 
solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, 
bör ESF+ tillhandahålla stöd som främjar 
den socioekonomiska integrationen av 
tredjelandsmedborgare för att komplettera 
de åtgärder som finansieras inom ramen för 
asyl- och migrationsfonden, Eruf och de 
fonder som kan ha en positiv effekt på 
integrationen och inkluderingen av 
tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Medlemsstaternas myndigheter 
med ansvar för genomförandet av ESF+ 
bör samordna med de myndigheter som 
medlemsstaterna har utsett för att förvalta 
insatserna inom ramen för Asyl-, 
integrations- och migrationsfonden för att 
på alla nivåer främja integrationen av 
tredjelandsmedborgare på bästa möjliga 
sätt genom strategier som i första hand 
genomförs av lokala eller regionala 
myndigheter och icke-statliga aktörer och 
genom de åtgärder som är lämpligast för 
tredjelandsmedborgarnas speciella 
situation. Integrationsåtgärderna bör 
inriktas på tredjelandsmedborgare som är 
lagligen bosatta i en medlemsstat eller 
som i förekommande fall håller på att 
förvärva laglig bosättning i en 
medlemsstat, inbegripet personer som 
beviljats internationellt skydd. 

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 20b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20b) Av praktiska skäl får vissa 
åtgärder avse en grupp människor som 
kan behandlas mer effektivt som helhet, 
utan åtskillnad mellan medlemmarna i 
gruppen. De medlemsstater som så önskar 
får i sina nationella program föreskriva 
att integrationsåtgärder, i den 
utsträckning det krävs för ett 
ändamålsenligt genomförande av sådana 
åtgärder, får omfatta anhöriga till 
tredjelandsmedborgare. Begreppet 
”anhörig” bör förstås som att det avser 
makar, partner och andra personer med 
direkta familjeband i ned- eller 
uppstigande led till den 
tredjelandsmedborgare som är föremål 
för integrationsåtgärder och vilka annars 
inte skulle omfattas av 
tillämpningsområdet för ESF+.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) I enlighet med artikel 174 i EUF-
fördraget bör unionen ta särskild hänsyn 
till landsbygdsområden, områden som 
påverkas av strukturomvandlingar samt 
regioner med allvarliga och permanenta 
naturbetingade eller demografiska 
nackdelar, såsom de nordligaste 
regionerna med mycket låg 
befolkningstäthet, öregioner, 
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gränsregioner och bergsregioner.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(26) Ett effektivt och ändamålsenligt 
genomförande av ESF+-stödda insatser 
bygger på god förvaltning och partnerskap 
mellan alla aktörer på relevanta regionala 
nivåer och socioekonomiska aktörer, 
särskilt arbetsmarknadens parter och det 
civila samhället, med särskild tonvikt vid 
icke-statliga organisationer som erbjuder 
sysselsättning, utbildning och sociala 
tjänster och som arbetar mot 
diskriminering eller för mänskliga 
rättigheter. Det är därför viktigt att 
medlemsstaterna säkerställer deltagande 
av arbetsmarknadens parter och det civila 
samhället i programplaneringen, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av ESF+ inom ramen för 
delad förvaltning på lika villkor. För att 
garantera icke-diskriminering och lika 
möjligheter är det av avgörande vikt att 
organ för främjande av likabehandling 
och nationella människorättsinstitutioner 
också medverkar i varje etapp.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

innovativa lösningar innan de används i 
större skala bidrar till effektivare åtgärder 
och motiverar därigenom särskilt stöd från 
ESF+.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) EU:s institutioner, liksom 
medlemsstaterna när de genomför 
unionsrätten, ska fullt ut respektera 
rättigheterna i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, följa dess principer och 
främja dess tillämpning, samt 
rättigheterna i Europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna. 
Medlemsstaterna och kommissionen bör
följaktligen se till att ESF+ bidrar till att 
främja jämställdhet i enlighet med artikel 8 
i EUF-fördraget i syfte att främja lika 
behandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män inom alla områden, även 
när det gäller deltagande på 
arbetsmarknaden, anställningsvillkor och 
karriärutveckling. 
Jämställdhetsperspektivet bör beaktas i 
alla aspekter och i alla skeden vid 
planeringen och genomförandet av 
programmen. ESF+ bör vidare särskilt 
följa artikel 21 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna där det fastslås att all 
diskriminering på grund av bland annat 
kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt 
ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religion eller övertygelse, politisk eller 
annan åskådning, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning ska vara förbjuden. Vidare ska 
all diskriminering på grund av fysiska 
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nationell nivå, utom i vissa fall där det är 
nödvändigt att fastställa särskilda 
bestämmelser när det gäller ESF+-delen 
inom ramen för delad förvaltning.

könsegenskaper eller könsidentitet och på 
grund av nationalitet också vara 
förbjuden. Medlemsstaterna och 
kommissionen bör också se till att ESF+ 
främjar inkludering i samhället av personer 
med funktionsnedsättning, på lika villkor 
som andra, och bidrar till genomförandet 
av Förenta nationernas konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Dessa principer bör 
beaktas i alla aspekter och i alla skeden i 
utarbetandet, övervakningen, 
genomförandet och utvärderingen av 
programmen i god tid och på ett enhetligt 
sätt, samtidigt som man säkerställer att 
särskilda åtgärder vidtas för att främja 
jämställdhet och lika möjligheter. ESF+ 
bör också stödja övergången från 
institutionsbaserad omsorg till anhörigvård 
och närvård, särskilt för de personer som 
ställs inför multipel och intersektionell 
diskriminering. ESF+ bör inte stödja 
åtgärder som bidrar till segregering eller 
till social utestängning. Enligt förordning 
(EU) nr [den kommande förordningen om 
gemensamma bestämmelser] ska regler för 
stöd berättigande utgifter fastställas på 
nationell nivå, utom i vissa fall där det är 
nödvändigt att fastställa särskilda 
bestämmelser när det gäller ESF+-delen 
inom ramen för delad förvaltning.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I syfte att minska den 
administrativa bördan för insamling av 
uppgifter bör medlemsstaterna, när sådana 
uppgifter finns tillgängliga i register, ge de 
förvaltade myndigheterna möjlighet att 
samla in uppgifter från register.

(29) I syfte att minska den 
administrativa bördan för insamling av 
uppgifter bör medlemsstaterna, när sådana 
uppgifter finns tillgängliga i register, ge de 
förvaltade myndigheterna möjlighet att 
samla in uppgifter från register, med 
respekt för skyddet av personuppgifter i 
enlighet med Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EU) 2016/06791a.

__________________

1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 33



AD\1168328SV.docx 21/46 PE625.435v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Om människor kan förbli friska 
och aktiva längre och om de får möjlighet 
att aktivt vårda sin hälsa, kommer det att få 
positiva hälsoeffekter, minska ojämlikhet i 
fråga om hälsa och få en positiv inverkan 
på livskvaliteten, produktiviteten, 
konkurrenskraften och delaktighet, 
samtidigt som trycket på de nationella 
budgetarna minskar. Kommissionen har 
åtagit sig att underlätta för 
medlemsstaterna att uppnå sina mål för 
hållbar utveckling, särskilt det tredje målet 
för hållbar utveckling ”Säkerställa att alla 
kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar”17.

(36) Om alla kan förbli friska och aktiva 
utan att diskrimineras och få möjlighet att 
aktivt vårda sin hälsa, kommer det att få 
positiva hälsoeffekter, minska ojämlikhet i 
fråga om hälsa och få en positiv inverkan 
på livskvaliteten, produktiviteten, 
konkurrenskraften och delaktighet, 
samtidigt som trycket på de nationella 
budgetarna minskar. Kommissionen har 
åtagit sig att underlätta för 
medlemsstaterna att uppnå sina mål för 
hållbar utveckling, särskilt det tredje målet 
för hållbar utveckling ”Säkerställa att alla 
kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar”17.



PE625.435v02-00 22/46 AD\1168328SV.docx

SV

__________________ __________________

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

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Delen för hälsa i ESF+ bör bidra till 
sjukdomsförebyggande åtgärder under hela 
livet för unionens medborgare och till 
hälsofrämjande åtgärder genom att den tar 
itu med hälsoriskfaktorer, såsom 
tobaksanvändning och passiv rökning, 
skadlig alkoholkonsumtion, konsumtion av 
olaglig narkotika och minskning av 
narkotikarelaterade hälsoskador, 
ohälsosamma kostvanor och fysisk 
inaktivitet, och verkar för miljöer som 
stöder en hälsosam livsstil för att 
komplettera medlemsstaternas insatser i 
linje med de relevanta strategierna. Delen 
för hälsa i ESF + bör integrera effektiva 
modeller för förebyggande, innovativ 
teknik samt nya affärsmodeller och 
lösningar för att bidra till innovativa, 
effektiva och hållbara hälso- och 
sjukvårdssystem i medlemsstaterna och 
underlätta tillgången till bättre och tryggare 
hälso- och sjukvård för 
unionsmedborgarna.

(38) Delen för hälsa i ESF+ bör bidra till 
sjukdomsförebyggande åtgärder under hela 
livet för unionens invånare och till 
hälsofrämjande åtgärder genom att den tar 
itu med och förebygger hälsoriskfaktorer, 
såsom tobaksanvändning och passiv 
rökning, skadlig alkoholkonsumtion, 
konsumtion av olaglig narkotika och 
minskning av narkotikarelaterade 
hälsoskador, ohälsosamma kostvanor som 
till stor del beror på fattigdom, och fysisk 
inaktivitet, och verkar för miljöer som 
stöder en hälsosam livsstil för att 
komplettera medlemsstaternas insatser i 
linje med de relevanta strategierna. Delen 
för hälsa i ESF + bör integrera effektiva 
modeller för förebyggande som når ut till 
alla, innovativ teknik samt nya 
affärsmodeller och lösningar för att bidra 
till innovativa, effektiva, tillgängliga och 
hållbara hälso- och sjukvårdssystem i 
medlemsstaterna och underlätta tillgången 
till bättre och tryggare hälso- och sjukvård 
för unionsinvånarna.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Kommissionen har nyligen lagt 
fram ett förslag18 om utvärdering av 
medicinska metoder för att stödja 
samarbete om utvärdering av medicinska 

(41) Kommissionen har nyligen lagt 
fram ett förslag18 om utvärdering av 
medicinska metoder för att stödja 
samarbete om utvärdering av medicinska 
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metoder på EU-nivå, förbättra tillgången 
till innovativa medicinska metoder för 
patienter i hela unionen, bättre utnyttja 
tillgängliga resurser och förbättra 
förutsägbarhet för företagen.

metoder på EU-nivå, förbättra tillgången 
och tillgängligheten till innovativa 
medicinska metoder för patienter i hela 
unionen, bättre utnyttja tillgängliga 
resurser och förbättra förutsägbarhet för 
företagen.

__________________ __________________

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

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) EU:s lagstiftning har en omedelbar 
inverkan på det dagliga livet för 
medborgarna, på effektiviteten och 
motståndskraften hos hälso- och 
sjukvårdssystemen och på en väl 
fungerande inre marknad. Regelverket för 
läkemedel och medicinsk teknik 
(medicinska produkter, medicinteknisk 
produkter och ämnen av mänskligt 
ursprung) samt tobakslagstiftningen och 
patienträttigheter vid allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa behövs för hälsoskyddet i EU. 
Förordningen och dess genomförande och 
tillämpning måste hålla jämna steg med 
innovation och forskningsframsteg och 
med förändringarna i samhället på detta 
område, samtidigt som resultat måste 
uppnås när det gäller målen för hälsa. Det 
är därför nödvändigt att ständigt utveckla 
den kunskapsbas som krävs för att 
genomföra lagstiftning av en sådan 
vetenskaplig karaktär.

(44) EU:s lagstiftning har en omedelbar 
inverkan på det dagliga livet för 
medborgarna, på effektiviteten och 
motståndskraften hos hälso- och 
sjukvårdssystemen och på en väl 
fungerande inre marknad. Regelverket för 
läkemedel och medicinsk teknik 
(medicinska produkter, medicinteknisk 
produkter och ämnen av mänskligt 
ursprung) samt tobakslagstiftningen och 
patienträttigheter vid allvarliga 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa behövs för hälsoskyddet i EU. 
Förordningen och dess genomförande och 
tillämpning måste hålla jämna steg med 
innovation och forskningsframsteg och 
med förändringarna i samhället på detta 
område, och måste också beakta 
utmaningarna för personer med en 
missgynnad social bakgrund och 
landsbygdsbor, samtidigt som resultat 
måste uppnås i alla medlemsstater när det 
gäller målen för hälsa. Det är därför 
nödvändigt att ständigt utveckla den 
kunskapsbas som krävs för att i hela EU 
genomföra lagstiftning av en sådan 
vetenskaplig karaktär.
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Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Skäl 51

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. kompletterande åtgärder: 
verksamhet som tillhandahålls utöver 
fördelningen av livsmedelsbistånd 
och/eller grundläggande materiellt bistånd 
i syfte att komma till rätta med social 
utestängning, t.ex. hänvisning till och 
tillhandahållande av sociala tjänster eller 
råd om hur man sköter 
hushållsekonomin.

1. kompletterande åtgärder: 
verksamhet som tillhandahålls utöver 
fördelningen av livsmedelsbistånd och 
grundläggande materiellt bistånd i syfte att 
komma till rätta med social utestängning
och utrota fattigdom, t.ex. 
tillhandahållande av information om 
relevanta offentliga tjänster och 
stödtjänster, hushållskostnader etc., 
hänvisning till och tillhandahållande av 
sociala tjänster och psykologiskt stöd.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ESF+ syftar till att stödja medlemsstaterna 
i arbetet med att effektivt utrota fattigdom 
och bekämpa social utestängning, främja 
jämlikhet och icke-diskriminering, uppnå 
höga sysselsättningsnivåer, fullgott och 
varaktigt socialt skydd, en 
tillfredsställande hälsonivå för alla och 
kvalificerad och motståndskraftig 
arbetskraft som är förberedd för framtidens 
arbetsliv i enlighet med principerna i den 
europeiska pelare för sociala rättigheter 
som proklamerades av Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen den 17 november 
2017. ESF+ syftar även till att bidra till 
fullgörandet av unionens och 
medlemsstaternas åtagande att uppnå 
målen för hållbar utveckling.
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESF+ ska stödja, komplettera och ge 
medlemsstaternas politik ett mervärde i 
syfte att säkerställa lika möjligheter, 
tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa 
arbetsvillkor, socialt skydd och social 
inkludering samt en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

ESF+ ska stödja, komplettera och ge 
medlemsstaternas politik ett mervärde i 
syfte att säkerställa lika möjligheter, lika 
och icke-diskriminerande tillgång till 
arbetsmarknaden och utbildning, rättvisa 
arbetsvillkor, socialt skydd, social
integration och inkludering för alla, 
fattigdomsutrotning samt en hög 
skyddsnivå för människors hälsa. Alla 
åtgärder inom ramen för ESF+ ska vara 
förenliga med Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESF+ ska stödja följande särskilda 
mål inom politikområdena sysselsättning, 
utbildning, social inkludering och hälsa 
och därmed också bidra till det politiska 
målet för [”En mer socialt Europa –
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter”] som anges i artikel 
[4] i [den kommande förordningen om 
gemensamma bestämmelser]:

1. ESF+ ska stödja följande särskilda 
mål inom politikområdena sysselsättning, 
utbildning, fattigdomsutrotning, social
integration och inkludering och hälsa och 
därmed också bidra till det politiska målet 
för [”Ett icke-diskriminerande, 
inkluderande och mer socialt Europa –
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och utrotande av 
fattigdom och socialt utanförskap”] som 
anges i artikel [4] i [den kommande 
förordningen om gemensamma 
bestämmelser]:

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) Förbättra tillgången till värdig 
sysselsättning med skälig lön för alla 
arbetssökande, särskilt för unga, 
långtidsarbetslösa och personer utanför 
arbetskraften, med särskilda åtgärder för 
missgynnade och marginaliserade 
personer och samhällsgrupper i en utsatt 
situation, såsom personer med 
funktionsnedsättning, personer äldre än 
50 år, ensamstående mödrar eller 
föräldrar, äldre, romer och personer med 
en låg utbildningsnivå eller låg nivå av 
grundläggande färdigheter, och främja 
egenföretagande och den sociala 
ekonomin.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Modernisera arbetsmarknadens 
institutioner och tjänster för att bedöma 
och förutse kompetensbehov och 
säkerställa snabbt och skräddarsytt bistånd 
och stöd till matchning, övergångar och 
rörlighet på arbetsmarknaden.

ii) Modernisera arbetsmarknadens 
institutioner och tjänster för att sätta stopp 
för diskriminering och bedöma och förutse 
kompetensbehov, stärka samarbetet med 
företag och säkerställa snabbt, icke-
diskriminerande, inkluderande och 
skräddarsytt bistånd och stöd till 
matchning, övergångar och rörlighet på 
arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iii) Främja jämställdhet inom alla 
områden, vilket inbegriper att främja 
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden
och karriärutveckling, lika lön för lika 
arbete och en bättre balans mellan arbete 
och privatliv, med särskild inriktning på 
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anpassning till förändringar samt ett aktivt
och hälsosamt åldrande.

ensamstående mödrar eller föräldrar, 
inbegripet tillgång till barnomsorg, 
anhörigomsorg och äldreomsorg, främja 
en hälsosam och väl lämpad arbetsmiljö 
där man tar itu med hälsorisker (inbegripet 
risker för psykisk ohälsa) samt främja
företags och företagares anpassning till 
förändringar samt ett aktivt och hälsosamt 
åldrande.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iv) Förbättra på ett icke-
diskriminerande sätt utbildningssystemens 
tillgänglighet, inkludering, kvalitet, 
effektivitet och anpassning till 
arbetsmarknaden för att underlätta för alla
att tillägna sig nyckelkompetenser, 
inbegripet och sociala och digitala 
färdigheter och språkkunskaper.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

v) Främja lika tillgång till utbildning 
av god kvalitet för alla, inbegripet 
yrkesutbildning, minska och förebygga 
skolavhopp, särskilt för personer från 
mindre gynnade grupper, inbegripet 
migrerande barn oavsett deras 
uppehållsstatus, barn som vårdas på 
institution och barn som är hemlösa, 
elever från missgynnade och/eller 
isolerade landsbygdsområden, hela vägen 
från förskola och barnomsorg, allmän 
utbildning och yrkesutbildning till 
högskoleutbildning samt vuxenutbildning, 
inbegripet underlätta rörlighet för alla i 
utbildningssyfte och i större utsträckning 
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erkänna färdigheter och kvalifikationer 
som erhållits i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) Främja livslångt lärande, särskilt 
flexibla möjligheter till kompetenshöjning 
och omskolning för alla när det gäller 
digitala färdigheter, bättre förutse 
förändringar och nya krav på kompetens 
utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta 
karriärövergångar och främja yrkesmässig 
rörlighet.

vi) Främja livslångt lärande för alla 
åldersgrupper, särskilt flexibla möjligheter 
till kompetenshöjning och omskolning för 
alla, och särskilt för långtidsarbetslösa 
och personer med en låg utbildningsnivå 
eller låg nivå av grundläggande 
färdigheter, när det gäller digitala 
färdigheter, bättre förutse förändringar och 
nya krav på kompetens utifrån 
arbetsmarknadens behov, underlätta 
karriärövergångar och främja yrkesmässig 
rörlighet.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led viii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

viii) Bekämpa all slags diskriminering
av och främja socioekonomisk 
inkludering av marginaliserade grupper, 
exempelvis romer, med hjälp av ett 
integrerat arbetssätt inom olika sektorer, 
och därigenom bekämpa antiziganism.
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Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led viiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viiia) Upphöra med diskriminering av 
och främja långsiktig, lokal 
socioekonomisk inkludering av 
tredjelandsmedborgare (med särskilt 
fokus på kvinnor och barn, inbegripet 
ensamkommande barn) med ett integrerat 
arbetssätt inom olika sektorer och med 
deltagande av lokala och regionala 
aktörer, inbegripet genom särskilda 
utbildningsåtgärder såsom språkkurser 
och förberedande åtgärder för att 
underlätta tillträdet till arbetsmarknaden, 
åtgärder som främjar egenmakt och 
meningsfull kontakt med lokalsamhället, 
lika tillgång till tjänster och 
kapacitetsuppbyggnad och utbildning i 
mångfald för offentliganställda 
tjänstemän.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ix

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ix) Förbättra lika och snabb tillgång till 
kvalitativa, hållbara och överkomliga 
tjänster. Modernisera systemen för socialt 
skydd, bland annat genom att främja 
tillgången till socialt skydd. Förbättra 
tillgänglighet, ändamålsenlighet och 
anpassningsförmåga när det gäller hälso-
och sjukvårdssystemen samt långvarig vård 
och omsorg.

ix) Förbättra lika och snabb tillgång till 
kvalitativa, hållbara och kostnadsfria eller 
överkomliga tjänster, särskilt i fattiga och 
isolerade landsbygdsområden.
Modernisera systemen för socialt skydd, 
bland annat genom att främja lika tillgång
till socialt skydd. Förbättra tillgänglighet, 
ändamålsenlighet och anpassningsförmåga 
när det gäller hälso- och sjukvårdssystemen 
samt långvarig vård och omsorg.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led x



AD\1168328SV.docx 31/46 PE625.435v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

x) Främja social integrering av 
människor som befinner sig i riskzonen för 
fattigdom eller social utestängning, 
inbegripet de som har det sämst ställt och 
barn.

x) Främja social integrering av 
människor som lever i fattigdom eller 
befinner sig i riskzonen för fattigdom eller 
social utestängning, särskilt de som har det 
sämst ställt, såsom hemlösa personer och 
familjer, och barn.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led xi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Motverka materiell fattigdom genom 
livsmedelsbistånd och/eller grundläggande 
materiellt bistånd till dem som har det 
sämst ställt, inbegripet kompletterande 
åtgärder.

xi) Motverka materiell fattigdom 
genom livsmedelsbistånd och 
grundläggande materiellt bistånd till dem 
som har det sämst ställt, inbegripet 
kompletterande åtgärder, med tonvikt på 
barn i utsatta situationer.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Inom ramen för delen för hälsa ska 
ESF+ stödja hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder, bidra till 
effektiva, tillgängliga och 
motståndskraftiga hälso- och 
sjukvårdssystem, göra hälso- och 
sjukvården säkrare, minska ojämlikhet i 
hälsa, skydda medborgarna från 
gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa och stödja EU:s 
hälsoskyddslagstiftning.

3. Inom ramen för delen för hälsa ska 
ESF+ stödja hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder (inklusive 
för psykisk hälsa), bidra till effektiva, 
tillgängliga, icke-diskriminerande och 
motståndskraftiga hälso- och 
sjukvårdssystem, göra hälso- och 
sjukvården säkrare, minska ojämlikhet i 
hälsa, sätta stopp för 
sjukdomsförklaringen av stigmatiserade 
grupper, inbegripet personer med psykisk 
eller intellektuell funktionsnedsättning, 
transsexuella och intersexuella, skydda 
invånarna i EU från gränsöverskridande 
hot mot människors hälsa och stödja EU:s 
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hälsoskyddslagstiftning.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Alla program som genomförs 
genom ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning samt insatser som stöds av 
delen för sysselsättning och social 
innovation samt delen för hälsa ska 
säkerställa jämställdhet under hela 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av dem. 
De ska också främja lika möjligheter för 
alla utan diskriminering på grund av kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning under hela utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen.

1. Alla program som genomförs 
genom ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning samt insatser som stöds av 
delen för sysselsättning och social 
innovation samt delen för hälsa ska 
säkerställa jämställdhet under hela 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av dem. 
Via ESF+ ska medlemsstaterna och 
kommissionen också stödja riktade 
insatser inom alla de särskilda mål som 
avses i artikel 4, i syfte att varaktigt öka 
kvinnors deltagande och 
karriärutveckling på arbetsmarknaden, 
för att på så sätt motverka 
kvinnodominansen bland fattiga, minska 
könssegregeringen, bekämpa 
könsstereotyper på arbetsmarknaden och 
inom utbildningen, och göra det lättare 
för alla att förena arbete och privatliv 
samt verka för att män och kvinnor tar ett 
lika stort omsorgsansvar.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Alla program ska främja lika
möjligheter för alla utan diskriminering 
på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt 
eller socialt ursprung, genetiska särdrag, 
språk, religion eller övertygelse, politisk 
eller annan åskådning, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder, sexuell läggning, 
fysiska könsegenskaper eller könsidentitet 
genom integrering av principen om icke-
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diskriminering under hela utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av programmen. 
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
via ESF+ stödja riktade insatser inom alla 
de särskilda mål som avses i artikel 4. 
Insatserna ska förbättra tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning, i 
syfte att förbättra deras inkludering i 
arbetsliv och utbildning, för att 
därigenom stärka delaktigheten i 
samhället och minska ojämlikheter i fråga 
om utbildning och hälsa och underlätta 
övergången från vård- och 
omsorgsboenden/institutionsvård till 
familjehem och närvård, särskilt för de 
personer som ställs inför diskriminering 
på flera grunder.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska också stödja särskilda 
riktade åtgärder för att främja de 
principer som avses i punkt 1 inom något 
av målen för ESF+, inbegripet 
övergången från vård- och 
omsorgsboenden/institutionsvård till 
familjehem eller närvård.

utgår

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall 
kommissionen, ska främja synergieffekter 
och säkerställa samordning, 
komplementaritet och samstämmighet 
mellan ESF+ och unionens övriga fonder, 
program och instrument, såsom Erasmus, 
asyl- och migrationsfonden och 

Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall 
kommissionen, ska främja synergieffekter 
och säkerställa samordning, 
komplementaritet och samstämmighet 
mellan ESF+ och unionens övriga fonder, 
program och instrument, såsom EU-ramen 
efter 2020 för nationella strategier för 
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stödprogrammet för strukturreformer, 
inbegripet reformverktyget och 
instrumentet för tekniskt stöd, både vid 
planeringen och under genomförandet. 
Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall 
kommissionen, ska optimera användningen 
av samordningssystem för att undvika 
dubbelarbete och säkerställa ett nära 
samarbete mellan dem som ansvarar för 
genomförandet, så att stödinsatserna blir 
samstämmiga och enhetliga.

integrering av romer, Erasmus, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
fonden för rättsliga frågor, 
grundläggande rättigheter och värden, 
asyl- och migrationsfonden och 
stödprogrammet för strukturreformer, 
inbegripet reformverktyget och 
instrumentet för tekniskt stöd, både vid 
planeringen och under genomförandet. 
Medlemsstaterna, och i tillämpliga fall 
kommissionen, ska optimera användningen 
av samordningssystem för att undvika 
dubbelarbete och säkerställa ett nära 
samarbete mellan dem som ansvarar för 
genomförandet, så att stödinsatserna blir 
samstämmiga och enhetliga.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska avsätta minst 
25 % av sina ESF+-medel inom ramen för 

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

delad förvaltning till de särskilda mål för 
politikområdena social inkludering och 
bekämpning av materiell fattigdom som 
anges i artikel 4.1 vii–xii, inbegripet 
främjande av den socioekonomiska 
integreringen av tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska avsätta minst 4% av 
sina ESF+-medel inom ramen för delad 
förvaltning till det särskilda mål om att 
motverka materiell fattigdom som anges i 
artikel 4.1 xi.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater där andelen ungdomar i 
åldern 15–29 år som varken arbetar eller 
studerar enligt uppgifter från Eurostat är 
högre än EU-genomsnittet under 2019 ska 
avsätta minst 10 % av sina ESF+-medel 
inom ramen för delad förvaltning för åren 
2021–2025 till riktade åtgärder och 
strukturreformer för att stödja 
ungdomssysselsättningen och övergången 
från skola till arbetsliv samt möjligheter att 
återintegreras i utbildning och få en andra 
chans till utbildning, särskilt i samband 
med genomförandet av ungdomsgarantin.

Medlemsstater där andelen ungdomar i 
åldern 15–29 år som varken arbetar eller 
studerar enligt uppgifter från Eurostat är 
högre än EU-genomsnittet under 2019 ska 
avsätta minst 15 % av sina ESF+-medel 
inom ramen för delad förvaltning för åren 
2021–2025 till riktade åtgärder och 
strukturreformer för att stödja 
ungdomssysselsättningen och övergången 
från skola till arbetsliv samt möjligheter att 
återintegreras i utbildning och få en andra 
chans till utbildning, särskilt i samband 
med genomförandet av ungdomsgarantin.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid programplaneringen efter halva tiden 
av ESF+-medlen inom ramen för delad 
förvaltning för 2026–2027 i enlighet med 
artikel [14] i [den kommande förordningen 
om gemensamma bestämmelser], ska de 
medlemsstater där andelen ungdomar i 
åldern 15–29 år som varken arbetar eller 
studerar enligt uppgifter från Eurostat är 
högre än EU-genomsnittet under 2024 
avsätta minst 10 % av sina ESF+-medel 
inom ramen för delad förvaltning för åren 
2026–2027 för dessa åtgärder.

Vid programplaneringen efter halva tiden 
av ESF+-medlen inom ramen för delad 
förvaltning för 2026–2027 i enlighet med 
artikel [14] i [den kommande förordningen 
om gemensamma bestämmelser], ska de 
medlemsstater där andelen ungdomar i 
åldern 15–29 år som varken arbetar eller 
studerar enligt uppgifter från Eurostat är 
högre än EU-genomsnittet under 2024 
avsätta minst 15 % av sina ESF+-medel 
inom ramen för delad förvaltning för åren 
2026–2027 för dessa åtgärder.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid genomförandet av sådana åtgärder ska 
medlemsstaterna prioritera de ungdomar 
som står utanför arbetskraften eller är 
långtidsarbetslösa och införa riktade 
uppsökande åtgärder.

Vid genomförandet av sådana åtgärder ska 
medlemsstaterna prioritera de ungdomar 
som står utanför arbetskraften eller är 
långtidsarbetslösa, inbegripet romer, 
personer med funktionsnedsättning och 
tredjelandsmedborgare, och införa riktade 
uppsökande åtgärder.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Varje medlemsstat ska säkerställa 
ett meningsfullt deltagande från 
arbetsmarknadens parter, organisationer i 
det civila samhället, jämställdhetsorgan, 
nationella människorättsinstitutioner och 
övriga relevanta eller representativa 
organisationer när det gäller planeringen, 
genomförandet, övervakningen och
utvärderingen av alla program som stöds 
av ESF+, däribland åtgärder och program
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för sysselsättning, utbildning, 
fattigdomsutrotning, social inkludering 
samt åtgärder och program mot 
diskriminering.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta kapitel gäller för ESF+-stöd 
enligt artikel 4.1 i–x när det genomförs 
inom ramen för delad förvaltning (”allmänt 
stöd från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning”).

1. Detta kapitel gäller för ESF+-stöd 
enligt artikel 4.1 i–xi när det genomförs 
inom ramen för delad förvaltning (”allmänt 
stöd från ESF+-delen inom ramen för delad 
förvaltning”).

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Innovativa åtgärder och strategier 
får planeras inom ramen för något av de 
särskilda mål som anges i artikel 4.1 i–x.

3. Innovativa åtgärder och strategier 
får planeras inom ramen för något av de 
särskilda mål som anges i artikel 4.1 i–xi.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Tillhandahållandet av 
livsmedelsbistånd och/eller grundläggande 
materiellt bistånd ska kompletteras med en 
omläggning till behöriga enheter och andra 
kompletterande åtgärder som syftar till 
social inkludering av de personer som har 
det sämst ställt.
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 23 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 23 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

e) Stödja utvecklingen av 
marknadsekosystem som är knutna till 
tillhandahållandet av mikrofinansiering för 
mikroföretag och sociala kooperativ i 
inlednings- och utvecklingsfasen, särskilt 
sådana som anställer personer i en utsatt 
situation och sådana som startats och 
drivs av entreprenörer från en 
missgynnad samhällsgrupp, såsom romer, 
tredjelandsmedborgare, personer med 
funktionsnedsättning osv.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 23 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Ge vägledning när det gäller 
utvecklingen av den sociala infrastruktur 
(inklusive boende, barnomsorg och
utbildning, hälso- och sjukvård samt 
långvarig vård och omsorg) som behövs 

h) Ge vägledning när det gäller 
utvecklingen av den sociala infrastruktur 
(inklusive boende, barnomsorg, 
äldreomsorg, övergång från institutioner 
till ett samhällsbaserat eller 
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för genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

familjebaserat stöd, utbildning, hälso- och 
sjukvård samt långvarig vård och omsorg) 
som behövs för genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led b – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Erkännande av färdigheter och 
kvalifikationer för att underlätta tillträdet 
till arbetsmarknaden och arbetskraftens 
rörlighet.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Informationssystem för spridning 
av evidens som avser de områden som 
fastställs i artikel 4.1.

iii) Informationssystem för insamling, 
analys och spridning av evidens och 
uppgifter som avser de områden som 
fastställs i artikel 4.1.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led d – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) Evenemang, konferenser och 
seminarier som anordnas inom ramen för 
rådsordförandeskapen.

iv) Evenemang, konferenser och 
seminarier som anordnas inom ramen för 
relevanta civilsamhällesorganisationer 
och icke-statliga organisationer.
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Varje rättslig enhet som inrättats i 
enlighet med unionsrätten eller varje 
internationell organisation.

b) Varje rättslig enhet som inrättats i 
enlighet med unionsrätten eller varje 
internationell organisation som verkar 
inom unionen.

Ändringsförslag 70

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Investera i hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärder.

i) Investera i hälsofrämjande och 
förebyggande åtgärder (inklusive för 
psykisk hälsa) med ett särskilt fokus på 
missgynnade samhällsgrupper.

Ändringsförslag 71

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Stödja medlemsstaterna när det 
gäller kunskapsöverföring som är till nytta 
för de nationella reformerna för mer 
ändamålsenliga, mer tillgängliga och mer
motståndskraftiga hälso- och 
sjukvårdssystem samt bättre 
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder 
som särskilt hanterar de utmaningar som 
fastställts i den europeiska 
planeringsterminen.

iii) Stödja medlemsstaterna när det 
gäller kunskapsöverföring som är till nytta 
för de nationella reformerna för mer 
ändamålsenliga, tillgängliga, icke-
diskriminerande, inkluderande och
motståndskraftiga hälso- och 
sjukvårdssystem samt bättre 
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder 
som särskilt hanterar de utmaningar som 
fastställts i den europeiska 
planeringsterminen.
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Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 40 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommitté i enlighet med artikel 163 i 
EUF-fördraget

ESF+-kommittén

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska biträdas av den
kommitté som inrättats i enlighet med
artikel 163 i EUF-fördraget (nedan kallad 
ESF+-kommittén).

1. Kommissionen ska biträdas av en 
utökad kommitté på grundval av artikel 
163 i EUF-fördraget (nedan kallad ESF+-
kommittén). Kommitténs sammansättning 
ska godkännas av kommissionen för att 
säkra öppenhet och en balanserad 
representation.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Varje medlemsstat ska utse en 
företrädare för regeringen, en företrädare 
för arbetstagarorganisationerna, en 
företrädare för arbetsgivarorganisationerna, 
en företrädare för relevanta 
civilsamhällesorganisationer som 
medverkar i utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
ESF+-programmen, en företrädare för 
jämställdhetsorgan eller andra oberoende 
människorättsinstitutioner och en 
suppleant för varje ledamot för en tid av 
högst sju år. Om en ledamot är frånvarande 
ska suppleanten automatiskt ha rätt att 
delta i överläggningarna.
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Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. En jämn könsfördelning och 
lämplig representation av minoriteter och 
andra utestängda grupper i ESF+-
kommittén ska säkras.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1b – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Minoriteter (inklusive 
marginaliserade grupper som romer)**.

— Romer**.

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led 1b – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Minoriteter (andra än romer).
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Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet tjänsteleverantörer inom 
civilsamhället på nationell, regional eller 
lokal nivå som får stöd.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 3 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Antal slutmottagare som är romer.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 3 – strecksats 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Antal slutmottagare med utländsk 
bakgrund och antal slutmottagare som 
tillhör en minoritet (inklusive 
marginaliserade grupper som romer).

— Antal slutmottagare med utländsk 
bakgrund och antal slutmottagare som 
tillhör en minoritet (inklusive 
marginaliserade grupper utom romer).

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 3 – strecksats 6a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Antal slutmottagare som är romer.
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Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Bilaga II – stycke 3 – strecksats 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

— Antal slutmottagare med utländsk 
bakgrund och antal slutmottagare som 
tillhör en minoritet (inklusive 
marginaliserade grupper som romer).

— Antal slutmottagare med utländsk 
bakgrund och antal slutmottagare som 
tillhör en minoritet (inklusive 
marginaliserade grupper utom romer).
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