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KORT BEGRUNDELSE

Den Europæiske Socialfond (ESF) er Den Europæiske Unions vigtigste instrument til at støtte 
job af høj kvalitet og sikre mere fair jobmuligheder for alle EU-borgere. Fonden investerer i 
Europas menneskelige kapital — i arbejdstagere, unge og alle arbejdssøgende.

Den 29. maj 2018 vedtog Europa-Kommissionen sit forslag til den nye Europæiske 
Socialfond+ (ESF+), der samler den eksisterende Europæiske Socialfond (ESF) og 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD), programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og EU's 
sundhedsprogram. ESF+ er en af en række strukturfonde, der tilsammen udgør de europæiske 
struktur- og investeringsfonde (ESIF).

Ordføreren støtter idéen om, at ESF+ fortsat bør spille en central rolle med hensyn til at støtte 
skabelsen af nye job af høj kvalitet og fremme social inklusion, navnlig for ugunstigt stillede 
grupper såsom unge, langtidsledige og personer med handicap.

Ordføreren glæder sig over, at 25 % af de midler, der er afsat til dette område, skal anvendes 
til social inklusion, 2 % til bekæmpelse af materielle afsavn og 10 % til 
ungdomsarbejdsløshed i lande med et højt niveau af NEET'er. Ordføreren anerkender 
betydningen af disse specifikke foranstaltninger, men understreger også betydningen af ESF's 
traditionelle mål — støtte til aktiv beskæftigelse, uddannelse og erhvervsuddannelse, navnlig 
gennem aktive arbejdsmarkedspolitikker — som fortsat bør være centrale i den næste ESF+. 

Ordføreren anerkender vigtigheden af at udvikle færdigheder inden for intelligent 
specialisering gennem livslang læring og uddannelsesmodeller, der især henvender sig til 
unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET), men også til lærere, 
undervisere, mentorer, vejledere og iværksættere samt forskere.

Ordføreren er af den opfattelse, at regionernes rolle, både som støttemodtager og 
forvaltningsmyndighed, i højere grad skal anerkendes i lovteksten for at sikre større 
effektivitet i forhold til de mål, der opstilles i forslaget, og for at sikre en passende 
koordinering mellem ESF+ og den bredere samhørigheds- og regionalpolitik og dens 
finansieringsredskaber.

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at forenkle de 
lovgivningsmæssige rammer, og mener, at synergier og koordinering mellem ESF+ og de 
øvrige strukturfonde (især EFRU og Samhørighedsfonden) er en vigtig faktor for øget 
effektivitet og produktivitet i opfyldelsen af målene for ESF+.

Kommissionens forslag etablerer en forbindelse mellem det europæiske semester, 
landespecifikke henstillinger og ESF+-investeringer. Ordføreren anerkender betydningen af 
det europæiske semester og de landespecifikke henstillinger med hensyn til at opstille de 
rammer, inden for hvilke investeringerne bør programmeres. Hun mener dog, at såvel de 
nationale som de regionale forvaltningsmyndigheder bør sikres passende fleksibilitet til at 
identificere prioriteterne og de områder, hvor der er behov for investeringer, med henblik på 
bedre at definere forholdet mellem samhørighedspolitikken og det europæiske semester, 
således at sidstnævnte får en mere social og territorial dimension.
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I dette lys mener ordføreren også, at forbindelsen mellem de landespecifikke henstillinger og 
ESF+ også bør være i overensstemmelse og koordineret med principperne og rettighederne i 
den europæiske søjle for sociale rettigheder, som på effektiv vis bør tages i betragtning og 
gennemføres.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 46, litra d), artikel 149, artikel 153, 
stk. 2, litra a), artikel 164, artikel 168, stk. 
5, artikel 175, stk. 3, og artikel 349,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 46, litra d), artikel 149, artikel 153, 
stk. 2, litra a), artikel 164, artikel 168, stk. 
5, artikel 174, artikel 175, stk. 3, og artikel 
349,

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Støtte under 
investeringsprioriteten "lokaludvikling 
styret af lokalsamfundet" kan bidrage til 
alle de målsætninger, der er fastlagt i 
denne forordning. ESF+-støttede 
lokaludviklingsstrategier styret af 
lokalsamfundet bør være inklusive i 
forhold til dårligt stillede personer, der er 
til stede i området, både hvad angår den 
lokale aktionsgruppes styring og med 
hensyn til strategiens indhold. ESF kan 
støtte lokaludviklingsstrategier, som styres 
af lokalsamfundet, i by- og landområder 
samt integrerede territoriale investeringer 
(ITI).
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker for at bringe 
teksten i overensstemmelse med 
principperne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder med henblik på at øge 
Europas konkurrencedygtighed og gøre 
Europa til et bedre sted at investere, skabe 
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 på nationalt, 
regionalt og lokalt plan 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 en opadgående 
social konvergens i EU og 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. 
For at styrke programmets europæiske 
dimension bør ESF+ fortsat støtte 
aktiviteterne under den tværnationale 
platform.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Unionen står over for strukturelle 
udfordringer som følge af sociale og
økonomiske uligheder, globalisering, 
forvaltningen af migrationsstrømme og 
dermed forbundne 
integrationsudfordringer, overgangen til 
ren energi, teknologiske ændringer, den 
demografiske udvikling, ulige adgang til 
uddannelse og digitalisering, en stadig 
mere aldrende arbejdsstyrke samt den 
mangel på færdigheder og arbejdskraft i en 
række sektorer og regioner, som navnlig 
SMV'erne oplever. Under hensyntagen til 
de ændrede realiteter på arbejdsmarkedet 
bør Unionen forberede sig på de 
nuværende og fremtidige udfordringer ved 
at investere i relevante færdigheder, gøre 
arbejdsmarkedet, herunder uddannelse og 
erhvervsuddannelse af høj kvalitet og 
livslang læring, mere inklusivt og forbedre 
beskæftigelses- og uddannelsespolitikker
og sociale politikker, herunder med hensyn 
til arbejdskraftens frivillige bevægelighed.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Der er ved forordning (EU, 
Euratom) nr. [den nye finansforordning] (i 
det følgende benævnt 
"finansforordningen") fastsat regler for 
gennemførelsen af Unionens budget, 
herunder for tilskud, priser, udbud, 
indirekte gennemførelse, finansiel bistand, 
finansielle instrumenter og 
budgetgarantier. Med henblik på at sikre 
sammenhæng i gennemførelsen af EU-
finansieringsprogrammerne finder 
finansforordningen anvendelse på 
foranstaltninger, der skal gennemføres 
under direkte eller indirekte forvaltning 
under ESF+.

(7) Der er ved forordning (EU, 
Euratom) nr. [den nye finansforordning] (i 
det følgende benævnt 
"finansforordningen") fastsat regler for 
gennemførelsen af Unionens budget, 
herunder for tilskud, priser, udbud, 
indirekte gennemførelse, finansiel bistand, 
finansielle instrumenter og budgetgarantier
og synergier mellem finansielle 
instrumenter. Med henblik på at sikre 
sammenhæng i gennemførelsen af EU-
finansieringsprogrammerne finder 
finansforordningen anvendelse på 
foranstaltninger, der skal gennemføres 
under direkte eller indirekte forvaltning 
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under ESF+.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) I lyset af dette mere omfattende 
anvendelsesområde for ESF+ bør der 
sørges for, at målene om at øge 
effektiviteten af inklusive 
arbejdsmarkeder og fremme adgang til 
beskæftigelse af høj kvalitet, forbedre 
adgangen til og kvaliteten af uddannelse og 
sundhedsydelser 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.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(11) Integrationen af EU-
handlingsprogrammet for sundhed i ESF+ 
vil også skabe synergier mellem 
udviklingen og afprøvningen af initiativer 
og politikker, der har til formål at øge 
effektiviteten, modstandsdygtigheden og 
bæredygtigheden af sundhedssystemerne, 
og som er udviklet via ESF+-programmets 
indsatsområde vedrørende sundhed, og 
gennemførelsen i medlemsstaterne på 
nationalt, regionalt og lokalt plan ved 
hjælp af de værktøjer, der er tilvejebragt 
via de øvrige indsatsområder under ESF+-
forordningen.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) ESF+ bør støtte foranstaltninger, 
der har til formål at lette unges overgang 
fra uddannelse til beskæftigelse. 
Endvidere bør der med ESF+ stræbes mod 
at fremme beskæftigelse af høj kvalitet via 
aktive interventioner, der gør det muligt at 
(re)integrere navnlig unge, personer med 
handicap og personer med kroniske 
sygdomme, marginaliserede grupper, 
langtidsledige og de økonomisk 
erhvervsinaktive på arbejdsmarkedet og 
tilskynde til og fremme selvstændig 
virksomhed, ledsaget af specifikke 
uddannelsesprogrammer, 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 og individuel 
rådgivning og vejledning under jobsøgning 
og overgang til beskæftigelse samt til at 
fremme arbejdstagernes mobilitet. ESF+ 
bør fremme kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet, fremme ligestilling 
mellem kønnene via foranstaltninger med 
henblik på at sikre en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, adgang til 
prisoverkommelig børnepasning af høj 
kvalitet og andre plejetjenester eller støtte.
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.

Ændringsforslag 10
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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) Som det vigtigste EU-instrument 
til investering i menneskelig kapital og 
færdigheder spiller ESF+ en vigtig rolle 
med hensyn til at fremme social, 
økonomisk og territorial samhørighed.
ESF+ bør yde støtte til at forbedre 
kvaliteten, effektiviteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne og - efter behov -
omskolingssystemerne med henblik på at 
gøre det lettere at tilegne sig 
nøglekompetencer, navnlig digitale og 
tværgående 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, under 
hensyntagen til den teknologiske 
udvikling og det stadig højere tempo i 
udviklingen i den krævede viden og de 
krævede færdigheder, 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 af høj kvalitet, 
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.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 15
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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 
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 og 
tilpasning til sociale udfordringer med 
henblik på forebyggelse af skolefrafald, 
forbedring af sundhedskompetencer, 
styrkelse af forbindelserne med ikkeformel 
og uformel læring samt fremme af 
læringsmobilitet for alle. Der bør 
tilstræbes synergier med andre EU-
programmer, såsom Erasmusprogrammet,
med henblik på at fremme innovative 
praksisser og lette deltagelsen af ugunstigt 
stillede lærende og unge i sårbare 
situationer.

Ændringsforslag 12

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 gennem 
formelle og uformelle 
uddannelsesinstitutioner, herunder ved at 
udvikle 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 overgangen fra 
uddannelse til beskæftigelse, karriereskift 
og frivillig mobilitet og for at støtte især 
lavtuddannede, personer med handicap 
eller kroniske sygdomme og/eller voksne 



PE625.392v02-00 12/50 AD\1165823DA.docx

DA

med ringe kvalifikationer, eller som 
påvirkes negativt af globaliseringen, i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
færdigheder i Europa.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det bør ved hjælp af synergier med 
Horisont Europa-programmet sikres, at 
ESF+ kan udbrede og opskalere innovative 
læseplaner, der støttes af Horisont Europa, 
for at udstyre mennesker med de 
færdigheder og kompetencer, der er 
nødvendige til fremtidens job.

(17) Det bør ved hjælp af synergier med 
Horisont Europa-programmet sikres, at 
ESF+ kan udbrede og opskalere innovative 
læseplaner, der støttes af Horisont Europa, 
for at udstyre mennesker med de 
færdigheder og kompetencer, der er 
nødvendige til fremtidens job, og for at 
imødegå nuværende og kommende sociale 
udfordringer.

Ændringsforslag 14

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 

(18) ESF+ bør støtte medlemsstaterne i 
deres indsats på alle forvaltningsniveauer, 
herunder på regionalt og lokalt plan, 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, 
strategier og handlingsplaner målrettet 
mod de mest ugunstigt stillede mennesker 
uanset alder, herunder børn, 
marginaliserede samfund, som for 
eksempel romaer, migranter, personer 
med sygdomme og kroniske tilstande, 
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også anvendes til at fremme rettidig og lige 
adgang til økonomisk overkommelige og 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet, som 
for eksempel sundheds- og langtidspleje, 
navnlig familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

hjemløse, der oplever mange sociale 
udfordringer og arbejdende fattige.
Desuden bør man være opmærksom på de 
regioner, der på grund af deres dårlige 
økonomiske, sociale eller demografiske 
situation står over for problemet med 
"hjerneflugt" fra især unge mennesker.
ESF+ bør fremme aktiv inklusion af 
mennesker, der befinder sig langt væk fra 
arbejdsmarkedet, herunder ved forbedret 
adgang til internet og dermed telearbejde, 
for at sikre deres socioøkonomiske 
integration. ESF+ bør også anvendes til at 
fremme rettidig og lige adgang til 
økonomisk overkommelige og bæredygtige 
tjenester af høj kvalitet, som for eksempel 
sundheds- og langtidspleje, navnlig 
familie- og lokalsamfundsbaserede 
plejetjenester. ESF+ bør bidrage til 
moderniseringen af sociale 
beskyttelsessystemer for navnlig at fremme 
adgangen hertil.

Ændringsforslag 15

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 

(19) ESF+ bør bidrage til at reducere 
fattigdom ved, hvor det er relevant, at 
støtte nationale, regionale og lokale
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, tilskyndes
medlemsstaterne til at tildele mindst 4,% af 
deres nationale midler fra det 
indsatsområde under ESF+, der 
gennemføres under delt forvaltning, til 
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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.

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.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) ESF+ bør støtte politiske reformer 
og systemreformer inden for beskæftigelse, 

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

job af høj kvalitet, social inklusion, 
sundheds- og langtidspleje og uddannelse i 
tilknytning til de udfordringer, der 
identificeres ved den sociale resultattavle 
inden for rammerne af det europæiske 
semester. 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+, navnlig 
til dem, der udstedes i det første 
programmeringsår og i forbindelse med 
midtvejsevalueringen, og som er i 
overensstemmelse med rationalet for ESF 
+. Kommissionen og medlemsstaterne bør
på en meningsfuld måde inddrage lokale 
og regionale myndigheder i processen 
med at 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, under 
overholdelse af partnerskabsprincippet.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer 
af ungdomsarbejdsløshed og 

(23) I lyset af vedvarende høje niveauer 
af ungdomsarbejdsløshed og 
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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.

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
og unges adgang til beskæftigelse af høj 
kvalitet, 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 og deres regioner 
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 og herunder 
gennem programmer, der gør det muligt 
at udvikle iværksætteraktiviteter. 
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 og navnlig 
unge i sårbare situationer. Berørte 
medlemsstater bør tildele 10 % af deres 
nationale midler fra det indsatsområde 
under ESF+, der gennemføres under delt 
forvaltning, til støtte af unges 
beskæftigelsesegnethed.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Medlemsstaterne bør sikre (24) Medlemsstaterne bør sikre 
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koordinering og komplementaritet mellem 
de tiltag, der støttes via disse fonde.

koordinering og komplementaritet mellem 
de tiltag, der støttes via disse fonde, og 
fremme en afbalanceret udvikling af de 
mindre udviklede regioner i forhold til de 
gennemsnitlige EU-indikatorer .

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) I overensstemmelse med artikel 349 
i TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 til 
tiltrædelsestraktaten af 1994 er regionerne i 
den yderste periferi og de nordlige 
tyndtbefolkede regioner berettiget til 
specifikke foranstaltninger i henhold til 
fælles politikker og EU-programmer. Disse 
regioner kræver på grund af de vedvarende 
begrænsninger, de må leve med, specifik 
støtte.

(25) I overensstemmelse med artikel 174 
og 349 i TEUF og artikel 2 i protokol nr. 6 
til tiltrædelsestraktaten af 1994 er 
regionerne i den yderste periferi og de 
nordlige tyndtbefolkede regioner berettiget 
til specifikke foranstaltninger i henhold til 
fælles politikker og EU-programmer. Disse 
regioner har på grund af alvorlige og 
permanente naturbetingede ulemper
behov for specifik støtte 

Ændringsforslag 21

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+ 

(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 (forordningen om fælles 
bestemmelser, artikel 6). Det er derfor af 
afgørende betydning, at medlemsstaterne 
inddrager regionale og lokale 
myndigheder i gennemførelsen af ESF+ 
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under delt forvaltning. under delt forvaltning, da de har de bedste 
forudsætninger for at kende behovene på 
subnationalt plan, og tilskynder 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet 
til at deltage i overensstemmelse med 
medlemsstatens retlige og 
interinstitutionelle rammer.

Ændringsforslag 22

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 social forandring, og for at 
tilskynde til og støtte innovative løsninger. 
Blandt andet er afprøvning og evaluering 
af innovative løsninger på lokalt plan, 
inden de indføres i stor skala, afgørende for 
at forbedre politikkernes effektivitet, 
hvilket dermed gør specifik støtte fra ESF+ 
berettiget.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Den Europæiske Union og alle 
dens medlemsstater er omfattet af FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 28
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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 
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.

(28) Medlemsstaterne, navnlig gennem 
deres forvaltningsmyndigheder på 
nationalt og regionalt plan, 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 og 
pensioner. De bør også sikre, at ESF+ 
fremmer lige muligheder for alle, uden 
forskelsbehandling, i overensstemmelse 
med artikel 10 i TEUF og fremmer 
inklusion i samfundet af personer med 
handicap og kroniske sygdomme 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. Dette bør også omfatte 
udvikling af en national/regional 
afinstitutionaliseringsstrategi og 
handlingsplan. ESF+ bør ikke støtte
aktioner, der bidrager til segregation eller 
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.
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Ændringsforslag 25

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, forudsat at 
sådanne data er tilstrækkeligt beskyttet.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(32) ESF+-forordningen indeholder 
bestemmelser med henblik på at opnå fri 
bevægelighed for arbejdstagere på et 
ikkediskriminerende grundlag ved at sikre, 
at medlemsstaternes centrale offentlige 
arbejdsformidlinger arbejder tæt sammen 
med hinanden og med Kommissionen. Det 
Europæiske netværk af 
arbejdsformidlinger og 
grænseoverskridende tjenester bør med 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter 
bidrage til, at arbejdsmarkederne fungerer 
bedre ved at lette arbejdstagernes frivillige
mobilitet på tværs af grænserne under 
rimelige forhold, 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 af høj kvalitet, 
hvor der er blevet konstateret mangler på 
arbejdsmarkedet.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(36) At holde mennesker sunde og 
aktive længere og sætte dem i stand til at 
spille en aktiv rolle i forvaltningen af deres 
sundhed vil have positive virkninger på 
sundhed, uligheder på sundhedsområdet, 
livskvalitet, produktivitet, 
konkurrencedygtighed og inklusion, 
samtidig med at presset på de nationale og 
regionale 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.

. .

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

Ændringsforslag 29
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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 
udbredes effektive forebyggelsesmodeller, 
innovative teknologier og nye 
forretningsmodeller og -løsninger for at 
bidrage til innovative, effektive og 
bæredygtige sundhedssystemer i 
medlemsstaterne og lette adgangen til 
bedre og sikrere sundhedspleje for 
europæiske borgere.

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

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50a) I betragtning af forskellene i 
udviklingsniveauet i regionerne og de 
forskellige sociale virkeligheder på tværs 
af Europa, bør ESF+ være tilstrækkelig 
fleksibel til at tage hensyn til de særlige 
regionale og territoriale forhold.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) "foranstaltninger vedrørende 
social inklusion": en proces, hvorved der 
gøres en indsats for at bekæmpe fattigdom 
og social udstødelse, sikre lige muligheder 
og skabe betingelser, der gør det muligt at 
deltage fuldt ud og aktivt i samfundet;

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 - herunder 
familier med enlige forældre - 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

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13a. "social inklusion": forbedring af 
vilkårene for deltagelse i samfundslivet, 
navnlig for dårligt stillede personer, ved at 
forbedre deres muligheder.
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Ændringsforslag 34

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 på nationalt, regionalt og 
lokalt plan i gennem bæredygtig 
jobskabelse at opnå et højt niveau af 
beskæftigelse, retfærdig social beskyttelse, 
social inklusion samt en kompetent og 
modstandsdygtig arbejdsstyrke, der er klar 
til det nuværende og fremtidens 
arbejdsmarked, i overensstemmelse med 
principperne og rettighederne i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
der blev proklameret af Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen den 
17. november 2017, og derved bidrage til 
at opfylde Unionens mål om at styrke 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed.

Ændringsforslag 35

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, skaber merværdi til og
supplerer medlemsstaternes politikker på 
nationalt, regionalt og lokalt plan for at 
sikre lige muligheder, ligestilling mellem 
kønnene, adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige arbejdsvilkår, social beskyttelse 
og inklusion samt et højt niveau af 
beskyttelse af menneskers sundhed som 
fastsat i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) under delt forvaltning for så vidt 
angår den del af bistanden, der svarer til de 
specifikke målsætninger, der er angivet i 
artikel 4, stk. 1 (i det følgende benævnt 
"ESF+-indsatsområdet under delt 
forvaltning"), og

a) under delt forvaltning, under 
hensyntagen til de regionale 
myndigheder, hvis medlemsstaternes 
institutionelle og retlige rammer 
fastsætter det, for så vidt angår den del af 
bistanden, der svarer til de specifikke 
målsætninger, der er angivet i artikel 4, stk. 
1 (i det følgende benævnt "ESF+-
indsatsområdet under delt forvaltning"), og

Ændringsforslag 37

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, bekæmpelse af 
fattigdom, 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]:

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) at forbedre adgangen til 
beskæftigelse af høj kvalitet for alle 
jobsøgende, herunder unge, i lyset af den 
høje arbejdsløshed, marginaliserede eller 
ugunstigt stillede grupper, personer med 
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handicap eller personer, der bor i 
landdistrikter, bjergområder og fattige 
byområder, personer, der nærmer sig 
pensionsalderen; langtidsledige og 
erhvervsinaktive og fremme selvstændig 
virksomhed, iværksætteri, herunder 
udvikling af SMV'er, ledsaget af særlige 
uddannelsesprogrammer, og den sociale 
økonomi, også gennem uddannelse på 
stedet og lærlingeuddannelse;

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) at modernisere og integrere 
arbejdsmarkedets institutioner og tjenester 
på nationalt, regionalt og lokalt plan for 
at sikre rettidig og skræddersyet bistand 
samt støtte til matching, overgange 
igennem hele livet og frivillig mobilitet på 
arbejdsmarkedet, også på tværs af
grænserne, og samtidig forbedre 
jobkvaliteten på alle områder;

Ændringsforslag 40

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 

iii) at tilskynde til og fremme 
ligestilling mellem kønnene, kvinders 
deltagelse på arbejdsmarkedet, også for at 
gøre det muligt for dem at optjene 
pensionsrettigheder, en bedre balance 
mellem arbejdsliv og privatliv, herunder 
adgang til børnepasning, et sundt og 
veltilpasset arbejdsmiljø, der tager højde 
for sundhedsmæssige risici, tilpasning af 
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sund aldring arbejdstagere, virksomheder og 
iværksættere til forandring samt aktiv og 
sund aldring

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) at forbedre kvaliteten, 
effektiviteten, fleksibiliteten og 
arbejdsmarkedsrelevansen af 
uddannelsessystemerne for at støtte 
tilegnelsen af nøglekompetencer, herunder 
digitale færdigheder, for at holde trit med 
et samfund under stadig forandring, 
samtidig med at e-integration fremmes;

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

v) at fremme lige adgang til og 
færdiggørelse af inkluderende uddannelse 
af høj kvalitet og træffe hensigtsmæssige 
foranstaltninger til at afhjælpe problemet 
med tidligt skolefrafald, navnlig for
marginaliserede og ugunstigt stillede 
grupper, personer i landdistrikter og 
afsidesliggende områder, fra 
førskoleundervisning og børnepasning over 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse 
til videregående uddannelser samt 
voksenuddannelse, herunder at lette 
læringsmobiliteten for alle og 
tilgængeligheden for personer med 
handicap;

Ændringsforslag 43
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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 og 
uformel og ikke-formel læring, navnlig 
fleksible opkvalificerings- og 
omskolingsmuligheder for alle under 
hensyntagen til digitale færdigheder, at 
foregribe forandringer og nye 
kvalifikationskrav, at lette karriereskift og 
at fremme erhvervsmæssig mobilitet, at 
fremme deltagelse i samfundet og 
håndtere samfundsmæssige udfordringer;

Ændringsforslag 44

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 fremme lige muligheder og 
aktiv deltagelse og at forbedre 
beskæftigelsesegnetheden og adgangen til 
beskæftigelse for ugunstigt stillede 
grupper;

Ændringsforslag 45

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 fremme socioøkonomisk 
integration af tredjelandsstatsborgere, 
herunder migranter og flygtninge under 
international beskyttelse, og 
marginaliserede samfundsgrupper som for 
eksempel romaer, og bedre integration af 
migranter på arbejdsmarkedet;
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Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xia) at styrke de offentlige 
myndigheders og aktørernes 
institutionelle kapacitet og effektiviteten 
af den offentlige forvaltning;

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. xi b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xib) at fremme den socioøkonomiske 
integration af marginaliserede 
samfundsgrupper, migranter og ugunstigt 
stillede grupper gennem integrerede 
foranstaltninger, herunder boliger og 
sociale ydelser;

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. et mere intelligent Europa gennem 
udvikling og løbende tilpasning af 
færdigheder til intelligent specialisering i 
tæt sammenhæng med udviklingen i nye 
teknologier, færdigheder til centrale 
støtteteknologier, industriel omstilling, 
grønne job og bæredygtig udvikling, 
sektorsamarbejde om færdigheder og 
iværksætteri, uddannelse af forskere, 
mentorer, vejledere og undervisere, 
navnlig inden for udvikling af 
menneskelig kapital og menneskelige 
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ressourcer, netværksaktiviteter og 
partnerskaber mellem højere 
uddannelsesinstitutioner, forsknings- og 
teknologicentre og støtte til 
mikrovirksomheder og små og mellemstore 
virksomheder samt den sociale økonomi 
og faglige selskaber;

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. et grønnere, kulstoffattigt Europa 
gennem den forbedring af 
uddannelsessystemerne på de forskellige 
stadier af den erhvervsmæssige aktivitet, 
der er nødvendig for at øge bevidstheden 
om klimaændringer med henblik på 
tilpasning af færdigheder og 
kvalifikationer, opkvalificering af personer 
i aktiv beskæftigelse og jobsøgende, 
skabelse af nye grønne job i sektorer på 
miljø-, klima- og energiområdet, inden for 
den cirkulære økonomi og på
bioøkonomiområdet.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2 a. Et Europa tættere på borgerne 
gennem bekæmpelse af fattigdom og 
foranstaltninger til social inklusion under 
hensyntagen til de særlige forhold, der 
gør sig gældende for byområder, 
landdistrikter og kystområder med 
henblik på at tackle de socioøkonomiske 
uligheder i byer og regioner.

Ændringsforslag 51
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De midler, der er til rådighed for 
ESF+ beløber sig til 27,5 % af midlerne 
under målet om investeringer i 
beskæftigelse og vækst (dvs. 
99 786 000 000 EUR i 2018-priser), 
eksklusive beløbet til sundhed, 
beskæftigelse og social innovation.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Alle programmer på ESF+-
indsatsområdet under delt forvaltning samt 
de operationer, der støttes via 
indsatsområdet beskæftigelse og social 
innovation og indsatsområdet sundhed, 
skal sikre ligestilling mellem 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, samt adgang for personer med 
handicap, under udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen heraf.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne og Kommissionen 
støtter også specifikke målrettede aktioner 
for at fremme de i stk. 1 omhandlede 

2. Medlemsstaterne og Kommissionen 
støtter også specifikke målrettede aktioner 
og udvikling af nationale og regionale 
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principper inden for enhver af ESF+'s 
målsætninger, herunder overgangen fra 
institutionel pleje til pleje i familien og i 
nærmiljøet.

strategier og handlingsplaner for at 
fremme de i stk. 1 omhandlede principper 
inden for enhver af ESF+'s målsætninger, 
herunder den rimelige overgang fra 
institutionel pleje til pleje i familien og i 
nærmiljøet.

Ændringsforslag 54

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne koncentrerer også 
gennem deres forvaltningsmyndigheder 
på nationalt og regionalt plan de ESF+-
midler, der er omfattet af delt forvaltning, 
om interventioner, der har til formål at 
håndtere de udfordringer, der er knyttet til 
ESF+'s anvendelsesområde og formål, og 
som identificeres i deres regionale 
strategier, nationale reformprogrammer, 
relevante landespecifikke henstillinger 
under hensyntagen til den sociale 
resultattavle under det europæiske 
semester, og som vedtages i 
overensstemmelse med artikel 121, stk. 2, i 
TEUF og artikel 148, stk. 4, i TEUF, under 
iagttagelse af principperne og 
rettighederne i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, de lokale, regionale og 
nationale investeringsbehov og ejerskabet 
til reformerne på stedet.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2
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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 - via deres 
forvaltningsmyndigheder på nationalt og 
regionalt plan - og, hvis det er relevant, 
Kommissionen skaber synergier og sikrer 
koordinering, komplementaritet og 
sammenhæng mellem ESF+ og andre EU-
fonde såsom ESI-fondene og navnlig 
EFRU og Samhørighedfonden samt 
programmer og instrumenter som for 
eksempel Erasmus, Horisont Europa, 
Asyl- og Migrationsfonden og 
reformstøtteprogrammet, herunder 
instrumentet til gennemførelse af reformer 
og det tekniske støtteinstrument, både i 
planlægningsfasen og under 
gennemførelsen, uden at dette berører 
ESF+-målsætningerne i artikel 3 og 4. 
Medlemsstaterne og, hvis det er relevant, 
Kommissionen optimerer 
koordineringsmekanismerne for at undgå 
dobbeltarbejde og sikre tæt samarbejde 
mellem de forvaltningsmyndigheder, der 
er ansvarlige for gennemførelsen, med 
hensyn til at levere integrerede strategier 
samt sammenhængende og strømlinede 
støtteforanstaltninger.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

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 under 
hensyntagen til de særlige regionale 
forhold 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 suppleret 
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med tilstrækkelig fleksibilitet på 
forvaltningsmyndighedens niveau til at 
identificere prioriteter og områder for 
ESF+-investeringer i overensstemmelse 
med de specifikke lokale/regionale 
udfordringer, og under hensyntagen til de 
principper og rettigheder, der er opstillet i 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, samt målene for styrkelse af 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed.

Ændringsforslag 57

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 
25 % af deres ESF+-midler under delt 
forvaltning, hvor det er relevant, til de 
specifikke målsætninger for politikområdet 
social inklusion, jf. artikel 4, stk. 1, nr. vii)-
xi), herunder moderniseringen af de sociale 
sikringssystemer og fremme af den 
socioøkonomiske integration af 
tredjelandsstatsborgere. Medlemsstaterne 
kan anvende denne bevilling til at 
håndtere andre udfordringer end 
arbejdsløshed med henblik på at støtte 
fattigdomsbekæmpende foranstaltninger, 
der går ud over aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 58

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 

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

inklusion af de dårligst stillede og/eller 
afhjælpning af materielle afsavn, jf. artikel 
4, stk. 1, nr. xi).

Begrundelse

En minimumstildeling på 4 % vil også gøre det muligt at fastholde de ressourcer, der er til 
rådighed under den nuværende Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede 
(FEAD) (4 mia. EUR i peroden 2014 - 2020). Medlemsstaterne bør frit kunne beslutte, om de 
vil yde fødevarehjælp, materiel støtte eller foranstaltninger vedrørende social inklusion for de 
socialt dårligst stillede, afhængigt af deres nationale forhold.

Ændringsforslag 59

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 
10 % af deres ESF+-midler under delt 
forvaltning for årene 2021-2025 til 
målrettede aktioner og strukturreformer til 
støtte for ungdomsbeskæftigelse, 
lærlingeordninger og overgangen fra skole 
til arbejde, iværksætteri, 
reintegrationsforløb på beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet og "second chance"-
uddannelsestilbud navnlig med henvisning 
til bedste praksis i forbindelse med 
gennemførelse af 
ungdomsgarantiordninger på nationalt og 
regionalt niveau.

Ændringsforslag 60

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, 
med fokus på unge i landdistrikter for at 
forhindre affolkning og iværksætter 
målrettede opsøgende foranstaltninger.

Ændringsforslag 61

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. Medlemsstaternes 
forvaltningsmyndigheder på nationalt og 
regionalt plan sikrer, at regionale og 
lokale myndigheder, sociale og 
økonomiske partnere, 
civilsamfundsorganisationer og 
støttemodtagere deltager i alle faser af 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen under 
ESF+, i overensstemmelse med 
principperne i artikel 6 i forordningen om 
fælles bestemmelser, herunder den 
europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab. Dette gælder for
gennemførelsen af de politikker 
vedrørende beskæftigelse, uddannelse og 
social inklusion, der støttes via ESF+-
indsatsområdet under delt forvaltning.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tildeler i hvert 
program et passende beløb af deres midler 
fra det indsatsområde under ESF+, der 

2. Medlemsstaterne tildeler i hvert 
program mindst 2 % af de ESF+-midler, 
der gennemføres under delt forvaltning, til 
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gennemføres under delt forvaltning, til 
kapacitetsopbygning hos arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer.

kapacitetsopbygning hos lokale og 
regionale myndigheder, arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationer.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte i overensstemmelse med artikel 7, 
stk. 5, skal programmeres under en særlig 
prioritet og skal støtte opfyldelsen af den 
specifikke målsætning i artikel 4, stk. 1, nr. 
i).

Støtte i overensstemmelse med artikel 7, 
stk. 5, skal programmeres under en særlig 
prioritet og skal støtte opfyldelsen af den 
specifikke målsætning i artikel 4, stk. 1, nr. 
i) og nr. v).

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De aktioner. der adresserer udfordringer, 
der er identificeret i relevante 
landespecifikke henstillinger og i det 
europæiske semester som omhandlet i 
artikel 7, stk. 2, skal programmeres under 
en eller flere særlige prioriteter. Der skal 
sikres tilstrækkelig fleksibilitet på 
forvaltningsmyndighedsniveau til at 
fastlægge prioriteter og områder for 
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investeringer fra ESF+ i 
overensstemmelse med de specifikke 
lokale eller regionale udfordringer som 
følge af de landespecifikke henstillingers 
ét-årige karakter og ESF+-
programmeringens flerårige karakter.
Medlemsstaterne sikrer 
overensstemmelse, sammenhæng og 
synergi mellem disse prioriteter og den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, 
Parisaftalen og målene for bæredygtig 
udvikling. Der skal sikres tilstrækkelig 
fleksibilitet på 
forvaltningsmyndighedsniveau til at 
fastlægge prioriteter og områder for 
investeringer fra ESF+ i 
overensstemmelse med de specifikke 
lokale og regionale sociale udfordringer.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a

Integreret territorial udvikling

ESF+ kan støtte integreret territorial 
udvikling i programmer under begge de 
mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i 
forordning (EU) 2018/xxxx [den nye 
forordning om fælles bestemmelser] i 
overensstemmelse med afsnit III, kapitel 
II, i nævnte forordning [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. 2. 
Medlemsstaterne gennemfører 
udelukkende integreret territorial 
udvikling med støtte fra ESF+ ved hjælp 
af de formularer, der er omhandlet i 
artikel [22] i forordning (EU) 
2018/xxxx [den nye forordning om fælles 
bestemmelser].

Ændringsforslag 67
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Forslag til forordning
Artikel 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11b

Tværnationalt samarbejde

Medlemsstaterne kan støtte tværnationale 
samarbejdsaktioner under specifik 
prioritet. 3. Tværnationale 
samarbejdsaktioner kan programmeres 
under en hvilken som helst af de 
specifikke målsætninger i artikel 4, stk. 1, 
nr. i)-x). Den maksimale 
medfinansieringsrate for denne prioritet 
kan øges til 95 % med henblik på tildeling 
af højst 5 % af de nationale ESF+-midler 
under delt forvaltning til sådanne 
prioriteter.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Innovative aktioner Innovative aktioner og integreret 
territorial udvikling

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Gennem ESF+ støtter
medlemsstaterne aktioner med henblik på 
social innovation og sociale eksperimenter 
herunder opskalering af innovative 
tilgange, der er blevet afprøvet i mindre 
målestok, eller styrker bottom-up-tilgange 
baseret på partnerskaber, der involverer 
offentlige myndigheder, i særdeleshed på 
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styret af lokalsamfundet. lokalt og regionalt plan, den private sektor 
og civilsamfundet, f.eks. lokale 
aktionsgrupper, der udformer og 
gennemfører lokale udviklingsstrategier 
styret af lokalsamfundet, som tager højde 
for lokale karakteristika.

Ændringsforslag 70

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 
samt integreret territoriel udvikling kan 
programmeres under en eller flere af de 
specifikke målsætninger i artikel 4, stk. 1, 
nr. i)-x).

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hver medlemsstat tilegner mindst 
én prioritet til gennemførelsen af stk. 1 
eller 2 eller begge. Den maksimale 
medfinansieringsrate for disse prioriteter 
kan øges til 95 % med henblik på tildeling 
af højst 5 % af de nationale ESF+-midler 
under delt forvaltning til sådanne 
prioriteter.

4. Mindst 10 % af ESF+-midlerne på 
nationalt plan tildeles gennemførelsen af 
stk. 1 eller 2 eller begge.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Indikatorer, der henviser til 
enkeltpersoner, skal altid være opdelt på 
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køn.

Ændringsforslag 73

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 74

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 75

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) omkostninger til indkøb af 
fødevarer og/eller elementær materiel 
bistand, herunder omkostninger i 
forbindelse med transport af fødevarer 
og/eller elementær materiel bistand til de 
støttemodtagere, der leverer fødevarerne 
og/eller den elementære materiel bistand til 

a) omkostninger til indkøb af 
fødevarer, fremme af lokale indkøb
og/eller elementær materiel bistand, 
herunder omkostninger i forbindelse med 
transport af fødevarer og/eller elementær 
materiel bistand til de støttemodtagere, der 
leverer fødevarerne og/eller den 
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slutmodtagerne elementære materiel bistand til 
slutmodtagerne

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkostninger til administration, 
transport og oplagring, der afholdes af de 
støttemodtagere, der er involveret i 
uddelingen af fødevarerne og/eller den 
elementære materielle bistand til de socialt 
dårligst stillede, med en fast takst på 5 % af 
de i litra a) omhandlede omkostninger eller 
5 % af værdien af de fødevarer, der er afsat 
efter reglerne i artikel 16 i forordning (EU) 
nr. 1308/2013

c) omkostninger til administration, 
transport og oplagring, der afholdes af de 
støttemodtagere, der er involveret i 
uddelingen af fødevarerne og/eller den 
elementære materielle bistand til de socialt 
dårligst stillede, med en fast takst på 5 % af 
de i litra a) omhandlede omkostninger eller 
5 % af værdien af de fødevarer, der er afsat 
efter reglerne i artikel 16 i forordning (EU) 
nr. 1308/2013; forvaltningsmyndigheden 
kan fastsætte en højere fast sats på 
grundlag af en rimelig, afbalanceret og 
kontrollerbar beregningsmetode baseret 
på: i) statistiske data, andre objektive 
oplysninger eller en sagkyndig vurdering 
eller ii) verificerede historiske data for 
individuelle støttemodtagere.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) omkostninger til indsamling, 
transport, oplagring og uddeling af 
fødevaredonationer og 
oplysningsaktiviteter, der er direkte 
forbundet hermed

d) omkostninger til indsamling, 
transport, oplagring og uddeling af 
fødevaredonationer og informations- og 
oplysningsaktiviteter, der er direkte 
forbundet hermed

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – litra d
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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 med fokus på 
områder med mangel på arbejdskraft, 
erhverv, lande, grænseregioner eller for 
særlige grupper (f.eks. sårbare mennesker)

Ændringsforslag 79

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

e) at støtte udviklingen af et 
markedsøkosystem i forbindelse med 
ydelsen af mikrofinansiering til 
mikrovirksomheder i opstarts- og 
udviklingsfaserne, navnlig dem, der 
beskæftiger sårbare mennesker eller er 
oprettet af unge personer i landdistrikter 
for at forhindre affolkning;

Ændringsforslag 80

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kapacitetsopbygning, navnlig: c) Integration og 
kapacitetsopbygning, navnlig:

Ændringsforslag 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) hos deltagende landes 
forvaltninger, sociale sikringsinstitutioner 
og arbejdsformidlinger med ansvar for 
fremme af arbejdskraftens bevægelighed, 
af mikrofinansieringsinstitutioner og 
institutioner, der stiller finansiering til 
rådighed for sociale virksomheder eller 
andre aktører på det sociale 
investeringsområde samt netværksarbejde

iii) hos deltagende landes 
forvaltninger, navnlig på regionalt og 
lokalt plan, sociale sikringsinstitutioner og 
arbejdsformidlinger med ansvar for 
fremme af arbejdskraftens bevægelighed, 
af mikrofinansieringsinstitutioner og 
institutioner, der stiller finansiering til 
rådighed for sociale virksomheder eller 
andre aktører på det sociale 
investeringsområde samt netværksarbejde

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at styrke kriseberedskab, -
forvaltning og-respons i Unionen for at 
beskytte borgerne mod 
grænseoverskridende sundhedstrusler ved:

a) at styrke kriseberedskab, -
forvaltning og-respons i Unionen, blandt 
andet gennem blandede 
grænseoverskridende indsatshold, for at 
beskytte borgerne mod 
grænseoverskridende sundhedstrusler ved:
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Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at gennemføre 
kapacitetsopbygningsforanstaltninger med 
henblik på kriseberedskab, -forvaltning og-
respons

i) at gennemføre 
kapacitetsopbygningsforanstaltninger med 
henblik på kriseberedskab, -forvaltning og 
-respons under hensyntagen til potentielle 
klimaændringer

Ændringsforslag 85

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) at støtte laboratoriekapaciteten iii) at støtte laboratoriekapaciteten til at 
reagere hurtigt på nødsituationer, når det 
er nødvendigt

Ændringsforslag 86

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 og regionale reformprocesser 
hen imod mere effektive, tilgængelige og 
modstandsdygtige sundhedssystemer og 
større fremme af sundhed på nationalt, 
regionalt og lokalt plan og 
sygdomsforebyggelse, navnlig 
reformprocesser, der adresserer de 
udfordringer, der identificeres inden for 
rammerne af det europæiske semester

Ændringsforslag 87

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) at udvikle og implementere 
tilgange, der reagerer på fremtidige 
nationale og regionale udfordringer i 
sundhedssystemet med fokus på 
regionerne i den yderste periferi

Ændringsforslag 88

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) grænseoverskridende samarbejde 
og partnerskaber, herunder i 
grænseoverskridende regioner

i) grænseoverskridende samarbejde 
og partnerskaber, herunder i 
grænseoverskridende regioner og 
regionerne i den yderste periferi;

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) sundhedskriseberedskabsøvelser. iii) sundhedskriseberedskabsøvelser og 
iværksættelse af løsninger på grundlag af 
potentielle scenarier;

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) kapacitetsopbygning, navnlig: c) Integration og 
kapacitetsopbygning, navnlig:

Ændringsforslag 91
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Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) gennem støtte til etablering, drift og 
vedligeholdelse af en IT-infrastruktur til 
dataudveksling

iii) gennem støtte til etablering, drift og 
vedligeholdelse af en IT-infrastruktur til 
dataudveksling og sikring af 
databeskyttelse;

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – punkt 1 a - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

børn, der bor på institutioner og 
børnehjem

Ændringsforslag 93

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

data vedrørende overgangen fra 
institutionel pleje til familiepleje og pleje i 
nærmiljøet

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – andet led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— antal støttede mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder 
(herunder andelsvirksomheder og sociale
virksomheder).

— antal støttede mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder 
(herunder andelsvirksomheder, sociale 
virksomheder og andre socialøkonomiske
virksomheder oprettet ved 
medlemsstaternes specifikke lovgivning).
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Ændringsforslag 95

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Fælles umiddelbare 
resultatindikatorer for enheder:

— antal mikrovirksomheder , små og 
mellemstore virksomheder (herunder 
andelsvirksomheder og andre 
socialøkonomiske virksomheder oprettet 
ved medlemsstaternes specifikke 
lovgivning), der har påbegyndt deres 
aktivitet efter deres deltagelse i 
programmet.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b) Fælles langsigtede 
resultatindikatorer for enheder:

— antal mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder (herunder 
andelsvirksomheder, sociale virksomheder 
og andre socialøkonomiske virksomheder 
oprettet ved medlemsstaternes specifikke 
lovgivning), der opretholder deres aktivitet 
senest seks måneder efter deres opstart.
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