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KORT BEGRUNDELSE

Næsten 23 millioner mennesker står i dag uden arbejde i Europa, og 30 millioner lever med 
risikoen for social udstødelse. Derfor skal Den Europæiske Socialfond (ESF), som anført i 
Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011, spille en vigtig rolle med hensyn til 
opnåelsen af Europa 2020-strategiens sociale mål og beskæftigelsesmål og derfor bør den 
betragtes som en politisk prioritering og finansieres i overensstemmelse hermed.

Finansieringsrammen for ESF for 2014-2020 nævnes ikke i den foreslåede ESF-forordning, 
men i forordningsforslaget om fælles regler for alle fonde1. I artikel 84, stk. 3, i sidstnævnte 
anføres det, at "mindst 25 % af strukturfondsmidlerne til de mindre udviklede regioner, 40 % 
til overgangsregionerne og 52 % for mere udviklede regioner i hver medlemsstat tildeles 
ESF".  Generelt svarer dette – hvis disse tærskler ikke sænkes – til 84 mia. EUR (i faste 2011-
priser), hvilket er en samlet minimumsandel til EFS på 25 % af de samlede bevillinger til 
strukturfondene og Samhørighedsfonden (ifølge beregningen i Kommissionens meddelelse 
"Et budget for Europa 2020")2. Til sammenligning udgjorde bevillingerne til EFS i den 
flerårige finansielle ramme for 2007-2013 78 mio. EUR i 2011-priser, dvs. 22 % af de 
samlede bevillinger til Samhørighedsfonden og strukturfondene. Derfor medfører 
Kommissionens forslag vedrørende ESF, hvis det vedtages, en relativ stigning i forhold til de 
samlede bevillinger til Samhørighedsfonden og strukturfondene. Man bør imidlertid være 
opmærksom på, at de samlede bevillinger til Samhørighedsfonden og strukturfondene i 
Kommissionens forslag vil blive fastfrosset i faktiske priser på samme niveau som loftet for 
2013.  Ordføreren er meget positivt indstillet over for denne minimumsandel og mener 
absolut, at den skal bevares, så meget desto mere som den er en fornyelse i forhold til den 
eksisterende flerårige finansielle ramme. Ordføreren minder ligeledes om, at Europa-
Parlamentet i sin ovennævnte beslutning har udtrykt sin overbevisning om, at "bevillingerne 
til den næste FFR skal forhøjes med mindst 5 %" sammenlignet med niveauet i 2013, at "de 
beløb, der afsættes [til samhørighedspolitik] i den nuværende finansielle 
programmeringsperiode som minimum bør fastholdes i den næste periode", samt at ESF bør 
finansieres som en politisk prioritering.

I artikel 84, stk. 3 og stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser foreslår Kommissionen 
ligeledes, at der afsættes 2,5 mia. EUR til ordningen for uddeling af fødevarer til de socialt 
dårligst stillede personer i Unionen. Denne støtte skulle i givet fald fratrækkes hver 
medlemsstats nationale finansieringsramme for ESF. I mangel af et specifikt og behørigt 
retsgrundlag med angivelse af, hvordan programmet helt nøjagtigt skulle fungere, og med 
henvisning til Kommissionens seneste erklæringer, er programmets fremtidsperspektiver 
imidlertid tvetydige.

I ESF-forordningen foreslår Kommissionen en øremærkning af 20 % af ESF-støtten til 
integrering i samfundet med fokus på foranstaltninger til bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed samt integrering af særlig støtte til kønnenes ligestilling og ikke-
diskriminering. Medlemsstaterne skal øremærke 80 % af støtten til hvert operationelt program 
til højst fire af EFS's tematiske hovedmål til mere udviklede regioner, 70 % til 
                                               
1 COM(2011)0615.
2 COM(2011)0500.
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overgangsregioner og 60 % til de mindre udviklede regioner. Gennemførelsen af denne 
tematiske koncentration vil være i centrum for forhandlingerne om en fælles strategisk ramme 
og om partnerskabskontrakterne, som skal forhandles på plads med medlemsstaterne.

Hvad angår andre bestemmelser med budgetmæssige følger, glæder ordføreren sig over 
Kommissionens bestræbelser på at forenkle procedurerne, især de forenklede 
finansieringsmuligheder med anvendelsen af faste beløb og standardskalaer for 
enhedsomkostninger.  Ordføreren understreger endvidere, at medlemsstaterne bør medvirke 
til sådanne bestræbelser på at forenkle procedurerne.

Forsvarlig økonomisk forvaltning og gennemsigtighed er ligeledes af afgørende betydning.
Ordføreren foreslår derfor, at der indsættes flere henvisninger til bestemmelserne i den 
finansforordning, der for øjeblikket er under behandling, og efterlyser mere gennemsigtighed 
og objektivitet samt flere resultatindikatorer.  

Ordføreren understreger ligeledes nødvendigheden af at forbedre koordineringen og synergien 
mellem ESF og andre programmer, især det foreslåede program for social udvikling og 
innovation, Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, samt det foreslåede 
"Erasmus for alle"-program. Der er behov for præcise målsætninger for at skabe klarhed over, 
hvilke programmer der finansieres af hvilke instrumenter. Ordføreren foreslår især, at der 
udarbejdes en bedre definition af ESF-målsætningen om "aktiv integration", og at forholdet 
mellem ESF og programmet for social udvikling og innovation præciseres nærmere. Disse to 
instrumenter skal i realiteten anvendes til støtte for såkaldt "social innovation " og Den 
Europæiske Beskæftigelsestjeneste (Eures), men i henhold til forskellige 
forvaltningsbestemmelser og derfor på forskellige niveauer. Eures vil primært blive 
finansieret under programmet for social udvikling og innovation, mens Eures-aktiviteter, 
såsom ansættelse og dertil knyttede oplysninger, samt rådgivning, ifølge Kommissionens 
forslag skal finansieres af medlemsstaterne og tværnationalt.  Projekter til fremme af "social 
innovation" kunne finansieres af Kommissionen inden for rammerne af aksen Progress under 
programmet for social udvikling og innovation og senere videreudvikles inden for rammerne 
af ESF med samfinansiering fra medlemsstaterne. ESF kunne ligeledes direkte fremme "social 
innovation" inden for sit eget mandat. Opmærksomheden henledes ligeledes på, at 
infrastrukturer med henblik på at fremme livslang læring skal finansieres under ESF, mens 
aktiviteter til fremme af livslang læring skal finansieres under det foreslåede flerårige 
program "Erasmus for Alle".

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1a. minder om sin beslutning af 8. juni 
2011 om "Investering i fremtiden: en ny 
flerårig finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa"1; gentager, at der er 
behov for tilstrækkelige ekstra ressourcer 
i den næste FFR, således at det bliver 
muligt for Unionen at opfylde sine 
eksisterende politiske prioriteringer og de 
nye opgaver, der følger af 
Lissabontraktaten, samt at reagere på 
uforudsete begivenheder; der påpeger, at 
man selv med en forøgelse af midlerne til 
den næste FFR på 5 % i forhold til 2013-
niveauet kun vil kunne yde et begrænset 
bidrag til opfyldelsen af EU's vedtagne 
mål og forpligtelser samt EU's 
solidaritetsprincip; der opfordrer Rådet 
til, hvis det ikke er enig i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
dets politiske prioriteringer eller projekter, 
det vil være indstillet på at opgive helt til 
trods for deres bevislige europæiske 
merværdi,

_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning Ændringsforslag

1b. der minder om sin holdning, der især 
kom til udtryk i Parlamentets beslutning 
af 7. juni 20111, hvori der slås til lyd for, 
at ordningen med uddeling af fødevarer 
til de socialt dårligst stillede personer i 
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Unionen videreføres under den næste 
FFR; der indtrængende opfordrer 
Kommissionen til at fremsætte et forslag 
om det mest hensigtsmæssige 
retsgrundlag; der imidlertid understreger, 
at ESF og programmet om fødevarehjælp 
til socialt dårligt stillede personer ikke har 
helt identiske målsætninger,
_______________
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0338.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) ESF bør forbedre 
beskæftigelsesmulighederne, fremme 
uddannelse og livslang læring og udvikle 
aktive integrationspolitikker i 
overensstemmelse med de opgaver, der er 
tillagt ESF i traktatens artikel 162 og 
dermed bidrage til den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174. I henhold til traktatens artikel 9 bør 
ESF tage hensyn til de krav, der er knyttet 
til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, 
sikring af passende social beskyttelse, 
bekæmpelse af social udelukkelse samt et 
højt niveau for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed.

(2) ESF bør forbedre 
beskæftigelsesmulighederne, støtte 
skabelsen af varig beskæftigelse, fremme 
uddannelse og livslang læring, udvikle 
aktive integrationspolitikker og bekæmpe 
fattigdom og social udstødelse i 
overensstemmelse med artikel 9 i traktaten 
og med de opgaver, der er tillagt ESF i 
traktatens artikel 162 og dermed bidrage til 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed i overensstemmelse med 
traktatens artikel 174. I henhold til 
traktatens artikel 9 bør ESF tage hensyn til 
de krav, der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af 
fattigdom og social udelukkelse samt et 
højt niveau for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I sin beslutning af 8. juni 2011 om 
"Investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa" anførte Parlamentet, at 
"en af de store udfordringer for Den 
Europæiske Union består i at bevare 
konkurrenceevnen, øge væksten og 
bekæmpe høj arbejdsløshed, og at der skal 
fokuseres på velfungerende 
arbejdsmarkeder og på de sociale vilkår 
for at forbedre beskæftigelsen, fremme 
anstændigt arbejde og garantere 
arbejdstagernes rettigheder over hele 
Europa såvel som på arbejdsvilkårene og 
på bekæmpelsen af fattigdom".

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I samme beslutning understregede 
Parlamentet "den vigtige rolle, som Den 
Europæiske Socialfond (ESF) spiller for 
opnåelsen af Europa 2020-strategiens 
sociale mål og beskæftigelsesmål", og 
anførte, at "ESF bør betragtes som en 
politisk prioritering og finansieres i 
overensstemmelse hermed", samt slog til 
lyd for "en mere strategisk anvendelse af 
ESF for at fremme ligestillingen mellem 
kvinder og mænd, adgangen til og 
reintegration på arbejdsmarkedet samt 
bekæmpelsen af arbejdsløshed, fattigdom, 
social udstødelse og samtlige former for 
diskrimination".
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3c) Under den flerårige finansielle 
ramme for 2007-2013 fik ESF tildelt 78 
mia. EUR (i 2011-priser). I sin meddelelse 
"Et budget for Europa 20201  "foreslår 
Kommissionen for den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020 en 
samlet minimumsandel til ESF på 25 % af 
hele budgettet til Samhørighedsfonden og 
strukturfondene (dvs. mindst 84 mia. EUR 
i 2011-priser). For mange 
arbejdsmarkedsinstrumenter er ESF 
livsvigtig. Hvis medlemsstaterne fortsat 
kræver yderligere besparelser på Den 
Europæiske Unions almindelige budget, 
vil arbejdsmarkedsinstrumenter i hele 
Unionen blive svækket, således at det 
bliver umuligt at få arbejdsløshedstallene 
ned.
______________
1COM(2011)0500.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Union står over for 
strukturelle udfordringer som følge af den 
økonomiske globalisering, teknologiske 
ændringer og en støt aldrende arbejdsstyrke 
og mangel på arbejdskraft i nogle sektorer 
og regioner. Udfordringerne forværredes
yderligere af den nylige økonomiske og 
finansielle krise, som har resulteret i øget 
arbejdsløshed, som især rammer unge og 
andre udsatte grupper, f.eks. indvandrere. 
ESF bør sigte mod at fremme 

(4) Den Europæiske Union står over for 
strukturelle og demografiske udfordringer 
som følge af den økonomiske 
globalisering, teknologiske ændringer og 
en støt aldrende arbejdsstyrke og mangel 
på arbejdskraft i nogle sektorer og 
regioner. Udfordringerne forværredes 
yderligere af den nylige økonomiske og 
finansielle krise, som har resulteret i øget 
arbejdsløshed, som især rammer unge og 
andre udsatte grupper, f.eks. indvandrere. 
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beskæftigelse og støtte arbejdskraftens 
mobilitet, investere i uddannelse, 
færdigheder og livslang læring, fremme 
social integration og bekæmpe fattigdom. 
Ved at fremme velfungerende 
arbejdsmarkeder, idet arbejdstageres 
tværnationale geografiske mobilitet 
styrkes, bør ESF navnlig støtte det 
europæiske arbejdsformidlingsnet Eures i 
forbindelse med ansættelse og de 
tilhørende oplysninger, rådgivning og 
vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan.

ESF bør sigte mod at fremme og skabe 
beskæftigelse og støtte arbejdskraftens 
mobilitet, investere i uddannelse, 
færdigheder og livslang læring, fremme 
social integration og bekæmpe fattigdom. 
Ved at fremme velfungerende 
arbejdsmarkeder, idet arbejdstageres 
tværnationale geografiske mobilitet 
styrkes, bør ESF navnlig støtte det 
europæiske arbejdsformidlingsnet Eures i 
forbindelse med ansættelse og de 
tilhørende oplysninger, rådgivning og 
vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan. Europa-Kommissionen bør 
systematisk overvåge Eures' aktiviteter og 
offentliggøre resultaterne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Samtidig er det vigtigt at støtte 
europæiske små og mellemstore 
virksomheders udvikling og 
konkurrenceevne og at sikre, at folk 
gennem erhvervelse af egnede færdigheder 
og gennem livslang læring kan tilpasse sig 
nye udfordringer såsom overgangen til en 
videnbaseret økonomi, den digitale 
dagsorden og overgangen til en mere 
energieffektiv økonomi med lavere CO2-
emissioner. ESF bør bidrage til at imødegå 
disse udfordringer ved at forfølge sine 
tematiske hovedmål. ESF bør i den 
forbindelse styrke arbejdsstyrkens 
overgang til grønnere færdigheder og 
arbejdspladser, bl.a. inden for 
energieffektivitet, vedvarende energi og 
bæredygtige transportsektorer under 
hensyn til Unionens hensigt om at øge 
andelen af EU-budgettet, som er afsat til 
integration af klimaaspektet, til mindst 
20 % med bidrag fra forskellige 

(6) Samtidig er det vigtigt at støtte 
europæiske små og mellemstore 
virksomheders udvikling og 
konkurrenceevne og at sikre, at folk 
gennem erhvervelse af egnede færdigheder 
og gennem livslang læring kan tilpasse sig 
ændrede økonomiske og sociale vilkår og
nye udfordringer såsom overgangen til en 
videnbaseret økonomi, den digitale 
dagsorden og overgangen til en mere 
energieffektiv økonomi med lavere CO2-
emissioner. ESF bør bidrage til at imødegå 
disse udfordringer ved at forfølge sine 
tematiske hovedmål. ESF bør i den 
forbindelse styrke arbejdsstyrkens 
overgang til grønnere færdigheder og 
arbejdspladser, bl.a. inden for 
energieffektivitet, vedvarende energi og
bæredygtige transportsektorer under 
hensyn til Unionens hensigt om at øge 
andelen af EU-budgettet, som er afsat til 
integration af klimaaspektet, til mindst 
20 % med bidrag fra forskellige 
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politikområder. politikområder.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) ESF bør bidrage til Europa 2020-
strategien og sikre, at støtten i højere grad 
koncentreres om Den Europæiske Unions 
prioriteter. ESF bør navnlig øge sin støtte 
til kampen mod social udelukkelse og 
fattigdom gennem en mindste øremærket 
tildeling. Alt efter udviklingsniveauet i de 
støttede regioner bør valget og antallet af 
investeringsprioriteter med henblik på 
støtte fra ESF også være begrænset.

(7) ESF bør bidrage til Europa 2020-
strategien, sikre, at støtten i højere grad 
koncentreres om Den Europæiske Unions 
prioriteter, og støtte medlemsstaterne 
under gennemførelsen af deres nationale 
reformprogrammer. ESF bør navnlig øge 
sin aktive støtte til kampen mod social 
udelukkelse og fattigdom gennem en 
mindste øremærket tildeling. Alt efter 
udviklingsniveauet i de støttede regioner 
bør valget og antallet af 
investeringsprioriteter med henblik på 
støtte fra ESF også være begrænset.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) En række fælles output- og 
resultatindikatorer bør fastlægges for at 
sikre en tættere overvågning og en bedre 
vurdering af de resultater, som opnås på 
europæisk plan gennem foranstaltninger, 
der støttes af ESF.

(8) En række fælles gennemsigtige og 
objektive output- og resultatindikatorer bør 
fastlægges for at sikre en tættere 
overvågning og en bedre vurdering af de 
resultater, som opnås på europæisk plan 
gennem foranstaltninger, der støttes af 
ESF.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I betragtning af, at det er nødvendigt 
med en integreret og holistisk tilgang for 
at sikre beskæftigelse og social inklusion, 
bør ESF støtte dannelsen af territorielt 
baserede partnerskaber og deres 
programmer på tværs af sektorerne.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at gennemførelsen af de ESF-
finansierede prioriteter bidrager til at 
fremme ligestillingen mellem kvinder og 
mænd i overensstemmelse med traktatens 
artikel 8. Evalueringer har vist betydningen 
af at inddrage kønsaspektet i alle 
dimensioner af programmerne, samtidig 
med at det sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger for at fremme 
ligestillingen mellem kønnene.

(10) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at gennemførelsen af de ESF-
finansierede prioriteter bidrager til at 
fremme ligestillingen mellem kvinder og 
mænd i overensstemmelse med traktatens 
artikel 8. Evalueringer har vist betydningen 
af at inddrage kønsaspektet i alle 
dimensioner af programmerne, herunder 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af dem på 
rettidig og konsekvent vis, samtidig med at 
det sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger for at fremme 
ligestillingen mellem kønnene.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I lyset af at dette program delvist 
overlapper EU-programmet for social 
udvikling og innovation bør der 
iværksættes foranstaltninger, der 
modvirker en dobbeltfinansiering af de 
samme aktiviteter og initiativer. Da 
aktiviteter, der gennemføres inden for 
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rammerne af ESF ved delt forvaltning, 
delvis overlapper aktiviteterne under EU-
programmet for social udvikling og 
innovation, der er under direkte 
forvaltning, bør der iværksættes 
foranstaltninger, som ikke fører til 
overlap eller dobbeltfinansiering af 
aktiviteter, der er underlagt forskellige 
forvaltningsformer.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der bør drages nytte af synergier 
mellem Den Europæiske Socialfond, Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske 
Hav- og Fiskerifond. Desuden bør Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
og det flerårige program for social 
udvikling og innovation struktureres 
konsekvent for at øge deres respektive 
effektivitet og for at undgå overlappende 
finansiering.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 16 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Det er hensigtsmæssigt at vedtage 
bestemmelser, som supplerer artikel 57 og 
58 i forordning (EU) nr. […], for at 
forenkle anvendelsen af ESF og mindske 
fejlrisikoen under hensyntagen til særlige 
forhold i foranstaltninger, der støttes af 

(16) Det er hensigtsmæssigt at vedtage 
bestemmelser, som supplerer artikel 57 og 
58 i forordning (EU) nr. […], for at 
forenkle anvendelsen af ESF og mindske 
fejlrisikoen under hensyntagen til særlige 
forhold i foranstaltninger, der støttes af 
ESF. En forbedring af gennemførelsen og 
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ESF. kvaliteten af støtten bør være et af 
hovedprincipperne bag opfyldelsen af 
programmets målsætninger, samtidig med 
at der sikres optimal udnyttelse af de 
finansielle ressourcer; 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Det er vigtigt at sikre en forsvarlig 
økonomisk forvaltning af programmet og 
gennemførelsen heraf på en måde, der er 
så effektiv og brugervenlig som muligt, 
samtidig med at retssikkerheden 
garanteres og der sikres adgang til 
instrumentet for alle deltagere. Eftersom 
aktiviteter under ESF gennemføres ved 
delt forvaltning, bør medlemsstaterne 
afstå fra at indføre yderligere regler, der 
komplicerer anvendelsen af støtten for 
modtagerne heraf.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Anvendelsen af faste beløb og 
standardskalaer for enhedsomkostninger, 
jf. artikel 116 og 116a i 
finansforordningen bør føre til en 
forenkling for støttemodtageren og bør 
mindske den administrative byrde for alle 
ESF-projektpartnere; Projektpartnerne 
beholder eventuelle restbeløb fra 
anvendelsen af faste beløb.

Ændringsforslag 18
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Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne og regionerne bør 
tilskyndes til at skabe en løftestangseffekt 
med ESF via finansielle instrumenter for at 
støtte f.eks. studerende, jobskabelse, 
arbejdstageres mobilitet, social integration 
og social iværksætterkultur.

(17) Medlemsstaterne og regionerne bør 
tilskyndes til at skabe en løftestangseffekt 
med ESF via finansielle instrumenter for at 
støtte beskæftigelsesevnen, især blandt 
unge mennesker, jobskabelse, 
arbejdstageres mobilitet, social integration 
og social iværksætterkultur.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Kommissionen bør gives 
delegationsbeføjelse til at vedtage retsakter 
efter artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde med 
hensyn til at definere standardskalaer for 
enhedsomkostninger og faste beløb og 
deres maksimale beløb for forskellige typer 
af operationer og fastsætte særlige regler 
og vilkår for politikbaserede garantier. Det 
er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(18) Kommissionen bør gives 
delegationsbeføjelse til at vedtage retsakter 
efter artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde med 
hensyn til, i overensstemmelse med 
finansforordningens relevante 
bestemmelser, at definere standardskalaer 
for enhedsomkostninger og faste beløb og 
deres maksimale beløb for forskellige typer 
af operationer og fastsætte særlige regler 
og vilkår for politikbaserede garantier. Det 
er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) ESF bør tilføre reel værdi til 
medlemsstaternes politikker, og 
tildelingen bør derfor ikke automatisk
være knyttet til en given medlemsstats 
makroøkonomiske resultater. 

Begrundelse

Pålæggelse af yderligere sanktioner ville kunne forværre situationen for de lande, som 
allerede kæmper med makroøkonomiske problemer. Derfor bør ESF's budget ikke øges, men 
det bør målrettes til at hjælpe medlemsstaterne med at skabe vækst og beskæftigelse.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mennesker og herunder ugunstigt 
stillede grupper såsom langtidsledige, 
handicappede, indvandrere, etniske 
minoriteter, marginaliserede 
befolkningsgrupper og personer, der 
risikerer social udelukkelse, skal kunne 
drage fordel af ESF. ESF skal også yde 
støtte til virksomheder, systemer og 
strukturer med henblik på at lette deres 
tilpasning til nye udfordringer og fremme 
en god forvaltningsskik og gennemførelse 
af reformer bl.a. inden for beskæftigelse, 
uddannelse og sociale politikker.

3. Mennesker og herunder ugunstigt 
stillede grupper såsom langtidsledige, unge 
og lavtkvalificerede arbejdstagere, 
handicappede, indvandrere, etniske 
minoriteter, marginaliserede 
befolkningsgrupper og personer, der 
risikerer social udelukkelse, skal kunne 
drage fordel af ESF. ESF skal også yde 
støtte til virksomheder, systemer og 
strukturer med henblik på at lette deres 
tilpasning til nye udfordringer og fremme 
en god forvaltningsskik og gennemførelse 
af reformer bl.a. inden for beskæftigelse, 
uddannelse og sociale politikker.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) adgang til beskæftigelse for 
arbejdssøgende og erhvervsinaktive, 

i) adgang til beskæftigelse og 
arbejdsanvisning for arbejdssøgende og 
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herunder lokale beskæftigelsesinitiativer og 
støtte til arbejdskraftens mobilitet

erhvervsinaktive, herunder lokale 
beskæftigelsesinitiativer og støtte til
arbejdskraftens mobilitet

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. vii a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) fremme af beskæftigelsen for 
personer i ugunstige situationer på 
arbejdsmarkedet, i særdeleshed personer 
med handicap.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) fremme centrale færdigheder, i 
særdeleshed iværksætterevner, og styrke 
personers beskæftigelsesegnethed.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Social integration fremmes, og 
fattigdom bekæmpes i kraft af:

c) Aktiv social integration fremmes, og 
fattigdom bekæmpes i kraft af:



AD\906328DA.doc 17/22 PE487.777v03-00

DA

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1, litra c, nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktiv integration i) aktiv integration gennem:

– integrerede aktive integrationstiltag –
navnlig for at fremme 
beskæftigelsesmulighederne for og til 
gavn for personer i den erhvervsaktive 
alder – der støtter en holistisk, 
personaliseret tilgang til integration, 
arbejdskvalitet og deltagelse i samfundet, 
der omfatter samfundsrelaterede 
integrations- og 
reintegrationsforanstaltninger, og som 
sikrer adgang til tjenester af god kvalitet 
samt til et arbejdsmarked med plads til 
alle
– integrering af en livscyklustilgang for at 
sikre en helhedsbetonet støtte med henblik 
på at mindske fattigdom og social 
udstødelse af børn og ældre

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) integration af marginaliserede samfund 
såsom romasamfundet

ii) integration af marginaliserede samfund

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) bedre adgang til prismæssigt 
overkommelige, bæredygtige tjenester af 

iv) bedre adgang til prismæssigt 
overkommelige, bæredygtige tjenester af 
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høj kvalitet og herunder sundhedspleje og 
sociale tjenesteydelser af almen interesse

høj kvalitet og herunder arbejdsanvisning, 
uddannelse, sundhedspleje og sociale 
tjenesteydelser af almen interesse

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1, litra c, nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) lokaludviklingsstrategier, som styres af 
lokalsamfundet;

vi) lokaludviklingsstrategier, som styres af 
lokalsamfundet, som defineret i artikel 28 i 
den generelle forordning. 

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at den 
strategi og de foranstaltninger, der er 
fastlagt i de operationelle programmer, er 
sammenhængende og målrettet mod at tage 
fat på de udfordringer, som udpeges i de 
nationale reformprogrammer og Rådets 
relevante henstillinger efter traktatens 
artikel 148 stk. 4, for at bidrage til 
virkeliggørelsen af de overordnede mål 
vedrørende beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdom i Europa 2020-strategien.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at den 
strategi og de foranstaltninger, der er 
fastlagt i de operationelle programmer, er 
sammenhængende og målrettet mod at tage 
fat på de udfordringer, som udpeges af de 
regionale og nationale myndigheder i de 
nationale reformprogrammer og Rådets 
relevante henstillinger efter traktatens 
artikel 148 stk. 4, for at bidrage til 
virkeliggørelsen af de overordnede mål 
vedrørende beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdom i Europa 2020-strategien samt 
opfyldelsen af ESF's mission som angivet 
i artikel 2.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Mindst 20 % af ESF's samlede 
ressourcer i hver medlemsstat tildeles det 
tematiske mål "fremme af social 

2. Mindst 20 % af ESF's samlede 
ressourcer i hver medlemsstat tildeles det 
tematiske mål "fremme af aktiv social 
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integration og fattigdomsbekæmpelse", der 
er fastsat i artikel 9, stk. 9, i forordning 
(EU) nr. […].

integration og fattigdomsbekæmpelse", der 
er fastsat i artikel 9, stk. 9, i forordning 
(EU) nr. […].

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne skal videreføre den 
tematiske koncentration efter følgende 
retningslinjer:

3. Medlemsstaterne og de regionale 
myndigheder skal videreføre den tematiske 
koncentration efter følgende retningslinjer:

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bestemmelserne om tematisk 
koncentration vedrører ikke midler fra en 
særlig prioriteret akse, som fuldt ud er 
øremærket til innovation eller 
grænseoverskridende foranstaltninger.

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre ikke-statslige organisationer 
en passende deltagelse i og adgang til de 
foranstaltninger, der støttes af ESF, navnlig 
inden for social integration, ligestilling 
mellem kønnene og lige muligheder, sikrer 
forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program i en region, jf. artikel 
82, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 
[…], eller i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til ikke-
statslige organisationers 

3. For at sikre ikke-statslige organisationer 
en passende deltagelse i og adgang til de 
foranstaltninger, der støttes af ESF, navnlig 
inden for social og sociokulturel 
integration, ligestilling mellem kønnene og 
lige muligheder, sikrer 
forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program i en region, jf. artikel 
82, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 
[…], eller i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til ikke-
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kapacitetsopbygning. statslige organisationers 
kapacitetsopbygning.

Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF kan støtte lokaludviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet, jf. artikel 28 
i forordning (EU) nr. […], territoriale 
pagter og lokale initiativer for 
beskæftigelse, uddannelse og social 
integration samt integrerede territoriale 
investeringer (ITI), jf. artikel 99 i 
forordning (EU) nr. […].

1. ESF støtter lokaludviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet, jf. artikel 28 
i forordning (EU) nr. […], territoriale 
pagter og lokale initiativer, såsom 
sociokulturelle initiativer, for 
beskæftigelse, herunder 
ungdomsbeskæftigelse, uddannelse og 
social integration samt integrerede 
territoriale investeringer (ITI), jf. artikel 99 
i forordning (EU) nr. […].

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som supplement til EFRU-
interventionerne, jf. artikel 7 i forordning 
(EU) nr. [EFRU] kan ESF støtte 
bæredygtig byudvikling gennem strategier 
med integrerede foranstaltninger, hvormed 
der tages fat på de økonomiske, 
miljømæssige og sociale udfordringer, som 
påvirker byområderne i byer, der er anført i 
partnerskabskontrakten.

2. Som supplement til EFRU-
interventionerne, jf. artikel 7 i forordning 
(EU) nr. [EFRU] kan ESF støtte 
bæredygtig byudvikling gennem strategier 
med integrerede foranstaltninger, hvormed 
der tages fat på de økonomiske, 
miljømæssige og sociale udfordringer, som 
påvirker byområderne i byer, der er anført i 
partnerskabskontrakten. Disse 
interventioner koordineres mellem de 
forskellige instrumenter og programmer 
for at undgå overlap i finansieringen.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I henhold til artikel 32 i forordning (EU) 1. I henhold til artikel 32 i forordning (EU) 



AD\906328DA.doc 21/22 PE487.777v03-00

DA

nr. […] kan ESF støtte foranstaltninger og 
politikker inden for dens 
anvendelsesområde gennem finansielle 
instrumenter såsom risikodelingsordninger, 
egenkapital og gæld, garantifonde, 
holdingfonde og lånefonde.

nr. […] kan ESF støtte foranstaltninger og 
politikker inden for dens 
anvendelsesområde gennem finansielle 
instrumenter såsom risikodelingsordninger, 
egenkapital og gæld, garantifonde, 
holdingfonde, lånefonde samt
mikrokreditter og -faciliteter.

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ESF kan anvendes til at styrke adgangen til 
kapitalmarkeder for offentlige og private 
organer på nationalt og regionalt plan med 
henblik på at gennemføre foranstaltninger 
og politikker, der falder inden for 
rammerne af ESF og det operationelle 
program i kraft af "politikbaserede ESF-
garantier" med forbehold af 
Kommissionens godkendelse.

ESF kan anvendes til at styrke adgangen til 
kapitalmarkeder for offentlige og private 
organer på nationalt, regionalt og lokalt
plan med henblik på at gennemføre 
foranstaltninger, i særdeleshed 
mikrokreditter og -faciliteter, og 
politikker, der falder inden for rammerne af 
ESF og det operationelle program i kraft af 
"politikbaserede ESF-garantier" med 
forbehold af Kommissionens godkendelse.
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