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KORT BEGRUNDELSE

Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2006 (COM(2011)0607) fastlægges 
rammebestemmelserne for indsatsen under Den Europæiske Socialfond (ESF), hvor de 
finansielle ressourcer koncentreres om et mindre antal mål i Europa 2020-strategien. Denne 
strategi skal fremme syv flagskibsinitiativer, herunder "nye kvalifikationer og job", "unge på 
vej", "den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse" og "den digitale 
dagsorden".

Det er inden for disse rammer, prioriteterne for tildeling af midler skal bestemmes og 
behandles.

I strategien for nye kvalifikationer og job lægges vægt på forebyggelse af skolefrafald og på 
behovet for, at medlemsstaterne tilbyder eleverne alternativer inden for de faglige uddannelser 
og lærlingeuddannelserne. Ligeledes understreges betydningen af uddannelse og udvikling af 
færdigheder, så man forbedrer udsigterne til beskæftigelse livet igennem, og i Parlamentets 
betænkning 2011/2067(INI) fremhæves mobiliseringen af ESF's ressourcer til disse 
prioriteter.

I "Unge på vej" sættes et mål om at reducere skolefrafaldet fra 15 % til 10 % og øge andelen 
af unge, som afslutter en videregående uddannelse, fra 31-40 % i 2012. Desuden fokuseres på 
de studerendes og lærlingenes uddannelsesniveau. Parlamentet henstiller i sin betænkning 
2010/2307(INI) til, at ESF åbner mulighed for finansiering af tværgående foranstaltninger 
med flere dimensioner såsom beskæftigelse, mobilitet, social integration og kulturelle tiltag.

Den europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse støtter innovation og sociale 
eksperimenter i de forskellige udformninger, de måtte antage i hele livsforløbet. I sin 
betænkning 2011/2052(INI) anbefaler Parlamentet, at EFS bidrager til dette flagskibsinitiativ, 
og anmoder Kommissionen om i højere grad at inddrage det organiserede civilsamfund og 
alle berørte interesserede parter i udarbejdelsen af en EU-strategi1_

Endelig sigter den digitale dagsorden mod at halvere problemet med manglende digitale 
færdigheder og kompetencer inden 2015 og anbefaler ikt-uddannelser for voksne. Der foreslås 
at indføre it-kurser og specifikke uddannelsestiltag for grupper, der er i fare for udstødelse.

I denne udtalelse fremhæves de mest forsømte aspekter af ESF, f.eks. inddragelse af borgerne, 
de unge, den kulturelle dimension, uddannelse og idræt.

Unge

Forslaget til forordning betoner nedbringelse af antallet af unge, som forlader skolen før tid, 
fremme af lige adgang til førskoleundervisning og undervisning på primær- og 
sekundærtrinnet af høj kvalitet og betydningen af foranstaltninger til bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed. Der bør derfor tages særligt hensyn til de problemer, som denne 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0370&language=EN#title1
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generation med i krisen står over for, og det bør gøres klart, at de finansielle ressourcer går til 
at finansiere tiltag, der tilgodeser de unge, herunder tiltag, som styrker deres engagement i 
samfundet.

Kulturelle aspekter

I Rådets konklusioner om kulturelle og kreative kompetencer og deres betydning for 
opbygning af intellektuel kapital i Europa opfordres medlemsstaterne til at anerkende det 
bidrag, som kulturelle og kreative kompetencer yder som grundlag for bæredygtige jobs og 
social innovation, med henblik på fuldt ud at udnytte de muligheder, der ligger i Den 
Europæiske Socialfond1.
Samme år opfordrede Parlamentet i sin beslutning om de kulturelle og kreative industriers 
potentiale Kommissionen til at fremme fælles forsknings- og partnerskabsprogrammer for de 
kulturelle og kreative industrier og uddannelsessektoren (herunder oplæring på 
arbejdspladsen), således at borgerne opnår kreative og interkulturelle kompetencer, til at gøre 
det nemmere at anvende nye teknikker og nye kreative redskaber i uddannelsessektoren til at 
intensivere livslang uddannelse og læring, særligt via Den Europæiske Socialfond, i 
betragtning af de hastige teknologiske forandringer på området.

Under den nuværende samhørighedspolitik indskrænker kulturens bidrag til den lokale og 
regionale udvikling sig imidlertid til kulturarv og turisme. Kommissionen gør sig i sit forslag 
vedrørende strukturfondene 2014-2020 ingen overvejelser om kultur i bredere forstand.
Kultur er imidlertid tæt knyttet til spørgsmål som uddannelse, social integration og innovation 
og dermed til Europa 2020-strategien. Kulturens rige og mangesidede bidrag til uddannelse 
og læring gennem tilvejebringelse af kvalifikationer og ekspertise, til økonomisk udvikling 
gennem kulturelle og kreative sektorer og til social integration gennem sin støtte til 
marginaliserede befolkningsgrupper viser det berettigede i, at projekter med overvejende 
kulturelt sigte har deres plads blandt de planlagte foranstaltninger.

Idræt

ESF bør indlemme idræt som instrument til fremme af social inddragelse, integration og lige 
muligheder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4
                                               
1 Rådets konklusioner om kulturelle og kreative kompetencer og deres betydning for opbygning af intellektuel 
kapital i Europa, (EUT C 372 af 20.12.2011, s. 19.).
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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 
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.

(4) Unionen 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 
udsatte samfundsgrupper. ESF bør sigte 
mod at fremme beskæftigelse og støtte 
arbejdskraftens mobilitet, investere i 
uddannelse, færdigheder og livslang 
læring, støtte og opmuntre 
iværksætterkultur, navnlig blandt unge,
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.

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Ud over disse prioriteter bør den 
offentlige forvaltnings effektivitet 
forbedres i de regioner og medlemsstater, 
der er bagefter i udvikling, med henblik på 
at øge den økonomiske vækst og 
beskæftigelsesmuligheder, og den 
institutionelle kapacitet bør styrkes hos de 
aktører, som står for beskæftigelse, 
uddannelse og sociale politikker.

(5) Ud over disse prioriteter bør den 
offentlige forvaltnings effektivitet 
forbedres i de mindre udviklede regioner 
og medlemsstater med henblik på at øge 
den økonomiske vækst, offentlighedens 
deltagelse og beskæftigelsesmulighederne 
for alle, og den institutionelle kapacitet, 
herunder e-governancen, bør styrkes hos 
de aktører, som står for beskæftigelse, 
uddannelse og sociale politikker.
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Ændringsforslag 3
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 
politikområder.

(6) Samtidig er det vigtigt at støtte den 
igangværende udvikling af europæiske 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, herunder 
kulturelle og kreative virksomheder, og at 
sikre, at folk gennem erhvervelse af egnede 
færdigheder og gennem livslang læring kan 
løfte 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 integrere det bidrag, som 
kulturelle og kreative kompetencer yder 
ved at fremme adgangen til anstændigt 
arbejde, og styrke arbejdstagernes
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 
politikområder.

Ændringsforslag 4

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 

(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 



AD\904625DA.doc 7/19 PE485.908v02-00

DA

tildeling. Alt efter udviklingsniveauet i de 
støttede regioner bør valget og antallet af 
investeringsprioriteter med henblik på 
støtte fra ESF også være begrænset.

tildeling og bør sigte mod at mindske de 
sociale skævheder. Alt efter 
udviklingsniveauet i de støttede regioner 
bør valget og antallet af 
investeringsprioriteter med henblik på 
støtte fra ESF også være begrænset.

Ændringsforslag 5

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 output- og 
resultatindikatorer, der inddrager 
kvalitative aspekter såsom holdbarheden 
af de finansierede projekter og de 
gavnlige virkninger i form af jobskabelse 
eller integration, 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 6
Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes af ESF, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem 
alle relevante territoriale og 
socioøkonomiske aktører, herunder navnlig 
arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige 
organisationer. Derfor må medlemsstaterne 
tilskynde arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer til at deltage i 
gennemførelsen af ESF.

(9) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes af ESF, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem 
alle relevante territoriale og 
socioøkonomiske aktører, herunder navnlig 
arbejdsmarkedets parter, lokale 
myndigheder og ikke-statslige 
organisationer. Derfor må medlemsstaterne 
tilskynde arbejdsmarkedets parter, lokale 
myndigheder og ikke-statslige 
organisationer til at deltage aktivt i 
gennemførelsen af ESF.
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Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Støtte til social innovation er 
afgørende for at bedre at afpasse politikker 
efter sociale forandringer og fremme og 
støtte innovative sociale virksomheder. 
Blandt andet er afprøvning og evaluering 
af innovative løsninger, inden de indføres i 
stor skala, afgørende for at forbedre 
politikkers effektivitet og dermed berettiget 
til særlig ESF-støtte.

(12) Støtte til social innovation gennem 
opmuntring og støtte til innovative, sociale
og kulturelle virksomheder, som af natur 
og gennem deres potentiale for 
bæredygtig beskæftigelse bidrager til den 
sociale og økonomiske udvikling. Blandt 
andet er afprøvning og evaluering af 
innovative løsninger afgørende for at 
forbedre politikkers effektivitet og dermed 
berettiget til særlig ESF-støtte.

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det er nødvendigt at mobilisere 
regionale og lokale aktører for at opfylde 
Europa 2020-strategien og dens 
overordnede mål. Territoriale pagter, 
lokale beskæftigelsesinitiativer og social 
integration, lokale udviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet, og strategier 
for bæredygtig udvikling af byområder kan 
anvendes og støttes for mere aktivt at 
inddrage regionale og lokale myndigheder, 
byer, arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer i gennemførelsen af 
programmerne.

(14) Det er nødvendigt at mobilisere 
regionale og lokale aktører for at opfylde 
Europa 2020-strategien og dens 
overordnede mål. Territoriale pagter, 
lokale beskæftigelsesinitiativer og social 
integration, offentlighedens deltagelse,
lokale udviklingsstrategier, som styres af 
lokalsamfundet, og strategier for 
bæredygtig udvikling af byområder kan 
anvendes og støttes for mere aktivt at 
inddrage regionale og lokale myndigheder, 
byer, arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer i gennemførelsen af 
programmerne.

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne og regionerne bør 
tilskyndes til at skabe en løftestangseffekt 

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

med ESF via finansielle instrumenter for at 
støtte f.eks. studerende, læringsmobilitet,
jobskabelse, arbejdstageres mobilitet, 
fysisk aktivitet og idræt, social integration,
social iværksætterkultur og 
offentlighedens deltagelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til dette formål bistår ESF 
medlemsstaterne med opfyldelsen af 
prioriteter og de overordnede mål i Europa 
2020-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst. ESF skal støtte 
udformningen og gennemførelsen af 
politikker og foranstaltninger under 
hensyntagen til de integrerede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker og Rådets 
henstillinger om de nationale 
reformprogrammer.

2. Til dette formål bistår ESF også 
medlemsstaterne med opfyldelsen af 
prioriteter og de overordnede mål i Europa 
2020-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst med henblik på at sikre 
en øget social samhørighed. ESF skal 
støtte udformningen og gennemførelsen af 
politikker og foranstaltninger under 
hensyntagen til de integrerede 
retningslinjer for medlemsstaternes 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker og Rådets 
henstillinger om de nationale 
reformprogrammer.

Ændringsforslag 11
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 

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

af reformer bl.a. inden for sociokulturelle 
og kulturelle aktiviteter, beskæftigelse, 
almen og faglig uddannelse, sociale 
politikker og idræt.

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

i) adgang til anstændigt arbejde for 
arbejdssøgende og erhvervsinaktive, 
herunder lokale beskæftigelsesinitiativer, 
støtte til arbejde, vejledning, mobilitet, 
omskoling og opkvalificering

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) selvstændig virksomhed, 
iværksætterkultur og 
virksomhedsetablering

iii) selvstændig virksomhed, 
iværksætterkultur og 
virksomhedsetablering, vedvarende 
udvikling og overdragelse af 
virksomheder, navnlig hvad angår 
mikrovirksomheder og mindre 
virksomheder

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) aktiv og sund aldring vi) aktiv og sund aldring, bl.a. gennem 
udøvelse af sport
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Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der investeres i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring ved at:

b) Der investeres i almen og faglig
uddannelse, herunder 
lærlingeuddannelse, samt kvalifikationer 
og livslang læring ved at:

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) nedbringe antallet af unge, som forlader 
skolen før tid, og fremme lige adgang til 
førskoleundervisning og undervisning på 
primær og sekundærtrinnet af høj kvalitet

i) nedbringe antallet af unge, som forlader 
skolen før tid, og fremme lige adgang til 
førskoleundervisning og undervisning på 
primær og sekundærtrinnet samt faglig 
uddannelse af høj kvalitet

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forbedre kvaliteten og effektiviteten af 
og mulighederne for at få adgang til 
videregående eller tilsvarende uddannelser 
med henblik på at øge deltagelsen og 
succesraten

ii) forbedre kvaliteten og effektiviteten af 
og mulighederne for at få adgang til 
videregående uddannelser eller faglige 
uddannelsesmuligheder med henblik på at 
øge deltagelsen og succesraten

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 

iii) forbedre unges adgang til livslang 
læring og læringsmobilitet, forbedring af 



PE485.908v02-00 12/19 AD\904625DA.doc

DA

kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

arbejdsstyrkens færdigheder, viden, 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) støtte indsatsen for at fremme 
kulturelle muligheder og aktiviteter, f.eks. 
gennem uddannelse på det kulturelle, 
kunstneriske og kreative område.

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) fremme af den sociale økonomi og de 
sociale virksomheder

v) fremme af den sociale økonomi og de 
sociale og kulturelle virksomheder

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

via) fremme af kreativitet og innovation 
gennem støtte til mikrovirksomheder samt 
små og mellemstore virksomheder i 
ledende sektorer, herunder den kulturelle 
og kreative sektor samt visse ikke-statslige 
og kooperative organisationer.

Ændringsforslag 22
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. vi b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vib) fremme af det kulturelle udbud og 
bredere adgang til kulturelle og kreative 
muligheder. 

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Kapacitetsopbygning hos de aktører, 
som tilvejebringer 
beskæftigelsespolitikker, 
uddannelsespolitikker og sociale 
politikker og sektorpolitikker og 
territoriale pagter til at mobilisere for 
reform på nationalt, regionalt og lokalt 
plan.

ii) Kapacitetsopbygning hos de aktører, 
navnlig de i artikel 5 i forordning (EU) 
nr. […] omhandlede partnere, som 
tilvejebringer social- og kulturpolitikker 
for unge, beskæftigelse, uddannelse, 
livslang læring samt sektorpolitikker og 
territoriale pagter til at mobilisere for 
reform på nationalt, regionalt og lokalt 
plan.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forbedre adgangen til, udnyttelsen og 
kvaliteten af informations- og 
kommunikationsteknologi gennem 
udvikling af digitale færdigheder, 
investering i e-integration, e-færdigheder 
og beslægtede iværksætterkvalifikationer

b) forbedre adgangen til, udnyttelsen og 
kvaliteten af informations- og 
kommunikationsteknologi gennem 
udvikling af digitale færdigheder, 
investering i e-integration, e-færdigheder 
og beslægtede iværksætterkvalifikationer, 
herunder i applikationer, der er udviklet 
med henblik på at fremme og forbedre 
anvendelsen af materiel og immateriel 
kulturarv og kulturturisme
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Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) styrke forskning, teknologisk udvikling 
og innovation gennem ph.d.-studier, 
videreuddannelse af forskere, 
netværksaktiviteter og partnerskaber 
mellem højere læreanstalter, forsknings- og 
teknologicentre og virksomheder

c) styrke forskning, teknologisk udvikling 
og innovation gennem udvikling af ph.d.-
studier og udvikling af 
iværksætterfærdigheder, videreuddannelse 
af forskere, udvikling af innovative
netværk inden for den kulturelle og 
kreative sektor, f.eks. netværksaktiviteter 
og partnerskaber mellem højere 
læreanstalter, forsknings- og 
teknologicentre og virksomheder

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbedre små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne ved at 
fremme tilpasningsevnen hos virksomheder 
og arbejdstagere og øge investeringen i 
menneskelig kapital.

d) forbedre forholdene for 
mikrovirksomheders samt små og 
mellemstore virksomheders bæredygtige 
udvikling og konkurrenceevne ved at 
fremme tilpasningsevnen hos 
virksomheder, virksomhedsledere og 
arbejdstagere og øge investeringen i 
menneskelig kapital, herunder i form af 
faglig uddannelse af unge og 
lærlingeordninger.

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fælles indikatorer, jf. bilaget til denne 
forordning, og programspecifikke 
indikatorer skal anvendes i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, 

1. Fælles indikatorer, jf. bilaget til denne 
forordning, og programspecifikke 
indikatorer skal anvendes i 
overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, 
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og artikel 87, stk. 2, litra b), nr. ii), i 
forordning (EU) nr. […]. Alle indikatorer 
skal udtrykkes i absolutte tal.

og artikel 87, stk. 2, litra b), nr. ii), i 
forordning (EU) nr. […]. Alle indikatorer 
udtrykkes i absolutte tal og tager hensyn til
kvalitative faktorer.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inddragelse af arbejdsmarkedets parter 
og andre aktører, især ikke-statslige 
organisationer, i gennemførelsen af 
operationelle programmer jf. artikel 5 i 
forordning (EU) nr. […], kan tage form af 
globaltilskud, jf. artikel 113, stk. 7, i 
forordning (EU) nr. […]. I dette tilfælde 
skal det operationelle program udpege den 
del af programmet, der berøres af 
globaltilskuddet, og herunder en 
vejledende finansiel tildeling hertil fra hver 
prioritet.

1. Inddragelse af arbejdsmarkedets parter 
og andre aktører, især ikke-statslige 
organisationer og den sociale økonomi, i 
gennemførelsen af operationelle 
programmer jf. artikel 5 i forordning (EU) 
nr. […], kan tage form af globaltilskud, jf. 
artikel 113, stk. 7, i forordning (EU) nr. 
[…]. I dette tilfælde skal det operationelle 
program udpege den del af programmet, 
der berøres af globaltilskuddet, og 
herunder en vejledende finansiel tildeling 
hertil fra hver prioritet.

Ændringsforslag 29
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 
kapacitetsopbygning.

3. For at sikre ikke-statslige organisationer 
en aktiv deltagelse i og passende adgang til 
de foranstaltninger, der støttes af ESF, 
navnlig inden for social og kulturel
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 
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kapacitetsopbygning.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder gennem integrering som 
omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 
[…] og specifikke målrettede 
foranstaltninger som nævnt i artikel 3, stk. 
1, litra a), nr. iv), navnlig med henblik på at 
øge kvinders erhvervsdeltagelse og 
avancementsmuligheder varigt, mindske 
den kønsbaserede opdeling af 
arbejdsmarkedet, bekæmpe 
kønsstereotyper i uddannelse og 
erhvervsuddannelse og gøre det lettere at 
forene arbejde og privatliv for mænd og 
kvinder.

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder gennem integrering som 
omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 
[…] og specifikke målrettede 
foranstaltninger som nævnt i artikel 3, stk. 
1, litra a), nr. iv), navnlig med henblik på at 
øge kvinders erhvervsdeltagelse og 
avancementsmuligheder samt 
iværksætterkultur varigt, mindske den 
kønsbaserede opdeling af arbejdsmarkedet, 
bekæmpe kønsstereotyper i uddannelse og 
erhvervsuddannelse og gøre det lettere at 
forene arbejde og privatliv for mænd og 
kvinder.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme lige muligheder for alle og 
herunder tilgængelighed for handicappede 
gennem integrering af princippet om ikke-
forskelsbehandling som omhandlet i artikel 
7 i forordning (EU) nr. […] og gennem 
særlige foranstaltninger inden for 
investeringsprioriteterne, jf. artikel 3 og 
særlig artikel 3, stk. 1, litra c), nr. iii).
Sådanne foranstaltninger skal målrettes 
personer med risiko for at blive udsat for 
forskelsbehandling og handicappede for at 
styrke deres erhvervsdeltagelse, øge deres 
sociale integration, mindske ulighederne i 

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme lige muligheder for alle og 
herunder tilgængelighed for handicappede 
gennem integrering af princippet om ikke-
forskelsbehandling som omhandlet i artikel 
7 i forordning (EU) nr. […] og gennem 
særlige foranstaltninger inden for 
investeringsprioriteterne, jf. artikel 3 og 
særlig artikel 3, stk. 1, litra c), nr. iii).
Sådanne foranstaltninger skal målrettes 
personer med risiko for at blive udsat for 
forskelsbehandling og handicappede for at 
styrke deres erhvervsdeltagelse, øge deres 
sociale integration, mindske ulighederne i 
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gennemførelsesraten på uddannelser og 
sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

uddannelsesniveau, adgangen til kultur
gennemførelsesraten på uddannelser og 
sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal udpege temaer for 
social innovation svarende til deres 
specifikke behov i deres operationelle 
programmer.

2. Medlemsstaterne skal udpege temaer for 
social innovation svarende til deres
specifikke behov i deres operationelle 
programmer, som også omfatter spørgsmål 
vedrørende unge og kultur.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fremmer 
kapacitetsopbygning med henblik på social 
innovation, navnlig ved at støtte gensidig 
læring, oprettelse af netværk og formidling 
af god praksis og metoder.

3. Kommissionen fremmer 
kapacitetsopbygning med henblik på social 
og kulturel innovation, navnlig ved at 
støtte gensidig læring, oprettelse af 
netværk og formidling af god praksis og 
metoder.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal støtte 
tværnationalt samarbejde med henblik på at 
fremme gensidig læring og derved øge 
effektiviteten af politikker, der støttes af 
ESF. Partnere fra mindst to medlemsstater 

1. Medlemsstaterne skal støtte 
tværnationalt samarbejde med henblik på at 
fremme interkulturel dialog og gensidig 
læring og derved øge effektiviteten af 
politikker, der støttes af ESF. Partnere fra 
mindst to medlemsstater skal deltage i et 
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skal deltage i et tværnationalt samarbejde. tværnationalt samarbejde.

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 kan støtte lokaludviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet, jf. artikel 28 
i forordning (EU) nr. […], territoriale 
pagter og lokale initiativer for 
beskæftigelse, uddannelse og integration, 
borgernes deltagelse, ungdom og idræt
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, sociale og kulturelle 
udfordringer, som påvirker byområderne i 
byer, der er anført i 
partnerskabskontrakten.
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