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Ændringsforslag 49
Inês Cristina Zuber

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 bør yde en afgørende støtte til 
de politikker, der fremmer rettighedssikret 
beskæftigelse, og spille en vigtig rolle i 
styrkelsen af social inklusion, 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, og sørge for, at man i den henseende 
pålægger en væsentlig styrkelse af deres 
beløb. I henhold til traktatens artikel 9 bør 
ESF tage hensyn til de krav, der er knyttet 
til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, 
sikring af social beskyttelse af universel 
adgang, bekæmpelse af social udelukkelse 
samt et højt niveau for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed.

Or. pt

Ændringsforslag 50
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) ESF bør forbedre 
beskæftigelsesmulighederne, fremme 
uddannelse og livslang læring og udvikle 
aktive integrationspolitikker i 

(2) ESF skal forbedre 
beskæftigelsesmulighederne, fremme 
uddannelse og livslang læring og udvikle 
og støtte aktive integrationspolitikker og 
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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.

foranstaltninger til fattigdomsbekæmpelse 
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 skal
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. I forbindelse med 
alle foranstaltninger skal der tages 
hensyn til, at de bidrager til fremme af 
god beskæftigelse, og at de ikke 
understøtter usikre ansættelsesforhold.

Or. de

Ændringsforslag 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 

(2) ESF bør forbedre 
beskæftigelsesmulighederne, støtte 
skabelsen af bæredygtige kvalitetsjob, 
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, 
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menneskers sundhed. erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 52
Lívia Járóka

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 skal øge beskæftigelsesniveauet, 
fremme uddannelse og livslang læring og 
udvikle aktive, komplekse og bæredygtige
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 skal ESF tage hensyn til 
de krav, der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udelukkelse, uligheder og fattigdom samt 
et højt niveau for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) ESF bør forbedre 
beskæftigelsesmulighederne, fremme 
uddannelse og livslang læring og udvikle 

(2) ESF bør forbedre 
beskæftigelsesmulighederne, fremme 
uddannelse og livslang læring, bekæmpe 
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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.

fattigdom og social udelukkelse 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 fattigdom og social 
udelukkelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed.

Or. en

Ændringsforslag 54
Kinga Göncz

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, fremme 
uddannelse og livslang læring, bekæmpe 
fattigdom og social udelukkelse 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.

Or. en
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Ændringsforslag 55
Nadja Hirsch

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, fremme 
uddannelse og livslang læring og udvikle 
aktive integrationspolitikker og 
foranstaltninger til fattigdomsbekæmpelse 
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.

Or. de

Ændringsforslag 56
Elisabeth Schroedter

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 57
Pervenche Berès

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 skal 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 skal
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.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd opfordrede den 
17. juni 2010 til, at alle fælles politikker, 
herunder samhørighedspolitikken, støtter 
Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst‘12. For at 
sikre fuld tilpasning af ESF til denne 
strategis mål, især for beskæftigelse, 
uddannelse og bekæmpelse af social 
udelukkelse bør ESF støtte 
medlemsstaternes gennemførelse af 
Rådets henstillinger om medlemsstaternes 
og Unionens overordnede retningslinjer 
for den økonomiske politik og Rådets 
afgørelser om retningslinjer for 
medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker, der er vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 121 og 
artikel 148, stk. 4. ESF bør også bidrage til
gennemførelsen af flagskibsinitiativerne og 
særlig "En dagsorden for nye 
kvalifikationer og job"‘13, "Unge på 
vej"‘14 og "Den europæiske platform mod 
fattigdom og social udstødelse"‘15. ESF vil
også støtte aktiviteterne i initiativerne "En 
digital dagsorden"‘16 og "Innovation i 
EU"‘17.

(3) Det Europæiske Råd opfordrede den 
17. juni 2010 til, at alle fælles politikker, 
herunder samhørighedspolitikken, støtter 
Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst‘12. For at 
sikre fuld tilpasning af ESF til denne 
strategis mål, især for beskæftigelse, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom og
social udelukkelse, bør ESF støtte 
medlemsstaterne i deres bestræbelser på 
at nå disse mål. ESF bør også støtte
gennemførelsen af flagskibsinitiativerne og 
særlig "En dagsorden for nye 
kvalifikationer og job"‘13, "Unge på 
vej"‘14 og "Den europæiske platform mod 
fattigdom og social udstødelse"‘15. ESF 
bør også støtte aktiviteterne i initiativerne 
"En digital dagsorden"‘16 og "Innovation i 
EU"‘17.

Or. en

Ændringsforslag 59
Gabriele Zimmer, Cornelia ErnstElisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd opfordrede den 
17. juni 2010 til, at alle fælles politikker, 
herunder samhørighedspolitikken, støtter 
Europa 2020-strategien for intelligent, 

(3) Det Europæiske Råd opfordrede den 
17. juni 2010 til, at alle fælles politikker, 
herunder samhørighedspolitikken, støtter 
Europa 2020-strategien for intelligent, 
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bæredygtig og inklusiv vækst‘12. For at 
sikre fuld tilpasning af ESF til denne 
strategis mål, især for beskæftigelse, 
uddannelse og bekæmpelse af social 
udelukkelse bør ESF støtte 
medlemsstaternes gennemførelse af Rådets 
henstillinger om medlemsstaternes og 
Unionens overordnede retningslinjer for 
den økonomiske politik og Rådets 
afgørelser om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 121 og artikel 148, stk. 4. ESF bør 
også bidrage til gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne og særlig "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og 
job"‘13, "Unge på vej"‘14 og "Den 
europæiske platform mod fattigdom og 
social udstødelse"‘15. ESF vil også støtte 
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden"‘16 og "Innovation i EU"‘17.

bæredygtig og inklusiv vækst‘12. For at 
sikre fuld tilpasning af ESF til denne 
strategis mål, især for beskæftigelse, 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
bekæmpelse af fattigdom, 
forskelsbehandling og social udelukkelse,
bør ESF støtte medlemsstaternes 
gennemførelse af Rådets henstillinger om 
medlemsstaternes og Unionens 
overordnede retningslinjer for den 
økonomiske politik og Rådets afgørelser 
om retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker, der er vedtaget i 
henhold til traktatens artikel 121 og artikel 
148, stk. 4. ESF bør også bidrage til 
gennemførelsen af flagskibsinitiativerne og 
særlig "En dagsorden for nye 
kvalifikationer og job"‘13, "Unge på 
vej"’14, "Muligheder for unge" og "Den 
europæiske platform mod fattigdom og 
social udstødelse"‘15. ESF vil også støtte 
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden"‘16 og "Innovation i EU"‘17 og 
fremme gennemførelsesstrategierne.

Or. en

Ændringsforslag 60
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd opfordrede den 
17. juni 2010 til, at alle fælles politikker, 
herunder samhørighedspolitikken, støtter 
Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst‘12. For at 
sikre fuld tilpasning af ESF til denne 
strategis mål, især for beskæftigelse, 
uddannelse og bekæmpelse af social 
udelukkelse bør ESF støtte 
medlemsstaternes gennemførelse af Rådets 
henstillinger om medlemsstaternes og 

(3) Det Europæiske Råd opfordrede den 
17. juni 2010 til, at alle fælles politikker, 
herunder samhørighedspolitikken, støtter 
Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst‘12. For at 
sikre fuld tilpasning af ESF til denne 
strategis mål, især for beskæftigelse, 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
bekæmpelse af social udelukkelse skal ESF 
støtte medlemsstaternes gennemførelse af 
Rådets henstillinger om medlemsstaternes 
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Unionens overordnede retningslinjer for 
den økonomiske politik og Rådets 
afgørelser om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 121 og artikel 148, stk. 4. ESF bør 
også bidrage til gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne og særlig "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og 
job"‘13, "Unge på vej"‘14 og "Den 
europæiske platform mod fattigdom og 
social udstødelse"‘15. ESF vil også støtte 
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden"‘16 og "Innovation i EU"‘17.

og Unionens overordnede retningslinjer for 
den økonomiske politik og Rådets 
afgørelser om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 121 og artikel 148, stk. 4. ESF bør 
også bidrage til gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne og særlig "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og 
job"‘13, "Unge på vej"‘14 og "Den 
europæiske platform mod fattigdom og 
social udstødelse"‘15. ESF bør også støtte 
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden"‘16 og "Innovation i EU"‘17.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd opfordrede den 
17. juni 2010 til, at alle fælles politikker, 
herunder samhørighedspolitikken, støtter 
Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst‘12. For at 
sikre fuld tilpasning af ESF til denne 
strategis mål, især for beskæftigelse, 
uddannelse og bekæmpelse af social 
udelukkelse bør ESF støtte 
medlemsstaternes gennemførelse af Rådets 
henstillinger om medlemsstaternes og 
Unionens overordnede retningslinjer for 
den økonomiske politik og Rådets 
afgørelser om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 121 og artikel 148, stk. 4. ESF bør 
også bidrage til gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne og særlig "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og 
job"‘13, "Unge på vej"‘14 og "Den 

(3) Det Europæiske Råd opfordrede den 
17. juni 2010 til, at alle fælles politikker, 
herunder samhørighedspolitikken, støtter 
Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst‘12. For at 
sikre fuld tilpasning af ESF til denne 
strategis mål, især for beskæftigelse, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom og
social udelukkelse, bør ESF støtte 
medlemsstaternes gennemførelse af Rådets 
henstillinger om medlemsstaternes og 
Unionens overordnede retningslinjer for 
den økonomiske politik og Rådets 
afgørelser om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 121 og artikel 148, stk. 4. ESF bør 
også bidrage til gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne og særlig "En
dagsorden for nye kvalifikationer og 
job"‘13, "Unge på vej"‘14 og "Den 
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europæiske platform mod fattigdom og 
social udstødelse"‘15. ESF vil også støtte 
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden"‘16 og "Innovation i EU"‘17.

europæiske platform mod fattigdom og 
social udstødelse"‘15. ESF vil også støtte 
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden"‘16 og "Innovation i EU"‘17.

Or. en

Ændringsforslag 62
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd opfordrede den 
17. juni 2010 til, at alle fælles politikker, 
herunder samhørighedspolitikken, støtter 
Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst‘12. For at 
sikre fuld tilpasning af ESF til denne 
strategis mål, især for beskæftigelse, 
uddannelse og bekæmpelse af social 
udelukkelse bør ESF støtte 
medlemsstaternes gennemførelse af Rådets 
henstillinger om medlemsstaternes og 
Unionens overordnede retningslinjer for 
den økonomiske politik og Rådets 
afgørelser om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 121 og artikel 148, stk. 4. ESF bør 
også bidrage til gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne og særlig "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og 
job"‘13, "Unge på vej"‘14 og "Den 
europæiske platform mod fattigdom og 
social udstødelse"‘15. ESF vil også støtte 
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden"‘16 og "Innovation i EU"‘17.

(3) Det Europæiske Råd opfordrede den 
17. juni 2010 til, at alle fælles politikker, 
herunder samhørighedspolitikken, støtter 
Europa 2020-strategien for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst‘12. For at 
sikre fuld tilpasning af ESF til denne 
strategis mål, især for beskæftigelse, 
uddannelse og bekæmpelse af social 
udelukkelse bør ESF støtte 
medlemsstaternes gennemførelse af Rådets 
henstillinger om medlemsstaternes og 
Unionens overordnede retningslinjer for 
den økonomiske politik og Rådets 
afgørelser om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 121 og artikel 148, stk. 4. ESF bør 
også bidrage til gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne og særlig "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og 
job"‘13, "Unge på vej"‘14 og "Den 
europæiske platform mod fattigdom og 
social udstødelse"‘15. ESF bør også støtte 
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden"‘16 og "Innovation i EU"‘17.

Or. fr
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Ændringsforslag 63
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at anvende ESF-ressourcer til at 
fuldføre foranstaltninger under 
Globaliseringsfonden i tilfælde, hvor 
arbejdstagere afskediges som et resultat af 
alvorlige forstyrrelser i den lokale, 
regionale eller nationale økonomi 
forårsaget af en uventet krise eller som et 
resultat af en drastisk tilbagegang i en 
given sektor eller en udflytning af 
aktiviteter til ikke-EU-medlemsstater, og 
hvor dette har en betydelig negativ 
indvirkning på den lokale, regionale eller 
nationale økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 64
Inês Cristina Zuber

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 
beskæftigelse og støtte arbejdskraftens 
mobilitet, investere i uddannelse, 

(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 
rettighedssikret beskæftigelse og støtte 
arbejdskraftens mobilitet, investere i 
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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.

uddannelse, færdigheder og livslang 
læring, fremme social integration og 
bekæmpe fattigdom. ESF kan støtte det 
europæiske arbejdsformidlingsnet Eures i 
forbindelse med ansættelse og de 
tilhørende oplysninger, rådgivning og 
vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan.

Or. pt

Ændringsforslag 65
Anthea McIntyre

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 
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 

(4) Den Europæiske Union står over for 
strukturelle udfordringer som følge af den 
økonomiske globalisering, teknologiske 
ændringer og en støt aldrende 
arbejdsstyrke, voksende misforhold 
mellem kvalifikationer og 
beskæftigelsesmuligheder 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, hvilket alt sammen vil bidrage til 
større social integration og 
fattigdomsreduktion. Ved at fremme 
velfungerende arbejdsmarkeder, idet 
arbejdstageres tværnationale geografiske 
mobilitet styrkes, bør ESF navnlig støtte 
det europæiske arbejdsformidlingsnet 
Eures som et supplement til de nationale 
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plan. arbejdsformidlinger i forbindelse med 
ansættelse og de tilhørende oplysninger, 
rådgivning og vejledning på nationalt og 
tværnationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 66
Elisabeth Schroedter

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 
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) 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, 
flygtninge og asylansøgere. ESF bør sigte 
mod at fremme kvalitetsbeskæftigelse med 
særlig vægt på dem, der er længst væk fra 
arbejdsmarkedet, og støtte arbejdskraftens 
mobilitet, investere i uddannelse, 
færdigheder og livslang læring, fremme 
social integration, bekæmpe fattigdom og 
forskelsbehandling. Ved at fremme 
velfungerende arbejdsmarkeder, idet 
arbejdstageres tværnationale geografiske 
mobilitet styrkes, bør ESF navnlig støtte 
det europæiske arbejdsformidlingsnet 
Eures og tilhørende Eures-aktiviteter, især 
Eures' grænseoverskridende 
partnerskaber, i forbindelse med 
ansættelse og de tilhørende oplysninger, 
rådgivning og vejledning på nationalt og 
tværnationalt plan, idet der lægges særlig 
vægt på grænseoverskridende 
arbejdstagere.
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Or. en

Ændringsforslag 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
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) 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 godt arbejde, 
beskæftigelse af høj kvalitet og støtte 
udfasningen af usikker beskæftigelse, 
investere i uddannelse, færdigheder og 
livslang læring, fremme social integration 
og bekæmpe fattigdom. Ved at fremme 
inklusive arbejdsmarkeder, idet 
arbejdstageres frivillige tværnationale 
geografiske mobilitet lettes, bør ESF 
navnlig støtte det europæiske 
arbejdsformidlingsnet Eures i forbindelse 
med ansættelse og de tilhørende 
oplysninger, rådgivning og vejledning på 
nationalt og tværnationalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 68
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
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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 
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) 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 skal sigte mod at fremme 
beskæftigelse, skabe og bevare gode 
arbejdspladser og støtte arbejdskraftens 
frivillige mobilitet, investere i uddannelse, 
færdigheder og livslang læring, fremme 
social integration og bekæmpe fattigdom. 
Ved at fremme velfungerende 
arbejdsmarkeder, idet arbejdstageres 
frivillige 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 og udvide de økonomiske midler, der 
er tilgængelige i Eures-aksen i 
programmet for social udvikling og 
innovation.

Or. de

Ændringsforslag 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Union står over for 
strukturelle udfordringer som følge af den 

(4) Den Europæiske Union står over for 
strukturelle og demografiske udfordringer 
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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.

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 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, kan ESF støtte det europæiske 
arbejdsformidlingsnet Eures i forbindelse 
med ansættelse og de tilhørende 
oplysninger, rådgivning og vejledning på 
nationalt og tværnationalt plan.
Kommissionen bør systematisk overvåge 
Eures' aktiviteter og offentliggøre 
resultaterne.

Or. en

Ændringsforslag 70
Lívia Járóka

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. 

(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
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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.

og etniske minoriteter. ESF skal sigte mod 
at fremme bæredygtig jobskabelse og 
støtte arbejdskraftens mobilitet, investere i 
uddannelse, færdigheder og livslang 
læring, fremme social integration og lige 
muligheder 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.

Or. en

Ændringsforslag 71
Kinga Göncz

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 
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 

(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
og folk, der bor i dårligt stillede 
mikroregioner. ESF bør sigte mod at 
fremme anstændig 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 
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plan. vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 72
Pervenche Berès

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 
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) 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 skal 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.

Or. fr

Ændringsforslag 73
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
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Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) ESF har potentiale til at tilføre 
værdi, i særdeleshed i det aktuelle 
økonomiske klima, ved at fokusere på 
forbedring af beskæftigelsesmulighederne 
og investere i kvalifikationer. ESF skal 
ikke støtte foranstaltninger, der rækker ud 
over fondens retsgrundlag og vedrører 
andre socialpolitiske områder, men det er 
vigtigere igen at rette fondens fokus mod 
vækst og jobskabelse, hvilket blandt andre 
fordele vil medføre øget integration og 
større fattigdomsreduktion.

Or. en

Ændringsforslag 74
Elisabeth Schroedter

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 de tematiske prioriteter i 
artikel 9 i forordning (EU) nr. (den 
generelle forordning ...) bør den offentlige 
forvaltnings effektivitet på nationalt og 
regionalt plan samt den offentlige 
forvaltnings evne til at handle i 
medarbejderorienterede sager forbedres i 
regioner og medlemsstater 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 sociokulturelle og sociale 
politikker.

Or. en



PE489.537v02-00 22/213 AM\904731DA.doc

DA

Ændringsforslag 75
Kinga Göncz

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 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 og 
arbejder inden for området 
ikkeforskelsbehandling, idet der lægges 
særlig vægt på ngo'er.

Or. en

Ændringsforslag 76
Anthea McIntyre

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 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, erhvervsuddannelse og 
sociale politikker.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Elisabeth Schroedter

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 
europæiske mikrovirksomheders og små 
og mellemstore virksomheders løbende
udvikling og konkurrenceevne, herunder 
kulturelle og kreative virksomheder, med 
henblik på at skabe kvalitetsjob 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. ESF bør endvidere 
bidrage til kulturelle og kreative 
kvalifikationer for at øge 
beskæftigelsesmulighederne.

Or. en

Ændringsforslag 78
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
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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 
europæiske mikrovirksomheders og 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 overgangen fra 
uddannelse til beskæftigelse og fra en 
arbejdsplads til en anden samt afhjælpe 
manglen på kvalifikationer og dermed 
skabe beskæftigelsesmuligheder, 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.

Or. en

Ændringsforslag 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 

(6) Samtidig er det vigtigt at støtte 
europæiske små og mellemstore 
virksomheders udvikling, konkurrenceevne 
og paneuropæiske mobilitet og at sikre, at 
folk gennem erhvervelse af egnede 
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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.

færdigheder og gennem livslang læring kan 
tilpasse sig skiftende økonomiske og 
sociale forhold samt 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.

Or. en

Ændringsforslag 80
Anthea McIntyre

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 og give medlemsstaterne 
tilstrækkelig fleksibilitet til, at de kan 
bruge fonden til at løse deres egne 
specifikke flaskehalsproblemer med 
henblik på at nå Europa 2020-målene, og 
dermed 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 ved igen at rette fondens fokus 
mod vækst, skabelse af arbejdspladser og 
afhjælpning af misforhold mellem 
kvalifikationer og 
beskæftigelsesmuligheder. Alt efter 
udviklingsniveauet i de støttede regioner 
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bør valget og antallet af 
investeringsprioriteter med henblik på 
støtte fra ESF også være begrænset.

Or. en

Ændringsforslag 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 navnlig øge sin støtte til 
kampen mod social udelukkelse og 
fattigdom gennem en mindste øremærket 
tildeling.

Or. en

Ændringsforslag 82
Elisabeth Schroedter

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 

(7) ESF bør bidrage til Europa 2020-
strategien og sikre, at støtten i højere grad 
koncentreres om Den Europæiske Unions 
prioriteter. Der etableres en 
minimumsandel til ESF for hver 
regionskategori i henhold til artikel 84, 
stk. 3, i forordning (EU) nr. ... (den 
generelle forordning ...), hvorved ESF 
som helhed kommer til at tegne sig for 
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støtte fra ESF også være begrænset. mindst 25 % af budgettet til 
samhørighedspolitikken (idet 
"Netforbindelser i Europa" er undtaget), 
dvs. 84 mia. EUR. ESF bør navnlig øge sin 
støtte til kampen mod social udelukkelse 
og fattigdom gennem en mindste 
øremærket tildeling på 20 % af ESF's 
samlede ressourcer for hver medlemsstat.
Alt efter udviklingsniveauet i de støttede 
regioner bør valget og antallet af 
investeringsprioriteter med henblik på 
støtte fra ESF også være begrænset.

Or. en

Ændringsforslag 83
Ole Christensen

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 og sikre, at støtten i højere grad 
koncentreres om Den Europæiske Unions 
prioriteter og støtter medlemsstaternes 
gennemførelse af de reformer, der 
fastsættes i deres nationale 
reformprogrammer. 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.

Or. en

Ændringsforslag 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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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 og sikre, at støtten i højere grad 
koncentreres om Den Europæiske Unions 
prioriteter. ESF bør navnlig øge sin støtte 
til den aktive kamp 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.

Or. en

Begrundelse

For at bekæmpe social udelukkelse og fattigdom bør ESF fokusere på initiativer og 
langsigtede investeringer, der aktiverer de socialt udstødte og fattige, i stedet for initiativer 
baseret på simpel omfordeling af ressourcer med henblik på social bistand.

Ændringsforslag 85
Pervenche Berès

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

Or. fr
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Ændringsforslag 86
Elisabeth Schroedter

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 og hårde og bløde 
indikatorer for de kvalitative og 
kvantitative mål opdelt efter køn 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.

Or. en

Ændringsforslag 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 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. Da køn er yderligere en 
universel risikofaktor for social 
udelukkelse og fattigdom for kvinder, skal 
alle data opdeles efter køn.

Or. en

Ændringsforslag 88
Pervenche Berès
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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 skal 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.

Or. fr

Ændringsforslag 89
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Da overvågning og evaluering er af 
afgørende betydning for ESF, er der 
behov for et udvidet og velbegrundet sæt 
indikatorer, som klart viser, hvor der er 
gjort fremskridt, og som også påviser de 
områder, hvor brugen af midler ikke har 
bidraget til at nå de fastsatte mål.
Evalueringen af de fastsatte mål bør også 
tage højde for alternative nationale 
rapporter udarbejdet af ngo'er. I denne 
forbindelse er der behov for ikke blot data 
vedrørende beskæftigelse og uddannelse, 
men også statistikker over de forskellige 
sider af fattigdom og social udelukkelse, 
herunder ulige adgang til oplysninger, 
varer og tjenesteydelser, og ændringer i 
betingelserne i forbindelse med disse. De 
er nødvendige på medlemsstatsplan for at 
supplere Laekenindikatorerne som en 
tilgang til kortlægning af fattigdommen.
Derudover er der behov for opdelte data 
om romaernes situation.
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Or. en

Ændringsforslag 90
Anthea McIntyre

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.

Or. en

Ændringsforslag 91
Elisabeth Schroedter

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 

(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 under 
hensyntagen til dem, der handler på 
regionalt og lokalt plan, herunder navnlig 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter og 
ikke-statslige organisationer, ved at tildele 
dem en defineret del af det allokerede, 
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gennemførelsen af ESF. eventuelt i form af et globaltilskud.
Medlemsstaterne skal sikre, at
arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige 
organisationer deltager og er aktive i 
gennemførelsen af ESF. Derudover skal 
medlemsstaterne tildele et passende 
niveau af finansiel støtte til teknisk 
assistance i forbindelse med ESF i 
henhold til artikel 52 i forordning […]
[den generelle forordning] direkte til alle 
de partnere, der er omhandlet i artikel 5 i 
forordning […] [den generelle 
forordning], navnlig arbejdsmarkedets 
parter og civilsamfundsorganisationerne, 
for at lette disse partneres inddragelse og 
deltagelse i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmer og 
operationer og for at støtte deres 
kapacitetsopbygning i henhold til det 
europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab.

Or. en

Ændringsforslag 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 og ikke-statslige 
organisationer. Derfor må medlemsstaterne 
inddrage arbejdsmarkedets parter, ikke-
statslige organisationer, lokale og 
regionale myndigheder i den rettidige og 
konsekvente udarbejdelse, gennemførelse, 
overvågning og evaluering af ESF.
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Partnerskaber af høj kvalitet bør styrkes 
på alle forvaltningsniveauer.
Partnerskabsprincippet bør styrkes og 
udvides til at blive det vejledende princip 
for alle foranstaltninger, der støttes af 
ESF.

Or. en

Ændringsforslag 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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 
de kompetente regionale og lokale 
myndigheder samt byerne og andre lokale 
myndigheder, paraplyorganisationer, som 
repræsenterer det lokale og regionale 
niveau, arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer, i den strategiske 
forvaltning af ESF, lige fra opstillingen af 
prioriteter for de operationelle 
programmer, herunder programmer, hvis 
forvaltning er overdraget til et bemyndiget 
organ, til gennemførelsen og 
evalueringen af ESF's resultater. Derfor 
må medlemsstaterne tilskynde 
arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige 
organisationer til at deltage i 
gennemførelsen af ESF.

Or. en

Ændringsforslag 94
Mara Bizzotto
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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 
de kompetente regionale og lokale 
myndigheder samt byerne og andre lokale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
ikke-statslige organisationer. Derfor må 
medlemsstaterne tilskynde 
arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige 
organisationer samt de kompetente 
regionale og lokale myndigheder og 
byerne og andre lokale myndigheder til at 
deltage i den strategiske forvaltning af 
ESF, lige fra opstillingen af prioriteter for 
de operationelle programmer, herunder 
programmer, hvis forvaltning er 
overdraget til et bemyndiget organ, til 
gennemførelsen og evalueringen af ESF's 
resultater.

Or. en

Ændringsforslag 95
Jutta Steinruck

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 

(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 
lokale og regionale myndigheder, 
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organisationer. Derfor må medlemsstaterne 
tilskynde arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer til at deltage i 
gennemførelsen af ESF.

arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige 
organisationer. Derfor må medlemsstaterne 
tilskynde lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
ikke-statslige organisationer til at deltage i 
planlægningen, gennemførelsen i 
forbindelse med overvågning og 
evalueringen af ESF-foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 96
Kinga Göncz

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 og ikke-statslige 
organisationer. Derfor må medlemsstaterne 
inddrage arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer i planlægningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af de programmer, der 
finansieres af ESF.

Or. en

Ændringsforslag 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En effektiv og virkningsfuld (9) En effektiv og virkningsfuld 
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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.

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, navnlig inden for 
uddannelse for at muliggøre en bedre 
tilpasning af erhvervsuddannelserne til 
arbejdsmarkedets behov på regionalt, 
nationalt og europæisk plan.

Or. fr

Ændringsforslag 98
Elisabeth Morin-Chartier

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, det organiserede 
civilsamfund, 
virksomhedsorganisationerne og ikke-
statslige organisationer. Derfor må 
medlemsstaterne tilskynde 
arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige 
organisationer til at deltage i 
gennemførelsen af ESF.

Or. fr

Ændringsforslag 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
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Jędrzejewska

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I betragtning af at det er nødvendigt 
med en integreret og holistisk tilgang for 
at sikre beskæftigelse og social 
samhørighed, bør ESF støtte samarbejdet 
på tværs af sektorer og nationer og 
territorialt baserede partnerskaber.

Or. en

Ændringsforslag 100
Inês Cristina Zuber

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, samtidig 
med at det sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger for at fremme 
ligestillingen mellem kønnene. ESF bør 
have tilstrækkelig kapacitet til at fremme 
politikker, der sigter mod ligestilling, fast 
beskæftigelse af høj kvalitet og en 
retfærdig indkomstfordeling.

Or. pt
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Ændringsforslag 101
Elisabeth Schroedter

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 ligestillingsmål i alle 
dimensioner af programmerne, samtidig 
med at det sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger for at fremme 
ligestillingen mellem kønnene. ESF bør 
fremme gennemførelsen af relevante EU-
politikker, herunder strategien for 
ligestilling mellem kvinder og mænd 
2010-2015[1] og dens videre udvikling.
ESF's foranstaltninger bør vurderes 
regelmæssigt ved anvendelse af 
metoderne til vurdering af 
kønsbudgetteringen.
____________
1 COM(2010)0491.

Or. en

Ændringsforslag 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(10) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at gennemførelsen af de ESF-
finansierede prioriteter bidrager til at 
fremme ligestillingen mellem kvinder og 
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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.

mænd i overensstemmelse med traktatens 
artikel 8. Evalueringer har vist betydningen 
af at inddrage kønsaspektet i alle 
dimensioner og i rettidig og konsekvent 
udarbejdelse, gennemførelse, overvågning 
og evaluering af programmerne, samtidig 
med at det sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger for at fremme 
ligestillingen mellem kønnene.

Or. en

Ændringsforslag 103
Kinga Göncz

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 og i alle faser af 
planlægningen og gennemførelsen af 
programmerne, samtidig med at det sikres, 
at der træffes specifikke foranstaltninger 
for at fremme ligestillingen mellem 
kønnene.

Or. en

Ændringsforslag 104
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I henhold til artikel 10 i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
bør de ESF-finansierede prioriteter bidrage 
til at bekæmpe forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller
seksuel orientering, ESF bør støtte 
opfyldelsen af forpligtelsen i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap, bl.a. med hensyn til 
uddannelse, arbejde og beskæftigelse og 
tilgængelighed. ESF bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

(11) I henhold til artikel 10 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
bør de ESF-finansierede prioriteter bidrage 
til at bekæmpe forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder, seksuel 
orientering eller kønsidentitet, idet der 
tages særligt hensyn til personer, som er
udsat for flere former for 
forskelsbehandling. ESF bør støtte 
opfyldelsen af forpligtelsen i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap, bl.a. med hensyn til 
uddannelse, arbejde og beskæftigelse og 
tilgængelighed. ESF bør også fremme 
gennemførelsen af de relevante EU-
politikker og overgangen fra institutionel 
pleje til pleje i nærmiljøet.

Or. en

Ændringsforslag 105
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I henhold til artikel 10 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
bør de ESF-finansierede prioriteter bidrage 
til at bekæmpe forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering, ESF bør støtte 
opfyldelsen af forpligtelsen i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap, bl.a. med hensyn til 
uddannelse, arbejde og beskæftigelse og 
tilgængelighed. ESF bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 

(11) I henhold til artikel 10 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
bør de ESF-finansierede prioriteter bidrage 
til at bekæmpe forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering og fremme lige 
muligheder. ESF bør støtte opfyldelsen af 
forpligtelsen i FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap, 
bl.a. med hensyn til uddannelse, arbejde og 
beskæftigelse og tilgængelighed. ESF bør 
også fremme overgangen fra institutionel 
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nærmiljøet. pleje til pleje i nærmiljøet.

Or. en

Ændringsforslag 106
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I henhold til artikel 10 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
bør de ESF-finansierede prioriteter bidrage 
til at bekæmpe forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering, ESF bør støtte 
opfyldelsen af forpligtelsen i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap, bl.a. med hensyn til 
uddannelse, arbejde og beskæftigelse og 
tilgængelighed. ESF bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

(11) I henhold til artikel 10 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
bør de ESF-finansierede prioriteter bidrage 
til at bekæmpe forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering. Under overholdelse af 
subsidiaritetsprincippet bør ESF støtte 
opfyldelsen af forpligtelsen i FN's 
konvention om rettigheder for personer 
med handicap, bl.a. med hensyn til 
uddannelse, arbejde og beskæftigelse og 
tilgængelighed. ESF bør også fremme 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

Or. en

Ændringsforslag 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, 

udgår
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inden de indføres i stor skala, afgørende 
for at forbedre politikkers effektivitet og 
dermed berettiget til særlig ESF-støtte.

Or. en

Ændringsforslag 108
Jutta Steinruck

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 er 
afgørende for bedre at afpasse politikker 
efter sociale forandringer og fremme og 
støtte innovative sociale virksomheder. 
Social innovation bør tilvejebringe måder, 
hvorpå man kan imødekomme sociale 
behov, der ikke eller i utilstrækkelig grad 
er opfyldt, når det gælder om at bekæmpe 
fattigdom og social udelukkelse, fremme 
et højt niveau af beskæftigelse af høj 
kvalitet og anstændigt arbejde, sikre 
passende og fattigdomsforebyggende 
social beskyttelse og forbedre 
arbejdsvilkårene og derigennem bidrage 
til sociale fremskridt. 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. Derudover bør vellykkede 
socialpolitiske forsøg finansieret via 
programmet for social udvikling og 
innovation videreføres i større målestok 
med finansiel støtte fra ESF. 

Or. en

Ændringsforslag 109
Elisabeth Schroedter
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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 er 
afgørende for bedre at afpasse politikker 
efter sociale forandringer. Der bør især 
lægges vægt på deltagelsen af sårbare 
grupper, herunder indvandrere, 
flygtninge og asylansøgere. ESF bør
fremme og støtte projekter gennemført af 
ngo'er, innovative sociale og 
sociokulturelle virksomheder og andre 
aktører inden for den sociale økonomi.
Blandt andet er identificering af politiske 
problemer, afprøvning og evaluering af 
innovative løsninger, innoverende og 
eksperimenterende teknikker, metoder og 
deres efterfølgende mainstreaming, 
herunder det tværnationale samarbejde, 
inden de indføres i stor skala, afgørende for 
at forbedre politikkers effektivitet og 
dermed berettiget til særlig ESF-støtte.

Or. en

Ændringsforslag 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 er 
afgørende for at bedre at afpasse politikker 
efter sociale forandringer og fremme og 
støtte innovative sociale virksomheder, 
navnlig SMV'erne. 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.
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Or. fr

Ændringsforslag 111
Anthea McIntyre

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 er 
afgørende for bedre at afpasse politikker 
efter sociale forandringer og fremme og 
støtte innovative sociale virksomheder og 
iværksættere. 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.

Or. en

Ændringsforslag 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Den Europæiske Socialfond skal 
støtte breddeidrætten.

Or. de

Ændringsforslag 113
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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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, lokale udviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet, og strategier 
for bæredygtig udvikling af byområder kan 
anvendes og støttes for aktivt at inddrage 
regionale og lokale myndigheder, byer, 
arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige 
organisationer i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen, når de deltager i 
operationelle programmer. En 
medlemsstat skal indlemme de 
institutioner, organisationer og grupper i 
partnerskabet, der repræsenterer det 
relevante territoriale niveau, og som kan 
påvirke eller påvirkes af gennemførelsen 
af de operationelle programmer. Der skal 
tages særligt hensyn til grupper, der 
kunne blive berørt af programmerne, men 
kun vanskeligt kan øve indflydelse på 
disse programmer, navnlig de svageste og 
mest marginaliserede grupper.
Samarbejdet med partnerne følger den 
bedste praksis, som udgør grundlaget for 
den i artikel 5, stk. 3, omhandlede 
adfærdskodeks. Mindst 5 % af ESF's 
ressourcer på nationalt plan tildeles 
foranstaltninger under integrerede 
territoriale investeringer (ITI), som nævnt 
i artikel 99 i forordning [...] [den 
generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 114
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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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, bæredygtige 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 planlægningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmerne.

Or. en

Ændringsforslag 115
Anthea McIntyre

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, lokale udviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet, og strategier 
for bæredygtig udvikling af byområder kan 
anvendes og støttes for mere aktivt at 
inddrage lokale myndigheder, byer og alle 
relevante aktører i gennemførelsen af 
programmerne.

Or. en
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Ændringsforslag 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, lokale udviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet, og strategier 
for bæredygtig udvikling af byområder bør
anvendes og støttes for mere aktivt at 
inddrage regionale og lokale myndigheder, 
byer, arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer i gennemførelsen af 
programmerne.

Or. fr

Ændringsforslag 117
Pervenche Berès

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 

(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 bør
anvendes og støttes for mere aktivt at 
inddrage regionale og lokale myndigheder, 
byer, arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer i gennemførelsen af 
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programmerne. programmerne.

Or. fr

Ændringsforslag 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 f.eks. studerende, jobskabelse, 
arbejdstageres frivillige mobilitet, social 
integration og den sociale økonomi.
Ydelsen af tilskud bør altid ses som en 
mulighed med henblik på at anvende den 
kombination af støtte, der er bedst egnet 
til de regionale og lokale behov.

Or. en

Ændringsforslag 119
Elisabeth Schroedter

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, hvis 
dette kan hjælpe med at øge 
foranstaltningernes effektivitet eller 
fuldføre foranstaltninger under andre 
EU-instrumenter såsom PSCI, 
Globaliseringsfonden og EFRU.

Or. en
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Ændringsforslag 120
Anthea McIntyre

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 bør tilskyndes til at 
skabe en løftestangseffekt med ESF via 
finansielle instrumenter for at støtte f.eks. 
studerende, jobskabelse, arbejdstageres 
mobilitet og iværksætterkultur, herunder
social iværksætterkultur, hvilket alt 
sammen vil få positiv indvirkning på 
social integration og fattigdomsreduktion.

Or. en

Ændringsforslag 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 beskæftigelsesegnethed, især blandt 
unge, jobskabelse, arbejdstageres 
mobilitet, social integration og social 
iværksætterkultur.

Or. en

Ændringsforslag 122
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
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Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) ESF supplerer andre EU-
programmer og anerkender samtidig, at 
hvert enkelt instrument bør fungere efter 
egne specifikke procedurer. De samme
støtteberettigede udgifter finansieres ikke 
to gange, og der skal udvikles tætte 
synergier mellem ESF, andre EU-
programmer og strukturfondene, særlig 
programmet for social udvikling og 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 123
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Dobbeltfinansiering og 
overlapninger mellem ESF og andre 
europæiske programmer, navnlig 
programmet om rettigheder og 
unionsborgerskab 2014-2020, skal 
undgås.

Or. en

Ændringsforslag 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) I betragtning af at social innovation 
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hører under forskellige programmer, bør 
der iværksættes foranstaltninger med 
henblik på at undgå overlapning eller 
dobbeltfinansiering af de samme 
aktiviteter og initiativer. Da nogle af de 
aktiviteter, der gennemføres under ESF 
ved delt forvaltning, delvis overlapper 
aktiviteterne under programmet for social 
udvikling og innovation, der er under 
direkte forvaltning, bør der iværksættes 
foranstaltninger, som ikke fører til 
overlapninger eller dobbeltfinansiering af 
aktiviteter, der er underlagt forskellige 
forvaltningsformer.

Or. en

Ændringsforslag 125
Pervenche Berès

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 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 skal i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. fr
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Ændringsforslag 126
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Den menneskelige kapital er den 
vigtigste løftestang, som EU kan anvende 
til at sikre sin konkurrenceevne på 
internationalt plan og en varig 
genopretning af økonomien. Ingen anden 
form for investering kan skabe 
strukturreformer, hvis den ikke ledsages 
af en sammenhængende strategi for 
udvikling af menneskelig kapital, som 
sikrer vækst. Derfor skal det sikres, at de 
ressourcer, der er beregnet til at forbedre 
kompetencer, at skabe større 
beskæftigelse og sikre alles deltagelse i 
samfundet, giver mulighed for 
tilstrækkelige foranstaltninger, hvor 
mindst 25 % af de økonomiske midler 
anvendes inden for EU-politikken for 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed.

Or. fr

Ændringsforslag 127
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Borgernes fulde deltagelse i 
samfundet og investering i menneskelig 
kapital er afgørende for den sociale 
samhørighed. De ressourcer, der er afsat 
til realisering af målsætningerne i 
strategien Europa 2020 vedrørende 
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beskæftigelse, uddannelse og bekæmpelse 
af fattigdom, skal således anvendes 
effektivt, idet mindst 25 % af budgettet til 
EU's samhørighedspolitik afsættes til 
ESF.

Or. fr

Ændringsforslag 128
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Ikke kun struktur- og 
samhørighedsfondene, men alle EU's 
politikker og indsatser bør være holdbare 
og rettet mod økonomisk, social og 
territorial samhørighed. Det er derfor 
nødvendigt at tage anvendelsen af de 
økonomiske og monetære politikker i 
betragtning og også liberaliseringen og de 
interne og internationale markeder i 
forhold til samhørighedspolitikken og 
konvergens, navnlig hvad angår 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder i hver 
medlemsstat.

Or. pt

Ændringsforslag 129
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regionalpolitikken er et vitalt redskab til 
fremme af økonomisk og social 
samhørighed, som sætter EU i stand til at 
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træffe foranstaltninger til at mindske de 
regionale forskelle, fremme virkelig 
samhørighed og stimulere udvikling, 
kvalitetsbetonet beskæftigelse og sociale 
fremskridt, og som desuden gavner de 
mindst udviklede regioner.

Or. pt

Ændringsforslag 130
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18c) ESF har som mål at reducere 
forskelle i livsvilkår mellem 
medlemsstaterne og mellem regioner i EU 
med henblik på at fremme den 
økonomiske og sociale samhørighed. 
Kriterierne for medlemsstaternes 
finansiering bør revideres for at lette en 
mere udstrakt brug af ESF i de 
medlemsstater, der ude for større finansiel 
afmatning.

Or. pt

Ændringsforslag 131
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Betragtning 18 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18d) i lyset af den alvorlige økonomiske 
og finansielle krise, som har ramt nogle 
medlemsstater og deres regioner, bør 
medfinansieringssatserne for projekter, 
der er involveret i EFS, ikke overstige 10 
%, således at ressourcerne til 
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samhørighed anvendes bedst muligt.

Or. pt

Ændringsforslag 132
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette deres 
tilpasning til forandringer, fremme et højt 
niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling, 
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette deres 
tilpasning til forandringer, fremme et højt 
niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling, 
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, hvilket bidrager til Den 
Europæiske Unions prioriteter om at 
fremme social integration, bekæmpe 
fattigdom og styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 133
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette 
deres tilpasning til forandringer, fremme 
et højt niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling, 
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse, stor 
jobskabelse og høj jobkvalitet, støtte 
frivillig geografisk og faglig mobilitet, yde 
støtte til arbejdstagere, der afskediges, 
fremme et højt niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling, 
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
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bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette deres 
tilpasning til forandringer, fremme et højt 
niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling, 
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres frivillige
geografiske og faglige mobilitet, lette 
foregribelsen og udviklingen af nye 
kvalifikationer og kompetencer, der er 
brug for med henblik på overgangen til en 
miljømæssig og socialt bæredygtig 
udvikling, fremme et højt niveau for 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
fremme ligestilling, lige muligheder og 
ikke-forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 135
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette deres 
tilpasning til forandringer, fremme et højt 

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
skabelse og bevarelse af gode 
arbejdspladser, støtte arbejdstageres 
frivillige geografiske og faglige mobilitet, 
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niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling, 
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

lette deres tilpasning til forandringer, 
fremme et højt niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling, 
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

Or. de

Ændringsforslag 136
Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette deres 
tilpasning til forandringer, fremme et højt 
niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling, 
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette deres 
tilpasning til forandringer, fremme et højt 
niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, forbedre overgangen 
mellem uddannelse og beskæftigelse for 
unge, fremme ligestilling, lige muligheder 
og ikke-forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

Or. en

Ændringsforslag 137
Heinz K. Becker

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette deres 
tilpasning til forandringer, fremme et højt 
niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling, 
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette deres 
tilpasning til forandringer, fremme et 
livslangt og højt niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, der stilles til rådighed 
for alle aldersgrupper, fremme ligestilling, 
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

Or. de

Ændringsforslag 138
Lívia Járóka

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette deres 
tilpasning til forandringer, fremme et højt 
niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling,
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette deres 
tilpasning til forandringer, fremme et højt 
niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling og
lige muligheder, fremme bekæmpelsen af 
alle former for forskelsbehandling,
fremme social integration og bekæmpe 
fattigdom, hvilket bidrager til Den 
Europæiske Unions prioriteter om at styrke 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed.

Or. en
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Ændringsforslag 139
Mara Bizzotto

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 
beskæftigelsespolitikker19 og Rådets 
henstillinger om de nationale 
reformprogrammer.

2. Til dette formål bistår ESF 
medlemsstaterne, de kompetente regionale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
lokale myndigheder med opfyldelsen af 
prioriteter og de overordnede mål for 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Or. en

Ændringsforslag 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
beskæftigelsespolitikker19 og Rådets 
henstillinger om de nationale 
reformprogrammer.

2. Til dette formål bistår ESF 
medlemsstaterne med opfyldelsen af som 
minimum 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 begrebet "godt arbejde" 
og sikre, at aktiviteter, der støttes af ESF 
bidrager til gennemførelsen af alle 
aspekter af FN's og ILO's dagsorden for 
anstændigt arbejde. Alle politikker og 
foranstaltninger, der støttes af ESF, skal 
nøje overholde internationale 
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arbejdsstandarder og ILO's konventioner, 
og i særdeleshed forpligtelsen til at 
fremme fuld, produktiv og frit valgt 
beskæftigelse som fastsat i ILO-
konvention nr. 122.

Or. en

Ændringsforslag 141
Anthea McIntyre

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 
beskæftigelsespolitikker19 og Rådets 
henstillinger om de nationale 
reformprogrammer.

2. Til dette formål bistår ESF 
medlemsstaterne med opfyldelsen af 
prioriteter og de overordnede mål ved at 
give medlemsstaterne tilstrækkelig 
fleksibilitet til at løse deres specifikke 
flaskehalsproblemer med henblik på at nå 
Europa 2020-målene 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 
beskæftigelsespolitikker19 og Rådets 
henstillinger om de nationale 
reformprogrammer.

Or. en

Ændringsforslag 142
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til dette formål bistår ESF 2. Til dette formål bistår ESF 
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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 
beskæftigelsespolitikker19 og Rådets 
henstillinger om de nationale 
reformprogrammer.

medlemsstaterne med styrkelse af den 
sociale samhørighed og 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 
beskæftigelsespolitikker19 og Rådets 
henstillinger om de nationale 
reformprogrammer samt strategierne og 
fremskridtene, der kommer til udtryk i de 
nationale sociale rapporter.

Or. en

Ændringsforslag 143
Elisabeth Schroedter

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 og 
dem, der er længst fra arbejdsmarkedet, 
handicappede, indvandrere, flygtninge og 
asylansøgere, hjemløse og andre grupper, 
der risikerer at ende i fattigdom, børn og 
unge, ældre, etniske minoriteter, 
marginaliserede befolkningsgrupper eller 
grupper, der risikerer at blive 
marginaliserede og personer, der risikerer 
social udelukkelse, skal kunne drage fordel 
af ESF. ESF skal også yde støtte til 
virksomheder, til mikrovirksomheder og til 
andelsselskaber, der fremmer deres 
medlemmers og brugeres interesser samt 
løsninger på samfundsmæssige 
udfordringer, og som befinder sig i den 
sociale økonomi. ESF skal også yde støtte 
til organisationer, systemer og strukturer 
med henblik på at lette deres tilpasning til 
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nye udfordringer og fremme en god 
forvaltningsskik og gennemførelse af 
reformer bl.a. inden for sociokulturelle og 
kulturelle aktiviteter, beskæftigelse, 
uddannelse, ikke-forskelsbehandling og 
sociale politikker.

Or. en

Ændringsforslag 144
Mara Bizzotto

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 skal kunne drage fordel af 
ESF. Fonden støtter navnlig personer og 
grupper, som er udelukket eller risikerer 
at blive udelukket fra arbejdsmarkedet og 
fra adgangen til kvalitetsuddannelse og -
undervisning, som er ugunstigt stillet, eller 
som risikerer marginalisering på 
arbejdsmarkedet, såsom langtidsledige, 
handicappede, indvandrere, etniske 
minoriteter, marginaliserede 
befolkningsgrupper og personer, der 
risikerer social udelukkelse. ESF skal også 
yde støtte til arbejdstagere, virksomheder
og iværksættere samt 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 grundlæggende og 
videregående erhvervsuddannelse samt
sociale politikker.

Or. it

Ændringsforslag 145
Andrea Cozzolino
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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 skal kunne drage fordel af 
ESF. Fonden støtter navnlig personer og 
grupper, som er udelukket eller risikerer 
at blive udelukket fra arbejdsmarkedet og 
fra adgangen til kvalitetsuddannelse og -
undervisning, som er ugunstigt stillet, eller 
som risikerer marginalisering på 
arbejdsmarkedet, såsom langtidsledige, 
handicappede, indvandrere, etniske 
minoriteter, marginaliserede 
befolkningsgrupper og personer, der 
risikerer social udelukkelse. ESF skal også 
yde støtte til arbejdstagere, virksomheder
og iværksættere samt til 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 grundlæggende og 
videregående erhvervsuddannelse samt
sociale politikker.

Or. it

Ændringsforslag 146
Lívia Járóka

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 

3. Mennesker og herunder ugunstigt 
stillede grupper, navnlig langtidsledige og 
personer, som systematisk er udelukket 
fra arbejdsmarkedet, såsom handicappede, 
indvandrere, etniske minoriteter, 
marginaliserede befolkningsgrupper og 
personer, der risikerer social udelukkelse 
eller fattigdom, skal kunne drage fordel af 
ESF. ESF skal også yde støtte til 
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tilpasning til nye udfordringer og fremme 
en god forvaltningsskik og gennemførelse 
af reformer bl.a. inden for beskæftigelse, 
uddannelse og sociale politikker.

arbejdstagere, virksomheder og 
iværksættere samt til 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 samt 
grundlæggende og videregående 
erhvervsuddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 147
Pervenche Berès

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 unge, der har været 
ledige i mere end fire måneder,
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 arbejdstagere, 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, 
erhvervsuddannelse og sociale politikker.

Or. fr

Ændringsforslag 148
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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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, 
handicappede, indvandrere, etniske 
minoriteter, marginaliserede personer og 
befolkningsgrupper og andre grupper af 
personer, der risikerer fattigdom og social 
udelukkelse, herunder børn, for at undgå, 
at fattigdommen gentager sig gennem 
generationer, og unge for at løse 
problemer med ungdomsarbejdsløshed, 
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.

Or. en

Ændringsforslag 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, 
handicappede, indvandrere, asylansøgere, 
flygtninge, etniske minoriteter, 
marginaliserede befolkningsgrupper, 
hjemløse og andre grupper af personer, 
der risikerer social udelukkelse, herunder 
børn og unge, 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 sociale fremskridt bl.a. 
inden for beskæftigelse, uddannelse og 
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sociale politikker.

Or. en

Ændringsforslag 150
Ria Oomen-Ruijten

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, 
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. Med 
henblik på at forbedre ufaglærtes 
perspektiv på arbejdet er det desuden 
nødvendigt at fremme livslang læring.

Or. nl

Ændringsforslag 151
Nadja Hirsch

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 

3. Mennesker og herunder ugunstigt 
stillede grupper såsom langtidsledige, 
handicappede, indvandrere og 
asylansøgere, etniske minoriteter, 
marginaliserede befolkningsgrupper og 
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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.

personer, der risikerer eller er truet af 
social udelukkelse og fattigdom, 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.

Or. de

Ændringsforslag 152
Jutta Steinruck

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, 
handicappede, indvandrere, etniske 
minoriteter, marginaliserede 
befolkningsgrupper og personer, der 
risikerer eller er truet af social udelukkelse 
og fattigdom, 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.

Or. de

Ændringsforslag 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Forslag til forordning
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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.

Or. en

Ændringsforslag 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, der har forladt skolesystemet uden 
kvalifikationer, 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.

Or. fr
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Ændringsforslag 155
Jutta Steinruck

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, 
handicappede, indvandrere, asylansøgere, 
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.

Or. de

Ændringsforslag 156
Marian Harkin

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, 

3. Mennesker og herunder ugunstigt 
stillede grupper såsom langtidsledige, 
handicappede, indvandrere, etniske 
minoriteter, marginaliserede 
befolkningsgrupper og andre grupper af 
personer, der risikerer fattigdom og 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 
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uddannelse og sociale politikker. reformer bl.a. inden for beskæftigelse, 
uddannelse og sociale politikker.

Or. en

Ændringsforslag 157
Marian Harkin

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, 
handicappede, indvandrere, asylansøgere, 
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.

Or. en

Ændringsforslag 158
Anthea McIntyre

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 

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 
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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.

støtte til virksomheder, systemer og 
strukturer med henblik på at lette deres 
tilpasning til nye udfordringer, herunder et 
voksende misforhold mellem 
kvalifikationer og jobmuligheder, og 
fremme en god forvaltningsskik og 
gennemførelse af reformer bl.a. inden for 
beskæftigelse, uddannelse og sociale 
politikker.

Or. en

Ændringsforslag 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

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, 
handicappede, indvandrere, etniske 
minoriteter, marginaliserede 
befolkningsgrupper og personer i alle 
aldersgrupper, 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.

Or. de

Ændringsforslag 160
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Under de nedennævnte tematiske mål 
og i henhold til artikel 9 i forordning (EU) 
nr. […] skal ESF støtte følgende 
investeringsprioriteter:

1. Under de tematiske mål og i henhold til 
artikel 9, stk. 8, 9, 10 og 11, i forordning 
(EU) nr. […] [CPR...], der står opført 
nedenfor under a), b), c) og d), og i 
overensstemmelse med dens mission, skal 
ESF støtte følgende investeringsprioriteter:

Or. en

Ændringsforslag 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Beskæftigelsen fremmes, og 
arbejdskraftens mobilitet støttes i kraft af:

a) Beskæftigelse af høj kvalitet og gode og 
anstændige arbejdsforhold fremmes, og i 
kraft af:

Or. en

Ændringsforslag 162
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Beskæftigelsen fremmes, og 
arbejdskraftens mobilitet støttes i kraft af:

a) Kvalitetsbetonet beskæftigelse fremmes, 
og arbejdskraftens mobilitet støttes i kraft 
af:

Or. en
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Ændringsforslag 163
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Beskæftigelsen fremmes, og 
arbejdskraftens mobilitet støttes i kraft af:

a) Anstændig beskæftigelse fremmes, og 
arbejdskraftens mobilitet støttes i kraft af:

Or. en

Ændringsforslag 164
Heinz K. Becker

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 beskæftigelse for 
arbejdssøgende og erhvervsinaktive, 
herunder lokale beskæftigelsesinitiativer, 
en fleksibilitets- og kvalificeringspolitik 
for virksomheder, der bredt betegnes som 
en "virksomhedsorienteret 
arbejdsmarkedspolitik", som først og 
fremmest søger at udnytte ældre 
arbejdstageres og kvinders potentiale 
bedst muligt, og støtte til arbejdskraftens 
mobilitet

Or. de

Ændringsforslag 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

for arbejdssøgende og erhvervsinaktive 
med målrettet støtte til 
langtidsarbejdsløse, herunder lokale 
beskæftigelsesinitiativer og støtte til 
arbejdskraftens frivillige mobilitet

Or. en

Ændringsforslag 166
Elisabeth Schroedter

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 beskæftigelse for 
arbejdssøgende og langtidsarbejdsløse 
med særlig opmærksomhed på dem, der 
befinder sig længst fra arbejdsmarkedet,
og erhvervsinaktive, herunder lokale 
beskæftigelsesinitiativer og støtte til 
arbejdskraftens frivillige mobilitet

Or. en

Ændringsforslag 167
Kinga Göncz

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 beskæftigelse for 
arbejdssøgende og erhvervsinaktive med 
målrettet støtte til langtidsarbejdsløse, 
herunder lokale beskæftigelsesinitiativer og 
støtte til arbejdskraftens mobilitet

Or. en
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Ændringsforslag 168
Jutta Steinruck

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 beskæftigelse for 
arbejdssøgende og erhvervsinaktive, 
herunder lokale beskæftigelsesinitiativer og 
støtte til arbejdskraftens frivillige mobilitet

Or. de

Ændringsforslag 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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 beskæftigelse og 
arbejdsformidlingstjenester for 
arbejdssøgende og erhvervsinaktive, 
herunder lokale beskæftigelsesinitiativer og 
støtte til arbejdskraftens mobilitet

Or. en

Begrundelse

ESF skal ikke blot lette adgangen til beskæftigelse, men ligeledes gennem forskellige 
beskæftigelsestjenester såsom rådgivning og karriereudvikling udstyre den enkelte med 
instrumenter, der hjælper dem med at søge arbejde på en aktiv måde og tilpasse sig til 
fleksible arbejdsmarkeder.

Ændringsforslag 170
Riikka Manner

Forslag til forordning
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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 beskæftigelse for 
arbejdssøgende, erhvervsinaktive og 
handicappede, herunder lokale 
beskæftigelsesinitiativer og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

Or. fi

Ændringsforslag 171
Elisabeth Morin-Chartier

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 beskæftigelse for 
arbejdssøgende og erhvervsinaktive, 
herunder lokale beskæftigelsesinitiativer og 
støtte til erhvervsvejledning, mobilitet og 
faglig omstilling

Or. fr

Ændringsforslag 172
Ria Oomen-Ruijten

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

fremme af beskæftigelse og 
arbejdsanvisning for arbejdssøgende og 
erhvervsinaktive (med særligt fokus på 
ældre og kvinder), herunder lokale 
beskæftigelsesinitiativer og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

Or. nl
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Ændringsforslag 173
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) varig integration af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse, i 
arbejdsmarkedet

ii) varig integration af unge, navnlig dem,
der ikke er i beskæftigelse eller under 
uddannelse, i arbejdsmarkedet

Or. fr

Ændringsforslag 174
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) varig integration af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse, i 
arbejdsmarkedet

ii) varig integration af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse, i 
arbejdsmarkedet eller en uddannelse

Or. de

Ændringsforslag 175
Lívia Járóka

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) varig integration af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse, i 
arbejdsmarkedet

ii) varig integration af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse, i 
arbejdsmarkedet, navnlig unge 
medlemmer af marginaliserede samfund

Or. en
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Ændringsforslag 176
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) selvstændig virksomhed, 
iværksætterkultur og
virksomhedsetablering

iii) selvstændig virksomhed, 
iværksætterkultur, virksomhedsetablering, 
bæredygtig udvikling og overdragelse af 
virksomheder, navnlig for 
mikrovirksomheder og små virksomheder

Or. fr

Ændringsforslag 177
Elisabeth Schroedter

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 med fokus på 
mikrovirksomheder, navnlig inden for den 
sociale økonomi, samt 
mikrovirksomheder, der beskæftiger 
personer, der risikerer social udstødelse, 
samt sårbare personer, der er ugunstigt 
stillet, når det drejer sig om adgangen til 
det traditionelle kreditmarked

Or. en

Ændringsforslag 178
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) selvstændig virksomhed, 
iværksætterkultur og 
virksomhedsetablering

iii) selvstændig virksomhed, 
iværksætterkultur, navnlig social 
iværksætterkultur og 
virksomhedsetablering

Or. fr

Ændringsforslag 179
Heinz K. Becker

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, særligt for unge 
mennesker

Or. de

Ændringsforslag 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder 
og forening af arbejde og privatliv

iv) forening af arbejde og privatliv og 
ligestilling mellem mænd og kvinder

Or. en

Ændringsforslag 181
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder og 
forening af arbejde og privatliv

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder på 
arbejdsmarkedet og ligestilling med 
hensyn til mænds og kvinders 
karriereforløb og økonomiske 
uafhængighed samt forening af arbejde og 
privatliv

Or. en

Ændringsforslag 182
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder og 
forening af arbejde og privatliv

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder i 
adgangen til arbejde, karriereudvikling og
lønninger samt forening af arbejde, 
familieliv og privatliv

Or. fr

Ændringsforslag 183
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder og 
forening af arbejde og privatliv

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder i 
adgangen til arbejde og inden for 
videregående uddannelse med en 
karriereudvikling, der navnlig fokuserer 
på at bekæmpe kvinders flade 
karriereudvikling og forening af arbejde 
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og privatliv

Or. fr

Ændringsforslag 184
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder og 
forening af arbejde og privatliv

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder og 
forening af arbejde, familie og privatliv

Or. en

Ændringsforslag 185
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder og 
forening af arbejde og privatliv

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder og 
forening af arbejde, familie- og privatliv, 
herunder også gennem 
deltidskvalificering af enlige forældre

Or. de

Ændringsforslag 186
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) ledsagende foranstaltninger og 
relevant støtte, kollektive tjenester og 
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sundhedstjenester, der forbedrer 
beskæftigelsesmulighederne

Or. en

Ændringsforslag 187
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) arbejdsstyrkens, virksomheders og 
iværksætteres tilpasning til forandringer

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 188
Thomas Mann

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) arbejdsstyrkens, virksomheders og 
iværksætteres tilpasning til forandringer

v) retfærdighed og solidaritet mellem 
generationerne, demografiske ændringer 
og arbejdsstyrkens, virksomheders og 
iværksætteres tilpasning til forandringer

Or. de

Ændringsforslag 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) arbejdsstyrkens, virksomheders og v) arbejdsstyrkens, virksomheders og 



AM\904731DA.doc 83/213 PE489.537v02-00

DA

iværksætteres tilpasning til forandringer iværksætteres tilpasning til forandringer i 
forbindelse med overgangen til en 
miljømæssigt og socialt bæredygtig 
udvikling

Or. en

Ændringsforslag 190
Lívia Járóka

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) arbejdsstyrkens, virksomheders og 
iværksætteres tilpasning til forandringer

v) arbejdsstyrkens, virksomheders og 
iværksætteres tilpasning til forandringer 
samt adgang til kvalitetsbetonede 
erhvervsuddannelser

Or. en

Ændringsforslag 191
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) arbejdsstyrkens, virksomheders og 
iværksætteres tilpasning til forandringer

v) arbejdsstyrkens, virksomheders og 
iværksætteres tilpasning til forandringer, 
navnlig i SMV'er og mikrovirksomheder

Or. fr

Ændringsforslag 192
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, der 
indgår i en samordnet pakke af 
individualiserede tilbud, som har til 
formål at lette ledige arbejdstageres 
tilbagevenden til beskæftigelse

Or. en

Ændringsforslag 193
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) aktiv og sund aldring forbedring af jobkvaliteten, 
arbejdsvilkårene og -miljøet, sundheden 
og sikkerheden på arbejdspladsen samt 
støtte til aktiv aldring for ældre 
arbejdstagere

Or. it

Ændringsforslag 194
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) aktiv og sund aldring vi) forbedring af kvaliteten af 
beskæftigelsen og arbejdsmiljøet samt 
støtte til aktiv aldring for arbejdstagerne

Or. fr



AM\904731DA.doc 85/213 PE489.537v02-00

DA

Ændringsforslag 195
Andrea Cozzolino

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) aktiv og sund aldring forbedring af jobkvaliteten, 
arbejdsvilkårene og -miljøet, sundheden 
og sikkerheden på arbejdspladsen samt 
støtte til aktiv og sund aldring

Or. it

Begrundelse

Det anses for nødvendigt udtrykkeligt at sikre en indsats til opnåelse af høje 
sikkerhedsstandarder på arbejdspladsen som nødvendig forudsætning for at sikre aktiv 
aldring.

Ændringsforslag 196
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) aktiv og sund aldring vi) aktiv og sund aldring for arbejdstagere 
gennem forbedring af arbejdsbetingelser 
og arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen samt foranstaltninger til 
gavn for ældre arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) aktiv og sund aldring vi) aktiv og sund livsstil og aldring samt 
fysisk aktivitet og breddeidræt

Or. de

Ændringsforslag 198
Heinz K. Becker

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) aktiv og sund aldring vi) aktiv og sund aldring som livslang 
proces

Or. de

Ændringsforslag 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedets institutioner, herunder 
foranstaltninger til at fremme 
arbejdskraftens mobilitet på tværs af 
landegrænser.

vii) udfasning af usikre 
beskæftigelsesformer og støtte til social 
mobilitet i opadgående retning mod 
stabile og sikre ansættelsesforhold

Or. en

Ændringsforslag 200
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedets institutioner, herunder 
foranstaltninger til at fremme 
arbejdskraftens mobilitet på tværs af 
landegrænser.

vii) modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedets organisationer, fremme 
af partnerskaber, pagter og initiativer 
gennem netværkssamarbejde mellem 
relevante interessenter såsom 
arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige 
organisationer på tværnationalt, regionalt 
og lokalt niveau med henblik på at styrke 
integrationen på arbejdsmarkedet, 
herunder foranstaltninger til at fremme 
arbejdskraftens mobilitet på tværs af 
landegrænser og forbedre 
informationstjenester, rådgivning og 
jobmatching for arbejdsgivere og mobile 
arbejdstagere, uanset deres status.

Or. en

Ændringsforslag 201
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedets institutioner, herunder 
foranstaltninger til at fremme 
arbejdskraftens mobilitet på tværs af 
landegrænser.

vii) modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedets institutioner, offentlige 
og private arbejdsformidlingstjenester, 
herunder foranstaltninger til at fremme 
arbejdskraftens mobilitet på tværs af 
landegrænser.

Or. en

Ændringsforslag 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Forslag til forordning



PE489.537v02-00 88/213 AM\904731DA.doc

DA

Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støtte beskæftigelsesmulighederne for 
personer, der befinder sig i ugunstige 
situationer på arbejdsmarkedet, i 
særdeleshed handicappede.

Or. en

Ændringsforslag 203
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viia) forbedringen af arbejdsvilkårene 
(hygiejne og sikkerhed, sundhed og 
arbejdstempo), stabile kontraktforhold, 
passende lønforhold, arbejdstider, som 
kan forenes med familieliv.

Or. pt

Ændringsforslag 204
Elisabeth Morin-Chartier

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 den tematiske 
målsætning " investering i uddannelse, 
erhvervsuddannelse og livslang læring" 
ved at:

Or. fr
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Ændringsforslag 205
Nadja Hirsch

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 uddannelse og 
videreuddannelse, samarbejde mellem 
uddannelse og støtte til unge, 
kvalifikationer og livslang læring ved at:

Or. de

Ændringsforslag 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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 uddannelse, tilpasning 
af kvalifikationer og livslang læring ved at:

Or. fr

Ændringsforslag 207
Elisabeth Schroedter

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 uddannelse, 
kvalifikationer, faglig uddannelse og 
livslang læring ved at:

Or. en
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Ændringsforslag 208
Kinga Göncz

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 og forebygge antallet af unge, 
som forlader skolen før tid, og fremme lige 
adgang til udviklingsprogrammer
førskoleundervisning og undervisning på 
primær og sekundærtrinnet af høj kvalitet 
samt uformelle og ikke-formelle 
indlæringsmuligheder

Or. en

Ændringsforslag 209
Elisabeth Schroedter

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 af høj kvalitet 
samt til uformel og ikke-formel læring

Or. en

Ændringsforslag 210
Lívia Járóka

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 

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

inklusiv førskoleundervisning og 
undervisning på primær og 
sekundærtrinnet af høj kvalitet

Or. en

Ændringsforslag 211
Pervenche Berès

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, og fremme lige adgang til 
førskoleundervisning og undervisning på 
primær og sekundærtrinnet af høj kvalitet

Or. fr

Ændringsforslag 212
Kinga Göncz

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 eller tilsvarende uddannelser 
med henblik på at øge deltagelsen og 
succesraten og fremme lige adgang for 
ugunstigt stillede sociale grupper

Or. en

Ændringsforslag 213
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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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 adgang til videregående eller faglige 
uddannelsesmuligheder med henblik på at 
øge deltagelsen og succesraten

Or. en

Ændringsforslag 214
Elisabeth Morin-Chartier

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 
erhvervsuddannelse, videregående eller 
tilsvarende uddannelser med henblik på at 
øge deltagelsen og succesraten

Or. fr

Ændringsforslag 215
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre ikke-diskriminerende adgang
til livslang læring, forbedring af 
arbejdsstyrkens kvalifikationer og 
kompetencer og styrke de 
arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer. Herved 
tages bl.a. følgende aspekter i 
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betragtning:
- Reduktion af mangel af faglærte 
medarbejdere på det kommercielle og 
ikke-kommercielle område inden for 
socialøkonomi gennem videreuddannelse 
og rekruttering af unge mennesker til 
erhverv inden for socialøkonomi
- Innovative projekter for 
erhvervsuddannelse
- Uddannelsespladshververe i alle 
brancher, inklusive socialøkonomi
- Støtteforanstaltninger for adgang til 
uddannelse på plejeområdet

Or. de

Ændringsforslag 216
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer samt bistå 
ved overgangen mellem almen 
uddannelse, faglig uddannelse og 
beskæftigelse.

Or. en
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Ændringsforslag 217
Ole Christensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer, oprette og 
videreudvikle strukturer og rammer for 
kombinerede uddannelsessystemer.

Or. en

Begrundelse

Statistikkerne viser, at systemer med kombinerede uddannelsessystemer har betydeligt færre, 
der forlader skolen i utide, og lavere ungdomsarbejdsløshed, eftersom disse systemer kan 
bidrage til at styrke de unges beskæftigelsesegnethed. Der bør afsættes midler til at dække 
startomkostningerne i de medlemsstater, der som led i deres nationale reformprogrammer har 
besluttet at oprette og videreudvikle et kombineret uddannelsessystem.

Ændringsforslag 218
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
lette overgangen til erhvervslivet og 
praksisledsagende foranstaltninger ved 
indledende erhvervsmæssige kvalificering, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.
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Or. de

Ændringsforslag 219
Heinz K. Becker

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer for alle 
aldersgrupper fra unge til ældre.

Or. de

Ændringsforslag 220
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring og omstilling af menneskers
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
både deres uformelle og ikke-formelle 
læring samt styrke de 
arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer; lette 
overgangen mellem uddannelse og 
erhvervsuddannelse og beskæftigelse.

Or. en
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Ændringsforslag 221
Sylvana Rapti

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer samt 
ordninger for overgangen mellem almen 
uddannelse, faglig uddannelse og 
adgangen til beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 222
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer samt 
ordninger for overgangen mellem almen 
uddannelse, faglig uddannelse og 
adgangen til beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 223
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre en mere ligelig adgang til 
livslang læring, anerkendelse af 
erhvervede erfaringer, navnlig i de 
grupper, der er frivilligt engageret i 
foreningsarbejde, og forbedring af 
arbejdsstyrkens kvalifikationer og 
kompetencer, herunder med henblik på at 
sikre en aktiv aldring for arbejdstagerne.

Or. fr

Ændringsforslag 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer, herunder 
via oprettelse af partnerskaber mellem 
erhvervsfaglig grunduddannelse og 
virksomheder.

Or. fr

Ændringsforslag 225
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
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forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer, navnlig via 
indførelse eller udvikling af 
lærlingeordninger.

Or. fr

Ændringsforslag 226
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer.

Or. pt

Ændringsforslag 227
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer, viden, færdigheder og 
kompetencer og styrke de 
arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

Or. fr
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Ændringsforslag 228
Ria Oomen-Ruijten

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) øge arbejdstagernes 
beskæftigelsesegnethed og 
tilpasningsevne ved at forbedre adgangen 
til livslang læring og unges 
læringsmobilitet, forbedring af 
arbejdsstyrkens kvalifikationer og 
kompetencer og styrke de 
arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

Or. nl

Ændringsforslag 229
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i 
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer samt 
støtteordninger i forbindelse med 
overgangen fra uddannelse, 
erhvervsuddannelse og adgang til 
beskæftigelse.

Or. fr
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Ændringsforslag 230
Heinz K. Becker

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Kvalificering af ældre arbejdstagere 
på arbejdspladsen, så den øgede 
arbejdsløshed i dette alderssegment 
reduceres, og så en senere pensionsalder 
kan understøttes gennem længere 
erhvervsaktivitet.

Or. de

Ændringsforslag 231
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Bedre netværkssamarbejde mellem 
uddannelses- og 
videreuddannelsessystemer og 
arbejdsmarkedet med henblik på målrettet 
styrkelse af kompetencer og identifikation 
af kravene fra moderne arbejdsmarkeder 
til veluddannede arbejdstagere og 
muliggørelse af livslang læring, navnlig
gennem opbygning, reformering og 
udvidelse af et tosporet 
uddannelsessystem.

Or. de

Ændringsforslag 232
Nadja Hirsch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) Understøttelse af rekruttering af nye 
medarbejdere til den tosporede og 
erhvervsmæssige uddannelse samt styrket 
forankring og bedre udnyttelse af dette 
system og de hermed forbundne 
uddannelser på europæisk niveau

Or. de

Ændringsforslag 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) forbedring af færdigheder og 
kompetencer gennem sportsaktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 234
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) et bud på fremtiden for fagene og 
uddannelsesbehovene samt en bedre og 
mere ligelig adgang til kontrakter i de 
enkelte erhvervsbrancher og i de enkelte 
områder for at være tættere på de reelle 
behov.

Or. fr
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Ændringsforslag 235
Heinz K. Becker

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Fremme af etablering eller opbygning 
af et tosporet erhvervsuddannelsessystem.

Or. de

Ændringsforslag 236
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktiv integration i) integration

Or. en

Ændringsforslag 237
Anthea McIntyre

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

i) aktiv integration
ii) integration af marginaliserede 
samfund såsom romasamfundet
iii) bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grund af køn, race, etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering
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iv) bedre adgang til prismæssigt 
overkommelige, bæredygtige tjenester af 
høj kvalitet og herunder sundhedspleje og 
sociale tjenesteydelser af almen interesse
v) fremme af den sociale økonomi og de 
sociale virksomheder
vi) lokaludviklingsstrategier, som styres af 
lokalsamfundet.

Or. en

Begrundelse

ESF's anvendelsesområde bør ikke udvides og skal overholde artikel 162 i TEUF.

Ændringsforslag 238
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 239
Jutta Steinruck

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktiv integration i) aktiv integration; der skal her især tages 
hensyn til følgende mål:
a) social og erhvervsmæssig integration af 
varigt langtidsledige personer uden 
tilknytning til arbejdsmarkedet,



PE489.537v02-00 104/213 AM\904731DA.doc

DA

b) social og erhvervsmæssig integration af 
individuelt og socialt dårligt stillede unge 
som forebyggende og integrerende 
foranstaltninger til forebyggelse og 
bekæmpelse af fattigdom,
c) social og erhvervsmæssig integration af 
langtidsledige kvinder, social og 
erhvervsmæssig integration af udstødte 
personer i alle aldersgrupper med særlige 
sociale problemer såsom hjemløse, 
kriminelle osv.,
d) social og erhvervsmæssig integration af 
arbejdsløse med helbredsmæssige 
problemer, navnlig kronisk syge, psykisk 
syge og narkomaner,
e) foranstaltninger til sundhedsfremme,
f) formidling af praktiske kompetencer i 
dagliglivet

Or. de

Ændringsforslag 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktiv integration i) aktiv integration

- integrerede aktive integrationstiltag 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 
bidrager til at sikre en fyldestgørende 
minimumsløn, 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 
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på at mindske fattigdom og social 
udstødelse af børn og ældre.

Or. en

Ændringsforslag 241
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktiv integration i) aktiv integration

- integrerede aktive integrationstiltag for 
personer i den erhvervsaktive alder, der 
støtter en holistisk, personaliseret tilgang 
til integration, anstændigt arbejde og 
deltagelse i samfundet, der omfatter 
samfundsrelaterede integrations- og 
reintegrationsforanstaltninger, og som 
bidrager til at sikre en fyldestgørende 
minimumsløn, lige adgang til tjenester af 
god kvalitet samt til et arbejdsmarked med 
plads til alle.
Sikring af en integreret livscyklustilgang 
for at sikre en helhedsbetonet støtte med 
henblik på at mindske fattigdom og social 
udstødelse af børn og ældre.

Or. en

Ændringsforslag 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktiv integration i) aktiv integration af alle mennesker, både 
ved en styrket deltagelsen i 
arbejdsmarkedet og omfattende 
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bekæmpelse af fattigdom, diskriminering
og udstødelse

Or. de

Ændringsforslag 243
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktiv integration i) aktiv integration af mennesker, som er 
udstødt eller risikerer at blive udstødt fra 
adgangen til undervisning og uddannelse 
og fra arbejdsmarkedet

Or. it

Ændringsforslag 244
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) bekæmpelse af fattigdom hos udsatte 
personer uanset alder med fokus på 
forebyggelse og tidlig identificering

Or. en

Ændringsforslag 245
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) fremme af børns rettigheder og 
velvære med henblik på at beskytte 
udsatte børn og bekæmpe fattigdom 
blandt børn

Or. en

Ændringsforslag 246
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ic) fremme af en aktiv alderdom uden 
fattigdom med særligt fokus på kvinder

Or. en

Ændringsforslag 247
Lívia Járóka

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) integration af marginaliserede samfund 
såsom romasamfundet

ii) kompleks socioøkonomisk integration 
af marginaliserede samfund såsom 
romasamfundet

Or. en

Ændringsforslag 248
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) integration af marginaliserede samfund
såsom romasamfundet

ii) integration af marginaliserede samfund

Or. en

Ændringsforslag 249
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grund af køn, race, etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller
seksuel orientering

iii) bekæmpelse af alle former for 
forskelsbehandling på grund af køn, race, 
etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder seksuel orientering eller 
kønsidentitet

Or. en

Ændringsforslag 250
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grund af køn, race, etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller
seksuel orientering

iii) bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grund af køn, race, etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering og sikring af lige 
muligheder

Or. en
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Ændringsforslag 251
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) foranstaltninger, der har til formål at 
bryde fattigdomscyklen og fremme børns 
og unges aktive deltagelse i samfundet, 
f.eks. ved at forbedre lige adgang til
adgang til prismæssigt overkommelige, 
bæredygtige tjenester af høj kvalitet og 
herunder sundhedspleje og offentlige
tjenesteydelser, førskoleundervisning og 
børnepasningstjenester, familiestøtte, 
socialt inddragende offentlig uddannelse

Or. en

Ændringsforslag 252
Inês Cristina Zuber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) bedre adgang til offentlige 
tjenesteydelser – der er offentligt ejet og 
ledet, med demokratisk inddragelse af 
deres brugere – på områder af afgørende 
betydning for kvinder og børns velfærd, 
navnlig sundhed, uddannelse, retsvæsen, 
vand, boliger, transport, børnepasning og 
pleje af de ældre.

Or. pt

Ændringsforslag 253
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

bedre adgang til prismæssigt 
overkommelige, bæredygtige tjenester af 
høj kvalitet for enhver, der er omfattet af 
politikkerne for social inklusion

Or. it

Ændringsforslag 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) bedre adgang til prismæssigt 
overkommelige, bæredygtige tjenester af 
høj kvalitet og herunder sundhedspleje, 
navnlig med etablering af europæiske 
platforme og pilotprojekter med henblik 
på at forbedre udbredelsen af initiativer 
inden for e-sundhed (telemedicin, 
teleovervågning), og sociale 
tjenesteydelser af almen interesse

Or. fr

Ændringsforslag 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 256
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 257
Marian Harkin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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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 
sociale tjenesteydelser af almen interesse 
herunder offentlige tjenester

Or. en

Ændringsforslag 259
Elisabeth Schroedter

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 virksomheder samt de 
sociokulturelle og kreative sektorer og de 
ikke-statslige og kooperative 
organisationer

Or. en

Ændringsforslag 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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, de 
sociale virksomheder og virksomhedernes 
sociale ansvar (VSA), herunder via 
indførelse af en social mærkning

Or. fr
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Ændringsforslag 261
Lívia Járóka

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 socialt iværksætteri, social
økonomi og sociale virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 262
Heinz K. Becker

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 
innovative sociale virksomheder

Or. de

Ændringsforslag 263
Pervenche Berès

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 og solidariske
økonomi og de sociale virksomheder

Or. fr

Ændringsforslag 264
Jutta Steinruck
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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; her bør der bl.a. 
fokuseres på følgende: (a) strategier mod 
isolation og udstødelse, (b) tilbud i det 
sociale rum, som bidrager til at overvinde 
social udstødelse, (c) strategier til 
forbedring af situationen for 
eneforsørgere og plejende 
familiemedlemmer, (d) fremme af 
nabotjenester.

Or. de

Ændringsforslag 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi a) foranstaltninger, der har til formål at 
bryde fattigdomscirklen såsom 
familiestøtte, adgang til tjenesteydelser af 
høj kvalitet og fremme af børns deltagelse 
i samfundet;

Or. en

Ændringsforslag 266
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Den institutionelle kapacitet og 
effektiviteten i den offentlige forvaltning 

d) Udvidelse af den institutionelle 
kapacitet og effektiviteten og deltagelsen i 
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styrkes i kraft af: den offentlige forvaltning og fremme af 
kapacitetsopbygning for arbejdsmarkedets 
parter, ikke-statslige organisationer, 
regionale og lokale myndigheder og andre 
parter og især de partnere, der er nævnt i 
artikel 5 i forordning (EU) nr. [den 
generelle forordning...] i kraft af:

Or. en

Ændringsforslag 267
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) investering til gavn for den institutionelle 
kapacitet og de offentlige forvaltningers og 
offentlige tjenesteydelsers effektivitet med 
henblik på reformer, bedre regulering og 
god forvaltningsskik.

i) investering til gavn for den institutionelle 
kapacitet og de offentlige forvaltningers og 
offentlige tjenesteydelsers effektivitet 
inklusive på lokalt og regionalt plan med 
henblik på reformer, bedre regulering og 
forøgelse af deres evne til god 
forvaltningsskik.

Or. en

Ændringsforslag 268
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne investeringsprioritet gælder kun i de 
medlemsstater, som har mindst én NUTS 
II-region, jf. artikel 82, stk. 2, litra a), i 
forordning (EU) nr. […], eller i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden.

Denne investeringsprioritet gælder kun i de 
medlemsstater, som kan nyde godt af 
støtten fra Samhørighedsfonden eller 
medlemsstater, som har én eller flere 
NUTS II-regioner som defineret i artikel 
82, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 
[…]. I disse medlemsstater kan der 
iværksættes tiltag, som finder sted i hele 



PE489.537v02-00 116/213 AM\904731DA.doc

DA

den pågældende medlemsstats område, 
også selv om de bidrager til institutionel 
kapacitetsopbygning og effektivitet i 
administrationerne og de offentlige 
tjenester, hvilket førnævnte regioner 
nyder godt af.

Or. it

Ændringsforslag 269
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) investering til gavn for den 
institutionelle kapacitet på lokalt og 
regionalt plan med henblik på reformer til 
forøgelse af deres evne til god 
forvaltningsskik

Or. en

Ændringsforslag 270
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – 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 aktører, især 
for arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer herunder 
sociokulturelle organisationer og 
miljøorganisationer, under 
gennemførelsen af operationelle 
programmer, som tilvejebringer 
beskæftigelsespolitikker, 
uddannelsespolitikker og sociale og 
sociokulturelle politikker samt
sektorpolitikker og territoriale pagter til at 
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mobilisere for reform på nationalt, 
regionalt og lokalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 271
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – 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 den generelle 
forordning omhandlede partnere, som 
tilvejebringer beskæftigelsespolitikker, 
uddannelsespolitikker, sociale politikker, 
grundlæggende og videregående 
erhvervsuddannelsespolitikker og 
politikker for livslang uddannelse samt
sektorpolitikker og territoriale pagter til at 
mobilisere for reform på nationalt, 
regionalt og lokalt plan.

Or. fr

Ændringsforslag 272
Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – 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, 
som tilvejebringer 
beskæftigelsespolitikker, 
uddannelsespolitikker, politikker for 
livslang læring, sociale politikker og 
sektorpolitikker og territoriale pagter til at 
mobilisere for reform på nationalt, 
regionalt og lokalt plan.
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Or. it

Begrundelse

Det anses for vigtigt at specificere livslang læring - ikke mindst i lyset af usikkerhederne som 
følge af de gennemgribende ændringer, som arbejdsmarkedet oplever i øjeblikket.

Ændringsforslag 273
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – 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, 
som tilvejebringer 
beskæftigelsespolitikker, 
uddannelsespolitikker og sociale politikker, 
offentlige og kollektive tjenester og 
sektorpolitikker og territoriale pagter til at 
mobilisere for reform på nationalt, 
regionalt og lokalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – 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, 
som tilvejebringer 
beskæftigelsespolitikker, 
uddannelsespolitikker og sociale politikker 
og sektorpolitikker og territoriale pagter til 
at mobilisere for forbedringer og sociale 
fremskridt på nationalt, regionalt og lokalt 
plan.

Or. en



AM\904731DA.doc 119/213 PE489.537v02-00

DA

Ændringsforslag 275
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii a) investering i partnerskabsprincippet 
og i kapacitetsopbygning for disse 
partnere som nævnt i artikel 5 i 
forordning (EU) nr. [den generelle 
forordning...] for at sikre disse partneres 
deltagelse og engagement i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmer og 
operationer.

Or. en

Ændringsforslag 276
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) kapacitetsopbygning for territoriale 
pagter og lokale tiltag med det formål at 
fremme ESF's territoriale dimension.

Or. it

Ændringsforslag 277
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) styrkelse af de i artikel 5 i den 
generelle forordning omhandlede 
partneres institutionelle kapacitet og støtte 
til foranstaltninger til gennemførelse af 
denne forordning;

Or. fr

Ændringsforslag 278
Pervenche Berès

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte overgangen til en klimaresistent, 
ressourceeffektiv og miljømæssigt 
bæredygtig økonomi med lave CO2-
emissioner gennem reform af uddannelses-
og erhvervsuddannelsessystemerne, 
tilpasning af færdigheder og kvalifika-
tioner, opkvalificering af arbejdsstyrken og 
skabelse af nye arbejdspladser på miljø- og 
energiområdet

a) støtte overgangen til en klimaresistent, 
ressourceeffektiv og miljømæssigt 
bæredygtig økonomi med lave CO2-
emissioner gennem forbedring af 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne, tilpasning 
af færdigheder og kvalifikationer, 
opkvalificering af arbejdsstyrken og 
skabelse af nye arbejdspladser på miljø- og 
energiområdet

Or. fr

Ændringsforslag 279
Elisabeth Morin-Chartier

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte overgangen til en klimaresistent, 
ressourceeffektiv og miljømæssigt
bæredygtig økonomi med lave CO2-

a) støtte overgangen til en klimaresistent, 
ressourceeffektiv og miljømæssigt 
bæredygtig økonomi med lave CO2-
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emissioner gennem reform af uddannelses-
og erhvervsuddannelsessystemerne, 
tilpasning af færdigheder og kvalifika-
tioner, opkvalificering af arbejdsstyrken og 
skabelse af nye arbejdspladser på miljø- og 
energiområdet

emissioner gennem reform af uddannelses-
og erhvervsuddannelsessystemerne, 
tilpasning af adfærd, færdigheder og 
kvalifikationer, opkvalificering af 
arbejdsstyrken og skabelse af nye 
arbejdspladser på miljø- og energiområdet

Or. fr

Ændringsforslag 280
Elisabeth Schroedter

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, herunder 
innovationsnetværk i den sociokulturelle 
og kreative sektor, gennem ph.d.-studier, 
videreuddannelse af forskere, 
netværksaktiviteter og partnerskaber 
mellem højere læreanstalter, forsknings- og 
teknologicentre og virksomheder

Or. en

Ændringsforslag 281
Elisabeth Morin-Chartier

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 ph.d.-studier og 
iværksætterkompetencer, 
videreuddannelse af forskere, 
netværksaktiviteter og partnerskaber 
mellem højere læreanstalter, forsknings- og 
teknologicentre og virksomheder
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Or. fr

Ændringsforslag 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 små og mellemstore 
virksomheders bidrag til opnåelsen af 
miljømæssig og socialt bæredygtig 
udvikling ved at fremme tilpasningsevnen 
hos virksomheder og arbejdstagere og øge 
investeringen i nye kvalifikationer og 
kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 283
Inês Cristina Zuber

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 små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne og øge 
investeringen i menneskelig kapital.

Or. pt

Ændringsforslag 284
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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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 mikrovirksomheders samt små 
og mellemstore virksomheders 
konkurrenceevne ved at fremme 
tilpasningsevnen hos virksomheder og 
arbejdstagere, øge investeringen i 
menneskelig kapital og styrke det inklusive 
arbejdsmarked herunder handicappedes 
adgang, udvide SME'ers uddannelses- og 
læringsordninger, især for unge, fremme 
andelsselskaber, systemer og strukturer, 
der leverer løsninger på 
samfundsmæssige udfordringer.

Or. en

Ændringsforslag 285
Nadja Hirsch

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 små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne ved at 
fremme tilpasningsevnen hos virksomheder 
og arbejdstagere og øge investeringen i 
menneskelig kapital og fremme 
praksisrettede 
erhvervsuddannelsesinstitutioner.

Or. de

Ændringsforslag 286
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
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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 små og mellemstore 
virksomheders konkurrenceevne og 
bæredygtige udvikling ved at fremme 
tilpasningsevnen hos virksomheder, 
virksomhedsledere og arbejdstagere og øge 
investeringen i menneskelig kapital, 
navnlig uddannelsen af unge og 
lærlingeordningerne.

Or. fr

Ændringsforslag 287
Mara Bizzotto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

FSE kan også finansiere teknisk bistand i 
henhold til artikel 52 i forordning [...]
[CPR]

Or. it

Ændringsforslag 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

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 stilles af 
overgangen til en miljømæssigt og socialt 
bæredygtig udvikling, for som minimum 
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artikel 148 stk. 4, for at bidrage til 
virkeliggørelsen af de overordnede mål 
vedrørende beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdom i Europa 2020-strategien.

at bidrage til virkeliggørelsen af de 
overordnede mål vedrørende beskæftigelse, 
uddannelse og fattigdom i Europa 2020-
strategien.

Or. en

Ændringsforslag 289
Marian Harkin

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 
opnå de overordnede mål vedrørende 
beskæftigelse, uddannelse og fattigdom i 
Europa 2020-strategien, herunder løsning 
af de relaterede udfordringer, som udpeges 
i de nationale reformprogrammer og 
Rådets relevante henstillinger efter 
traktatens artikel 148 stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 290
Kinga Göncz

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 

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 deres 
nationale strategier, der sigter mod 
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artikel 148 stk. 4, for at bidrage til 
virkeliggørelsen af de overordnede mål 
vedrørende beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdom i Europa 2020-strategien.

bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse, f.eks. deres nationale 
romastrategier, nationale strategier for 
handicappede, nationale 
beskæftigelsesstrategier, 
uddannelsesstrategier osv., 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.

Or. en

Ændringsforslag 291
Elisabeth Schroedter

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 i de 
nationale sociale rapporter, 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.

Or. en

Ændringsforslag 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Forslag til forordning
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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 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 og 
opfyldelsen af fondenes mission som 
beskrevet i artikel 2.

Or. en

Ændringsforslag 293
Anthea McIntyre

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Kravet på mindst 20 % kan forvride programmets udformning og ville reducere 
medlemsstaternes fleksibilitet i forbindelse med at træffe beslutninger på baggrund af en 
grundig vurdering af beviserne for behov for derigennem at skabe vækst og beskæftigelse.
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Ændringsforslag 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

2. Mindst 30 % af ESF's samlede 
ressourcer i hver medlemsstat tildeles det 
tematiske mål "fremme af social 
integration og fattigdomsbekæmpelse", der 
er fastsat i artikel 9, stk. 9, i forordning 
(EU) nr. […].

Investeringsprioriteten for aktiv 
integration skal inkluderes i alle 
operationelle programmer. Før 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer fremlægger 
Kommissionen retningslinjer for, hvordan 
ESF skal opfylde målene for 
fattigdomsbekæmpelse via integrerede og 
socialt integrerende metoder.

Or. en

Ændringsforslag 295
Kinga Göncz

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

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

Før udarbejdelsen af partnerskabsaftaler 
og operationelle programmer udarbejder 
Kommissionen og medlemsstaterne i 
fællesskab retningslinjer for, hvordan 
ESF skal opfylde målene for 
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fattigdomsbekæmpelse via integrerede og 
socialt integrerende metoder.
Med henblik på at gøre fremskridt mod 
opnåelsen af målet for 
fattigdomsbekæmpelse og sikre en reel 
overvågning af dette mål skal 
medlemsstaterne bringe de indikatorer, 
der bruges i ESF's operationelle 
programmer, i overensstemmelse med 
dem, der bruges i den åbne 
koordinationsmetode på det sociale 
område. Hvert år rapporterer 
medlemsstaterne i deres nationale 
reformprogrammer underbygget af de 
nationale sociale rapporter og de 
nationale romastrategier om de initiativer, 
der er gennemført på nationalt plan via 
ESF som bidrag til opnåelsen af målet om 
fattigdomsbekæmpelse.

Or. en

Ændringsforslag 296
Marian Harkin

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

2. Mindst 20 % af ESF's samlede 
ressourcer i hver medlemsstat tildeles det 
tematiske mål "fremme af social 
integration og fattigdomsbekæmpelse", der 
er fastsat i artikel 9, stk. 9, i forordning 
(EU) nr. […]. Investeringsprioriteten for 
aktiv integration skal inkluderes i alle 
operationelle programmer. Før 
udarbejdelsen af partnerskabsaftaler og 
operationelle programmer fremlægger 
Kommissionen retningslinjer for, hvordan 
ESF skal opfylde målene for 
fattigdomsbekæmpelse via integrerede og 
socialt integrerende metoder.
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Or. en

Ændringsforslag 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

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

Undtagelsesvist regnes 
investeringsprioriteringerne fastsat i 
artikel 5, stk. 9, litra a)-c), i forordning 
(EU) nr. […] [EFRU] med i 20 % af 
ESF's samlede ressourcer i behørigt 
begrundede tilfælde. 

Or. pl

Begrundelse

Det er som følge af de specifikke behov i medlemsstaterne og regionerne nødvendigt at skabe 
en mere fleksibel mekanisme til at koncentrere ressourcerne til bekæmpelse af social 
udstødelse og fattigdom. Eftersom EFRU ligeledes tillader investeringer på dette område, bør 
grænsen på 20 % vedrøre udgifter indenfor for rammerne af både ESF og EFRU.

Ændringsforslag 298
Elisabeth Schroedter

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

integration og bekæmpelse af fattigdom og 
diskrimination, der er fastsat i artikel 9, 
stk. 9, i forordning (EU) nr. [den generelle 
forordning…].

Or. en

Ændringsforslag 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 80 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program 
til højst fire af de investeringsprioriteter, 
der er fastsat i artikel 3, stk. 1.
b) I overgangsregioner skal 
medlemsstaterne øremærke 70 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program 
til højst fire af de investeringsprioriteter, 
der er fastsat i artikel 3, stk. 1.
c) I mindre udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 60 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program 
til højst fire af de investeringsprioriteter, 
der er fastsat i artikel 3, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 300
Tamás Deutsch

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Medlemsstaterne skal videreføre den 
tematiske koncentration efter følgende 
retningslinjer; i begrundede tilfælde med 
regionale og subregionale behov kan der 
tillades undtagelser, og medlemsstater kan 
afvige fra disse retningslinjer for at opnå 
større fleksibilitet:

Or. en

Ændringsforslag 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 80 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program
til højst fire af de investeringsprioriteter, 
der er fastsat i artikel 3, stk. 1.

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke mindst 80 % af 
de samlede ESF-midler på nationalt plan 
til de tematiske mål, der er fastsat i punkt 
8,9 og 10 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[...]/2012 [den generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 302
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 80 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 70 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.
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Or. de

Begrundelse

Når 80 % af midlerne koncentreres om mere udviklede regioner, betyder det en begrænsning 
af fleksibiliteten. Men denne fleksibilitet er særlig vigtig på grund af den operationelle løbetid 
på syv år og de store regionale forskelle.

Ændringsforslag 303
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 80 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 70 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 304
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 80 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 80 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1, og helt op til 10 
for at imødekomme specifikke territoriale 
behov, forudsat at de fastsættes i 
samarbejde med de i artikel 5 omhandlede 
partnere.

Or. fr
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Ændringsforslag 305
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 80 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 80 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1, med særlig 
opmærksomhed på fattige områder inden 
for regionerne (territorier, kvarterer eller 
beskæftigelsesområder i problemer).

Or. fr

Ændringsforslag 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I overgangsregioner skal 
medlemsstaterne øremærke 70 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program
til højst fire af de investeringsprioriteter, 
der er fastsat i artikel 3, stk. 1.

b) I overgangsregioner skal 
medlemsstaterne øremærke mindst 70 % af 
de samlede ESF-midler på nationalt plan 
til de tematiske mål, der er fastsat i punkt 
8,9 og 10 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[...]/2012 [den generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 307
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I overgangsregioner skal 
medlemsstaterne øremærke 70 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

b) I overgangsregioner skal 
medlemsstaterne øremærke 60 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 308
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I overgangsregioner skal 
medlemsstaterne øremærke 70 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

b) I overgangsregioner skal 
medlemsstaterne øremærke 60 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

Or. de

Begrundelse

Når 70 % af midlerne koncentreres om overgangsregioner, betyder det en begrænsning af 
fleksibiliteten. Men denne fleksibilitet er særlig vigtig på grund af den operationelle løbetid 
på syv år og de store regionale forskelle.

Ændringsforslag 309
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I overgangsregioner skal 
medlemsstaterne øremærke 70 % af ESF-

b) I overgangsregioner skal 
medlemsstaterne øremærke 70 % af ESF-
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tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1, og helt op til 10 
for at imødekomme specifikke territoriale 
behov, forudsat at de fastsættes i 
samarbejde med de i artikel 5 omhandlede 
partnere.

Or. fr

Ændringsforslag 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I mindre udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 60 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program
til højst fire af de investeringsprioriteter, 
der er fastsat i artikel 3, stk. 1.

c) I mindre udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke mindst 60 % af 
de samlede ESF-midler på nationalt plan 
til de tematiske mål, der er fastsat i punkt 
8,9 og 10 i artikel 9 i forordning (EU) nr. 
[...]/2012 [den generelle forordning].

Or. en

Ændringsforslag 311
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I mindre udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 60 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

c) I mindre udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 50 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

Or. it
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Ændringsforslag 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I mindre udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 60 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

c) I mindre udviklede regioner og for de 
regioner, hvis BNP pr. indbygger for 
perioden 2007- 2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25, 
men som nu er støtteberettigede inden for 
kategorierne overgangsregioner og mere 
udviklede regioner, skal medlemsstaterne 
øremærke 60 % af tildelingen til hvert 
operationelt program til højst fem af de 
investeringsprioriteter, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita 
for the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are 
now eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment 
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes.In 
order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

Ændringsforslag 313
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I mindre udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 60 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 

c) I mindre udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 60 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
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er fastsat i artikel 3, stk. 1. er fastsat i artikel 3, stk. 1, og helt op til 10 
for at imødekomme specifikke territoriale 
behov, forudsat at de fastsættes i 
samarbejde med de i artikel 5 omhandlede 
partnere.

Or. fr

Ændringsforslag 314
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal i deres 
operationelle programmer fastsætte 
skønsbeføjelser vedrørende prioriteringen 
af investeringer.

Or. de

Ændringsforslag 315
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det maksimale antal af de 
investeringsprioriteter, som er omhandlet 
i første afsnit, kan forøges fra 4 til 6, når 
der fremlægges en nøjagtig begrundelse 
for, at dette er nødvendigt og i højere grad 
tilfredsstiller de enkelte regioners 
specifikke behov.

Or. it
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Ændringsforslag 316
Kinga Göncz

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 317
Elisabeth Schroedter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 318
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fælles og programspecifikke 
outputindikatorer vedrører delvist eller 
fuldt ud gennemførte operationer. Hvis det 
er relevant for arten af de operationer, som 
modtager støtte, fastsættes kumulative, 
kvantificerede målværdier for 2022. 
Indikatorerne skal sættes til nul i 
udgangspunktet.

Fælles og programspecifikke hårde og 
bløde outputindikatorer vedrører delvist 
eller fuldt ud gennemførte operationer. 
Hvis det er relevant for arten af de 
operationer, som modtager støtte, 
fastsættes kumulative, kvantificerede 
målværdier for 2022. Indikatorerne skal 
sættes til nul i udgangspunktet.

Or. en

Ændringsforslag 319
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen skal udarbejde et 
udvidet og velbegrundet sæt indikatorer, 
som klart viser, hvor der er gjort 
fremskridt, og som også påviser de 
områder, hvor brugen af midler ikke har 
bidraget til at nå Unionens fastsatte mål. 
Kommissionen indsamler i samarbejde 
med medlemsstaterne data om de 
forskellige sider af fattigdom og social 
udelukkelse, herunder ulige adgang til 
oplysninger, varer og tjenesteydelser, og 
de nødvendige ændringer i betingelserne i 
forbindelse med disse. Opdelte data om 
romaernes situation skal også 
fremlægges.

Or. en

Ændringsforslag 320
Anthea McIntyre
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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 de relevante 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.

Or. en

Ændringsforslag 321
Kinga Göncz

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, 
især ikke-statslige organisationer, i 
programmeringen, gennemførelsen og 
evalueringen af operationelle programmer 
jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. […], kan 
tage form af globaltilskud, jf. artikel 112, 
stk. 7, i forordning (EU) nr. […] eller 
teknisk bistand som defineret i artikel 108 
og 109 i forordning (EU) nr. [...]. 
Medlemsstaterne skal gøre globale 
støtteordninger tilgængelige for små 
ngo'er i alle ESF's operationelle 
programmer. 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.
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Tekniske bistandsressourcer skal gøres 
tilgængelige i alle ESF's operationelle 
programmer med en særlig støtte til 
tekniske bistandstjenester rettet mod 
ngo'er på EU-plan og regionalt plan.

Or. en

Ændringsforslag 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
andre aktører, især ikke-statslige 
organisationer, i udformningen, 
gennemførelsen og evalueringen af 
operationelle programmer jf. artikel 5 i 
forordning (EU) nr. […], kan tage form af 
globaltilskud, jf. artikel 113, stk. 7, i 
forordning (EU) nr. […] og teknisk bistand 
som defineret i artikel 108 og 109 i 
forordning (EU) nr. [...]. Medlemsstaterne 
skal gøre globale støtteordninger 
tilgængelige for små ngo'er i alle ESF's 
operationelle programmer. 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.

Tekniske bistandsressourcer skal gøres 
tilgængelige i alle ESF's operationelle 
programmer med en særlig støtte til 
ngo'er og små tekniske bistandstjenester, 
der drives af lokale og regionale 
myndigheder, på EU-plan og regionalt 
plan.

Or. en
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Ændringsforslag 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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 de kompetente regionale, 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
lokale myndigheder, 
paraplyorganisationer, som repræsenterer 
det lokale og regionale niveau,
arbejdsmarkedets parter og andre aktører, 
især ikke-statslige organisationer, i 
udformningen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen 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.

Or. en

Ændringsforslag 324
Elisabeth Schroedter

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 

1. Inddragelse af arbejdsmarkedets parter 
og andre aktører, især ikke-statslige 
organisationer under hensyntagen til dem, 
der handler på regionalt og lokalt plan, i 
gennemførelsen af operationelle 
programmer, samt den type partnere, der 
henvises til i artikel 5 under a), b) og c) i 
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skal det operationelle program udpege den
del af programmet, der berøres af 
globaltilskuddet, og herunder en 
vejledende finansiel tildeling hertil fra hver 
prioritet.

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 én
del af programmet, der berøres af 
globaltilskuddet, og herunder en 
vejledende finansiel tildeling hertil fra hver 
prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 325
Mara Bizzotto

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 de kompetente regionale 
myndigheder, bymyndigheder og andre 
lokale myndigheder, 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 112, 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.

Or. en

Ændringsforslag 326
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
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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, i planlægningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen 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.

Or. de

Ændringsforslag 327
Pervenche Berès

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, i udformningen, 
gennemførelsen og evalueringen 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.

Or. fr
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Ændringsforslag 328
Thomas Mann

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, 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 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, kan
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, sikre, at der afsættes 
et passende beløb af ESF-midlerne til 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

Or. de

Ændringsforslag 329
Anthea McIntyre

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, 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 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 

2. For at sikre alle relevante aktører en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, 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 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 



AM\904731DA.doc 147/213 PE489.537v02-00

DA

erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som alle 
relevante aktører inklusive 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

Or. en

Ændringsforslag 330
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, 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 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, sikrer 
forvaltningsmyndighederne, at der afsættes 
et passende beløb af ESF-midlerne, 
minimum 2 % af de samlede ESF-midler i 
hver medlemsstat, til 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i
fællesskab.

Or. en

Ændringsforslag 331
Pervenche Berès

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, 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 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter 
omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) 
nr. […] en passende deltagelse i de 
foranstaltninger, der støttes af ESF, og i 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
opfølgningen og evalueringen heraf,
sikrer forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program i en region, jf. artikel 
82, stk. 2, litra a) og litra b), i forordning 
(EU) nr. […], eller i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes 2 %
af ESF-midlerne til 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

Or. fr

Ændringsforslag 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, 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 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, sikrer 
forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program i en region, jf. artikel 
82, stk. 2, i forordning (EU) nr. […], eller i 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
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netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

Or. en

Ændringsforslag 333
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, 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 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, sikrer 
forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program i en region, jf. artikel 
82, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EU) 
nr. […], eller i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

Or. de

Ændringsforslag 334
Elisabeth Schroedter

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 

3. For at sikre ikke-statslige organisationer 
en passende deltagelse i og adgang til de 
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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.

foranstaltninger, der støttes af ESF, navnlig 
inden for social og sociokulturel 
integration, ligestilling mellem kønnene og 
lige muligheder, sikrer 
forvaltningsmyndighederne, at der afsættes 
et passende beløb af ESF-midlerne, 
minimum 2 % af de samlede ESF-midler i 
hver medlemsstat, til ikke-statslige 
organisationers kapacitetsopbygning og 
netværksarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 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, 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.

Or. en

Ændringsforslag 336
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
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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 passende deltagelse i og adgang, jf. 
artikel 5 i forordning (EU) nr [... ], til 
foranstaltningerne og til forberedelse, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af de programmer,der støttes af 
ESF, især ved effektive foranstaltninger 
og 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) og b), i forordning (EU) 
nr. […], eller i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes 2 %
af ESF-midlerne til ikke-statslige 
organisationers kapacitetsopbygning i form 
af erhvervsuddannelse og 
netværksforanstaltninger og til de 
aktiviteter, som de ikke-statslige 
organisationer gennemfører i fællesskab.

Or. de

Ændringsforslag 337
Martin Kastler

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. 

3. For at sikre ikke-statslige organisationer 
en passende deltagelse i og adgang, jf. 
artikel 5 i forordning (EU) nr [... ], til 
foranstaltningerne og til forberedelse, 
gennemførelse, overvågning og 
evaluering af de programmer,der støttes af 
ESF, især ved effektive foranstaltninger 
og navnlig inden for social integration, 
ligestilling mellem kønnene og lige 
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[…], eller i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til ikke-
statslige organisationers 
kapacitetsopbygning.

muligheder, sikrer 
forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program i en region, jf. artikel 
82, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EU) 
nr. […], eller i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes 2 %
af ESF-midlerne til ikke-statslige 
organisationers kapacitetsopbygning i form 
af erhvervsuddannelse og 
netværksforanstaltninger og til de 
aktiviteter, som de ikke-statslige 
organisationer gennemfører i fællesskab.

Or. de

Ændringsforslag 338
Pervenche Berès

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 
omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) 
nr. […] en passende deltagelse i de 
foranstaltninger, der støttes af ESF, navnlig 
inden for social integration, ligestilling 
mellem kønnene og lige muligheder, og i 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
opfølgningen og evalueringen heraf,
sikrer forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program i en region, jf. artikel 
82, stk. 2, litra a) og litra b), i forordning 
(EU) nr. […], eller i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes 2 %
af ESF-midlerne til ikke-statslige 
organisationers kapacitetsopbygning.

Or. fr



AM\904731DA.doc 153/213 PE489.537v02-00

DA

Ændringsforslag 339
Jutta Steinruck

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 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) og b), i forordning (EU) 
nr. […], eller i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes 2 %
af ESF-midlerne til ikke-statslige 
organisationers kapacitetsopbygning i form 
af erhvervsuddannelse og 
netværksforanstaltninger og til de 
aktiviteter, som de ikke-statslige 
organisationer gennemfører i fællesskab.

Or. de

Ændringsforslag 340
Thomas Mann

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 

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) (mindre udviklede 
regioner) og b) (overgangsregioner), i 
forordning (EU) nr. […], eller i 
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Samhørighedsfonden, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til ikke-
statslige organisationers 
kapacitetsopbygning.

medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til ikke-
statslige organisationers 
kapacitetsopbygning i form af 
erhvervsuddannelse og 
netværksforanstaltninger og til de 
aktiviteter, som de ikke-statslige 
organisationer gennemfører i fællesskab.

Or. de

Ændringsforslag 341
Sari Essayah

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 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) og b), 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.

Or. fi

Ændringsforslag 342
Lívia Járóka

Forslag til forordning
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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 berørte ikke-statslige 
organisationer - især de ikke-statslige 
organisationer, som repræsenterer eller er 
talsmænd for de, der modtager støtte i 
henhold til sådanne programmer - en 
passende deltagelse i og adgang til de 
foranstaltninger samt til forberedelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af de programmer, 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.

Or. en

Ændringsforslag 343
Kinga Göncz

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 

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, at der 
afsættes et passende beløb af ESF-midlerne 
til ikke-statslige organisationers 
kapacitetsopbygning.
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Samhørighedsfonden, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til ikke-
statslige organisationers 
kapacitetsopbygning.

Or. en

Ændringsforslag 344
Marian Harkin

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 
og arbejdsmarkedets parter en passende 
deltagelse i og adgang til de 
foranstaltninger, der støttes af ESF, sikrer 
forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program i en region, jf. artikel 
82, stk. 2, litra a) og b), i forordning (EU) 
nr. […], eller i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til 
kapacitetsopbygningsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 345
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder gennem integrering som 

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder gennem integrering som 



AM\904731DA.doc 157/213 PE489.537v02-00

DA

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.

omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 
[…] og specifikke målrettede 
foranstaltninger, 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 ved at tackle feminiseringen af 
fattigdommen gennem fremme af en 
ligelig fordeling af pasningsansvaret 
mellem mænd og kvinder. 
Medlemsstaterne sikrer, at ligestilling og 
lige muligheder fremmes under 
forberedelsen, gennemførelsen, 
overvågningen og evalueringen af 
operationelle programmer ved at foretage 
en vurdering af kønsbudgetteringen. 
Medlemsstaterne skal endvidere give 
mulighed for en ligelig deltagelse af 
mænd og kvinder i forvaltningen og 
gennemførelsen af operationelle 
programmer på lokalt, regionalt og 
nationalt plan og aflægge rapport om 
fremskridtene på området.

Or. en

Ændringsforslag 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme ligestilling mellem kvinder og
mænd gennem integrering som omhandlet i 
artikel 7 i forordning (EU) nr. […] ved at
integrere kønsaspektet i 
foranstaltningerne i alle tematiske 
prioriteter og alle faser af planlægningen 
og gennemførelsen af programmer. 
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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 afsætter midler til 
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, eliminere
den kønsbaserede opdeling af 
arbejdsmarkedet, bekæmpe 
kønsstereotyper i uddannelse og 
erhvervsuddannelse, tackle feminiseringen 
af fattigdommen, fremme en ligelig 
fordeling af pasningsansvaret mellem 
kvinder og mænd og gennemtvinge en 
forening af arbejde og privatliv for 
kvinder og mænd.

Or. en

Ændringsforslag 347
Kinga Göncz

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. 
[…] ved at integrere kønsaspektet i 
foranstaltningerne i alle tematiske 
prioriteter. Medlemsstaterne afsætter 
midler til specifikke målrettede 
foranstaltninger som nævnt i artikel 3, stk. 
1, litra a), nr. iv), navnlig, men ikke kun,
med henblik på at øge kvinders 
erhvervsdeltagelse og 
avancementsmuligheder varigt, mindske 
den kønsbaserede opdeling af 
arbejdsmarkedet, bekæmpe 
kønsstereotyper i uddannelse og 
erhvervsuddannelse, tackle feminiseringen 
af fattigdommen, fremme en ligelig 
fordeling af pasningsansvaret mellem 
kvinder og mænd og gøre det lettere at 
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forene arbejde, familie og privatliv for 
mænd og kvinder.

Or. en

Ændringsforslag 348
Thomas Mann

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 
forpligter sig til at fremme ligestilling 
mellem mænd og kvinder gennem 
integrering som omhandlet i artikel 7 i 
forordning (EU) nr. […]. Desuden bør de 
gennem 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.

Or. de

Ændringsforslag 349
Kinga Göncz

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 

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme lige muligheder for personer med 
risiko for at blive udsat for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 



PE489.537v02-00 160/213 AM\904731DA.doc

DA

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

eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
gennem integrering af princippet om lige 
muligheder 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. ii) og iii). 
Sådanne foranstaltninger skal målrettes 
personer med risiko for at blive udsat for 
forskelsbehandling for at styrke deres 
erhvervsdeltagelse, øge deres sociale 
integration, mindske ulighederne i 
gennemførelsesraten på uddannelser, 
sundhedstilstand og adgang til offentlige 
tjenester af høj kvalitet ved at forbedre 
tilgængeligheden for handicappede; 
desuden lettes overgangen fra institutionel 
pleje til pleje i nærmiljøet, og enhver form 
for opdeling forhindres.

Der må ikke bruges ESF-finansiering på 
programmer, der øger de sociale 
uligheder eller den sociale opdeling (dvs. 
ved at etablere tjenester, der ikke er 
tilgængelige for de dårligst stillede 
borgere). ESF-investeringers effekt på 
lige muligheder, lige adgang og 
integration af marginaliserede grupper 
skal undersøges og rapporteres for alle 
operative programmer. Medlemsstaterne 
indberetter ESF-finansierede initiativer 
med hensyn til marginaliserede 
befolkningsgrupper og indvandrere i 
deres nationale sociale rapporter, der er 
vedlagt som bilag til de nationale 
reformprogrammer. Medlemsstaterne 
udspecificerer i deres nationale strategi 
for romaer, hvordan ESF har bidraget til 
den sociale og økonomiske integration af 
romaer, og indberetter årligt de trufne 
initiativer på området i de nationale 
sociale rapporter, der er vedlagt som bilag 
til de nationale reformprogrammer.

Or. en
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Ændringsforslag 350
Elisabeth Schroedter

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

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 alle 
relevante investeringsprioriteter, jf. artikel 
3 ved at tage særligt hensyn til dem, der 
udsættes for flerfoldig 
forskelsbehandling. Sådanne 
foranstaltninger skal målrettes personer 
med risiko for at blive udsat for 
forskelsbehandling og handicappede for at 
styrke deres erhvervsdeltagelse, navnlig 
ved at forbedre de pågældendes adgang til 
arbejdsmarkedet, øge deres sociale 
integration, mindske ulighederne i 
gennemførelsesraten på uddannelser og 
sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

Or. en

Ændringsforslag 351
Marian Harkin

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 

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme lige muligheder for alle uden 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder eller 
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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 
gennemførelsesraten på uddannelser og 
sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

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

Or. en

Ændringsforslag 352
Lívia Járóka

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 
gennemførelsesraten på uddannelser og 
sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje 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 social udstødelse, 
såsom handicappede og medlemmer af 
marginaliserede befolkningsgrupper, for 
at styrke deres erhvervsdeltagelse, øge 
deres sociale integration, mindske 
ulighederne i deres adgang til 
uddannelsestjenester af høj kvalitet og 
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nærmiljøet. sundhedspleje; desuden lettes overgangen 
fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet.

Or. en

Ændringsforslag 353
Inês Cristina Zuber

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

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 (såsom indvandrere) 
og handicappede for at styrke deres 
erhvervsdeltagelse, øge deres sociale 
integration, mindske ulighederne i 
gennemførelsesraten på uddannelser og 
sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

Or. pt

Ændringsforslag 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Social innovation udgår
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1. ESF skal fremme social innovation på 
alle områder, der falder ind under ESF's 
anvendelsesområde, jf. artikel 3 i denne 
forordning, navnlig med henblik på 
afprøvning og opskalering af innovative 
løsninger på sociale behov.
2. Medlemsstaterne skal udpege temaer 
for social innovation svarende til deres 
specifikke behov i deres operationelle 
programmer.
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.

Or. en

Ændringsforslag 355
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme social innovation på 
alle områder, der falder ind under ESF's 
anvendelsesområde, jf. artikel 3 i denne 
forordning, navnlig med henblik på 
afprøvning og opskalering af innovative 
løsninger på sociale behov.

1. ESF skal fremme social innovation på 
alle områder, der falder ind under ESF's 
anvendelsesområde, jf. artikel 3 i denne 
forordning, navnlig med henblik på 
afprøvning, evaluering og efterfølgende
opskalering af succesfulde innovative 
løsninger, herunder bottom-up-løsninger, 
på sociale behov.

Or. en

Ændringsforslag 356
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme social innovation på
alle områder, der falder ind under ESF's 
anvendelsesområde, jf. artikel 3 i denne 
forordning, navnlig med henblik på 
afprøvning og opskalering af innovative 
løsninger på sociale behov.

1. ESF skal fremme social innovation på 
alle områder, der falder ind under ESF's 
anvendelsesområde, jf. artikel 3 i denne 
forordning, navnlig med henblik på 
afprøvning, evaluering og opskalering af 
innovative løsninger, herunder bottom-up-
løsninger, på sociale behov.

Or. en

Ændringsforslag 357
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme social innovation på 
alle områder, der falder ind under ESF's 
anvendelsesområde, jf. artikel 3 i denne 
forordning, navnlig med henblik på 
afprøvning og opskalering af innovative 
løsninger på sociale behov.

1. ESF skal fremme social innovation på 
alle områder, der falder ind under ESF's 
anvendelsesområde, jf. artikel 3 i denne 
forordning, navnlig med henblik på 
afprøvning på lokalt eller regionalt plan
og opskalering af innovative løsninger på 
sociale behov.

Or. fr

Ændringsforslag 358
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme social innovation på 
alle områder, der falder ind under ESF's 
anvendelsesområde, jf. artikel 3 i denne 
forordning, navnlig med henblik på 

1. ESF skal fremme social innovation på 
alle områder, der falder ind under ESF's 
anvendelsesområde, jf. artikel 3 i denne 
forordning, navnlig med henblik på 
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afprøvning og opskalering af innovative 
løsninger på sociale behov.

afprøvning, evaluering og opskalering af 
innovative løsninger på sociale behov. For 
at nå målene i Europa 2020-strategien 
vedrørende beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdom skal alle relevante aktører 
inddrages i gennemførelsen, og navnlig 
skal der være et tæt samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter, sociale 
organisationer og 
uddannelsesinstitutioner.

Or. de

Ændringsforslag 359
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. "Social innovation": nye tiltag der er 
sociale både i deres endemål og i deres 
midler, og som tilvejebringer mere 
effektive, bæredygtige og/eller retfærdige 
måder at imødekomme sociale behov, der 
ikke eller i utilstrækkelig grad er opfyldt, 
når det gælder om at bekæmpe fattigdom 
og social udstødelse, fremme et højt 
niveau af beskæftigelse af høj kvalitet og 
anstændigt arbejde, sikre passende og 
fattigdomsforebyggende social beskyttelse 
og forbedre arbejdsvilkårene og 
derigennem bidrage til sociale fremskridt.
Social innovation forbedrer livs- og 
arbejdskvaliteten. Den bedømmes ikke 
primært på grundlag af økonomiske 
kriterier, men snarere på grundlag af 
dens merværdi for samfundet som helhed.

Or. en
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Ændringsforslag 360
Mara Bizzotto

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 præcisere
områder og temaer for social innovation 
svarende til deres specifikke behov i deres 
operationelle programmer og kan opstille 
en plan for evaluering af tidligere 
erfaringer og for kapitalisering og 
formidling af de opnåede resultater.

Or. it

Ændringsforslag 361
Elisabeth Schroedter

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, herunder spørgsmål 
vedrørende sociokulturel innovation og 
svarende til foranstaltninger under andre 
FSR-fonde, især EFRU.

Or. en

Ændringsforslag 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
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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 
innovation, navnlig ved at støtte gensidig 
læring, oprettelse af netværk og formidling 
af god praksis og metoder, herunder 
vedrørende fælles kriterier for 
virksomhedernes opnåelse af en social 
mærkning.

Or. fr

Ændringsforslag 363
Mara Bizzotto

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 
innovation, navnlig ved at støtte gensidig 
læring, oprettelse af netværk og formidling 
af god praksis og metoder, herunder med 
regionale og lokale myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 364
Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 10 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværnationalt samarbejde Tværnationalt og interregionalt
samarbejde

Or. it
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Ændringsforslag 365
Mara Bizzotto

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 skal deltage i et 
tværnationalt samarbejde.

1. Medlemsstaterne kan støtte 
tværnationalt samarbejde med henblik på at 
fremme gensidig læring og derved øge 
effektiviteten af politikker, der støttes af 
ESF.

Or. it

Ændringsforslag 366
Andrea Cozzolino

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 
skal deltage i et tværnationalt samarbejde.

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

Or. it

Ændringsforslag 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Forslag til forordning
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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 
skal deltage i et tværnationalt samarbejde.

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

Or. en

Ændringsforslag 368
Elisabeth Schroedter

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 
skal deltage i et tværnationalt samarbejde.

1. Medlemsstaterne skal støtte 
tværnationalt samarbejde med henblik på at 
fremme gensidig læring og derved øge 
effektiviteten af politikker, der støttes af 
ESF. Partnere, som omhandlet i artikel 5 i 
forordning (EU) nr. [...], fra mindst to 
medlemsstater skal deltage i et 
tværnationalt samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 369
Kinga Göncz

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, som 

2. Medlemsstaterne kan efter høring af 
alle relevante interessenter, herunder 
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foreslås af Kommissionen og godkendes af 
ESF-udvalget.

ngo'er, vælge temaer til tværnationalt 
samarbejde fra en liste, som foreslås af 
Kommissionen og godkendes af ESF-
udvalget.

Or. en

Ændringsforslag 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, som 
foreslås af Kommissionen og godkendes af 
ESF-udvalget.

2. Medlemsstaterne kan efter høring af 
civilsamfundets organisationer samt 
lokale og regionale myndigheder vælge 
temaer til tværnationalt samarbejde fra en 
liste, som foreslås af Kommissionen og 
godkendes af ESF-udvalget.

Or. en

Ændringsforslag 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, som 
foreslås af Kommissionen og godkendes af 
ESF-udvalget.

2. Medlemsstaterne kan i samarbejde med 
bymyndigheder samt regionale, lokale og 
andre myndigheder vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, som 
foreslås af Kommissionen og godkendes af 
ESF-udvalget.

Or. en
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Ændringsforslag 372
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, som 
foreslås af Kommissionen og godkendes af 
ESF-udvalget.

2. Medlemsstaterne kan vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste efter 
høring af partnerne, som foreslås af 
Kommissionen og godkendes af ESF-
udvalget.

Or. en

Ændringsforslag 373
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, som 
foreslås af Kommissionen og godkendes af 
ESF-udvalget.

2. Medlemsstaterne kan i samarbejde med 
bymyndigheder samt regionale, lokale og 
andre myndigheder vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, som 
foreslås af Kommissionen og godkendes af 
ESF-udvalget.

Or. en

Ændringsforslag 374
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, som 
foreslås af Kommissionen og godkendes af 

2. Medlemsstaterne kan vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, som 
foreslås af Kommissionen og godkendes af 
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ESF-udvalget. ESF-udvalget, og foreslå andre, der 
vurderes som interessante.

Or. en

Ændringsforslag 375
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal lette tværnationalt 
samarbejde om de temaer, der er
omhandlet i stk. 2, gennem gensidig læring 
og samordnede eller fælles 
foranstaltninger. Kommissionen skal 
navnlig etablere en europæisk platform for 
at lette erfaringsudveksling, 
kapacitetsopbygning og netværksarbejde 
samt formidling af relevante resultater. 
Desuden skal Kommissionen udvikle en 
ramme for en koordineret gennemførelse, 
herunder fælles 
støtteberettigelseskriterier, typer af og 
tidsplan for foranstaltninger og fælles 
overvågnings- og evalueringsmetoder med 
henblik på at lette tværnationalt 
samarbejde.

3. Kommissionen skal lette tværnationalt 
samarbejde gennem gensidig læring og 
samordnede eller fælles foranstaltninger. 
Kommissionen skal navnlig etablere en 
EU-platform for at lette etablering af 
tværnationale partnerskaber, 
erfaringsudveksling, kapacitetsopbygning 
og netværksarbejde samt udnyttelse og
formidling af nyttige resultater.

Or. it

Ændringsforslag 376
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal lette tværnationalt 
samarbejde om de temaer, der er 
omhandlet i stk. 2, gennem gensidig læring 

3. Kommissionen skal lette tværnationalt 
samarbejde om de temaer, der er 
omhandlet i stk. 2, gennem gensidig læring 
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og samordnede eller fælles 
foranstaltninger. Kommissionen skal 
navnlig etablere en europæisk platform for 
at lette erfaringsudveksling, 
kapacitetsopbygning og netværksarbejde 
samt formidling af relevante resultater. 
Desuden skal Kommissionen udvikle en 
ramme for en koordineret gennemførelse, 
herunder fælles støtteberettigelseskriterier, 
typer af og tidsplan for foranstaltninger og 
fælles overvågnings- og 
evalueringsmetoder med henblik på at lette 
tværnationalt samarbejde.

og samordnede eller fælles 
foranstaltninger. Kommissionen skal 
navnlig etablere en europæisk platform for 
at lette erfaringsudveksling, 
kapacitetsopbygning og netværksarbejde 
samt formidling af relevante resultater. 
Medlemsstaterne tilskyndes til på 
tværnationalt plan at opbygge netværk til 
social integration, som blandt andet 
omfatter relevante interessenter i det civile 
samfund. Desuden skal Kommissionen 
udvikle en ramme for en koordineret 
gennemførelse, herunder fælles 
støtteberettigelseskriterier, typer af og 
tidsplan for foranstaltninger og fælles 
overvågnings- og evalueringsmetoder med 
henblik på at lette tværnationalt 
samarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 377
Riikka Manner

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Den Europæiske Socialfonds 
målsætninger om internationalt 
samarbejde bør i medlemsstaterne ses i 
forhold til målsætningerne i 
programmerne for europæisk territorialt 
samarbejde for således at effektivisere 
gennemførelsen og den geografiske 
målretning af de tiltag, der finansieres af 
fondene.

Or. fi

Ændringsforslag 378
Pervenche Berès
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Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. En andel på 20 % af ESF-bevillingen 
til "fremme af social integration og 
bekæmpelse af fattigdom" skal afsættes til 
tværnational udveksling af erfaringer 
med social integration i tilknytning til 
marginaliserede grupper. Disse erfaringer 
skal gennemføres på regionalt plan i 
forbindelse med initiativer med deltagelse 
af offentlige myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og foreninger i 
de pågældende regioner.

Or. fr

Ændringsforslag 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 87, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. […] kan der fastsættes prioriteter i 
de operationelle programmer med henblik 
på gennemførelsen af social innovation og
tværnationalt samarbejde som omhandlet i 
artikel 9 og 10.

1. Uanset artikel 87, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. […] kan der fastsættes prioriteter i 
de operationelle programmer med henblik 
på gennemførelsen af tværnationalt 
samarbejde som omhandlet i artikel 9 og 
10.

Or. en

Ændringsforslag 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 87, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. […] kan der fastsættes prioriteter i 
de operationelle programmer med henblik 
på gennemførelsen af social innovation og 
tværnationalt samarbejde som omhandlet i 
artikel 9 og 10.

1. Uanset artikel 87, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. […] kan der fastsættes prioriteter i 
de operationelle programmer med henblik 
på gennemførelsen af social innovation og 
tværnationalt samarbejde som omhandlet i 
artikel 9 og 10.

Uanset artikel 4, stk. 2 og 3, regnes 
prioriterede akser, som i de operationelle 
programmer helt er øremærket til social 
innovation, tværnationalt samarbejde, 
eller begge disse mål, ikke med i ESF's 
samlede ressourcer i hver enkelt 
medlemsstat som omhandlet i artikel 4, 
stk. 2, og de regnes heller ikke med i 
tildelingen til hvert operationelt program 
som omhandlet i artikel 4, stk. 3.

Or. pl

Begrundelse

Det er muligt, at bestemmelserne i artikel 11 forbliver ubenyttede som følge af kravene til den 
tematiske koncentration, der er fastsat i artikel 4, stk. 2 og 3. Midler fra en separat prioriteret 
akse, som fuldt ud er øremærket til innovative eller tværnationale tiltag eller til begge dele, 
bør således undtages fra bestemmelserne om tematisk koncentration.

Ændringsforslag 381
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 87, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. […] kan der fastsættes prioriteter i 
de operationelle programmer med henblik 
på gennemførelsen af social innovation og 
tværnationalt samarbejde som omhandlet i 
artikel 9 og 10.

1. Uanset artikel 87, stk. 1, i forordning 
(EU) nr. […] kan der fastsættes prioriteter i 
de operationelle programmer med henblik 
på gennemførelsen af social innovation og 
tværnationalt samarbejde som omhandlet i 
artikel 9 og 10. En flerfondsprioritet kan 
også omfatte social innovation og ESF's 
tværnationale 
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samarbejdsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 110, stk. 3, i forordning 
(EU) nr. […] skal den maksimale 
medfinansieringssats for en prioritet 
forhøjes med ti procentpoint, dog højst 
100 %, når den samlede prioritet er 
øremærket til social innovation,
tværnationalt samarbejde eller en 
kombination af begge.

2. Uanset artikel 110, stk. 3, i forordning 
(EU) nr. […] skal den maksimale 
medfinansieringssats for en prioritet 
forhøjes med ti procentpoint, dog højst 
100 %, når den samlede prioritet er 
øremærket til tværnationalt samarbejde 
eller en kombination af begge.

Or. en

Ændringsforslag 383
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 110, stk. 3, i forordning 
(EU) nr. […] skal den maksimale 
medfinansieringssats for en prioritet 
forhøjes med ti procentpoint, dog højst 
100 %, når den samlede prioritet er 
øremærket til social innovation, 
tværnationalt samarbejde eller en 
kombination af begge.

2. Uanset artikel 110, stk. 3, i forordning 
(EU) nr. […] skal den maksimale 
medfinansieringssats for en prioritet 
forhøjes med ti procentpoint, dog højst 
100 %, når den samlede prioritet er 
øremærket til social innovation, 
tværnationalt samarbejde eller en 
kombination af begge eller henviser til 
artikel 6, stk.1.

Or. en
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Ændringsforslag 384
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 110, stk. 3, i forordning 
(EU) nr. […] skal den maksimale 
medfinansieringssats for en prioritet 
forhøjes med ti procentpoint, dog højst 
100 %, når den samlede prioritet er 
øremærket til social innovation, 
tværnationalt samarbejde eller en 
kombination af begge.

2. Uanset artikel 110, stk. 3, i forordning 
(EU) nr. […] skal den maksimale 
medfinansieringssats for en prioritet 
forhøjes med ti procentpoint, dog højst 
100 %, når den samlede prioritet er 
øremærket til social innovation, 
tværnationalt samarbejde eller en 
kombination af begge, eller når dele af 
programmer forvaltes direkte af 
arbejdsmarkedets parter eller de 
ikkestatslige organisationer.

Or. fr

Ændringsforslag 385
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 110, stk. 3, i forordning 
(EU) nr. […] skal den maksimale 
medfinansieringssats for en prioritet 
forhøjes med ti procentpoint, dog højst 
100 %, når den samlede prioritet er 
øremærket til social innovation, 
tværnationalt samarbejde eller en 
kombination af begge.

2. Uanset artikel 109, stk. 3, i forordning 
(EU) nr. […] skal den maksimale 
medfinansieringssats for en prioritet 
forhøjes med ti procentpoint, dog højst 
100 %, når den samlede prioritet er 
øremærket til social innovation, 
tværnationalt samarbejde eller en 
kombination af begge, eller hvis dele af 
programmerne forvaltes af ikke-statslige 
organisationer eller arbejdsmarkedets 
parter.

Or. en



AM\904731DA.doc 179/213 PE489.537v02-00

DA

Ændringsforslag 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) til social innovation og tværnationalt 
samarbejde, der er nævnt i artikel 9 og 10, 
hvis de ikke er omfattet af en særlig 
prioritet.

b) til tværnationalt samarbejde, der er 
nævnt i artikel 9 og 10, hvis de ikke er 
omfattet af en særlig prioritet.

Or. en

Ændringsforslag 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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 bør 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. […].

Or. en

Ændringsforslag 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF kan støtte lokaludviklingsstrategier, 1. ESF skal især støtte 
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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. […].

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. […].

Or. en

Ændringsforslag 389
Elisabeth Schroedter

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, såsom 
sociokulturelle initiativer, for 
beskæftigelse, herunder 
ungdomsbeskæftigelse, uddannelse og 
social integration. ESF kan anvendes som 
"ledende" fond til integrerede projekter 
vedrørende social integration jf. artikel 3, 
litra c ), kombineret med EFRU's 
investeringsprioriteter eller 
foranstaltninger. Mindst 5 % af ESF skal 
støtte integrerede territoriale investeringer 
(ITI), jf. artikel 99 i forordning (EU) nr. 
[…].

Or. en

Ændringsforslag 390
Kinga Göncz

Forslag til forordning
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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 udvikling af byer og 
landdistrikter gennem strategier med 
integrerede foranstaltninger, hvormed der 
tages fat på de økonomiske, miljømæssige 
og sociale udfordringer, som påvirker 
byområderne i de byer og landdistrikter, 
der er anført i partnerskabskontrakten. For 
at sikre komplementaritet med EFRU og 
lette små ngo'ers adgang til 
strukturfondene kan ESF bruges som 
ledende fond til integrerede projekter 
vedrørende social integration, som 
kombinerer sociale infrastrukturer og 
tilhørende tjenester i dårligt stillede 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 391
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en
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Ændringsforslag 392
Nadja Hirsch

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] bør 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. Dette bør omfatte 
muligheden for at udpege byer som 
bemyndigede organer.

Or. en

Ændringsforslag 393
Mara Bizzotto

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] bør 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. Dette bør omfatte 
muligheden for at udpege byer som 
bemyndigede organer.

Or. en

Ændringsforslag 394
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Som det er fastlagt i artikel 52, stk. 2, i 
forordning […] [CPR], skal 
medlemsstaterne allokere et passende 
niveau af finansiel støtte til teknisk 
assistance i forbindelse med ESF direkte 
til alle de partnere, der refereres til i 
artikel 5 i forordning […] [CPR], for at 
lette disse partneres deltagelse og 
engagement i udarbejdelsen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af programmer og 
operationer og for at støtte deres 
kapacitetsopbygning i henhold til det 
europæiske adfærdskodeks for 
partnerskab.

Or. en

Ændringsforslag 395
Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. ESF kan yde støtte til udgifter til 
operationer uden for programområdet, men 
inden for Unionen, forudsat at følgende to 
betingelser er opfyldt:

2. ESF kan yde støtte til udgifter til 
operationer uden for programområdet, 
forudsat at følgende to betingelser er 
opfyldt:

Or. it

Ændringsforslag 396
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de metoder, der er omhandlet i 
artikel 57 i forordning (EU) nr. […], kan 
Kommissionen refundere udgifter, der er 
afholdt af medlemsstaterne på grundlag af 
standardskalaer for enhedsomkostninger og 
faste beløb, som er defineret af 
Kommissionen. De således beregnede 
beløb skal betragtes som offentlig støtte, 
der er udbetalt til støttemodtagerne, og som 
støtteberettigede udgifter med henblik på 
anvendelsen af forordning (EU) nr. […].

Ud over de metoder, der er omhandlet i 
artikel 57 i forordning (EU) nr. […], kan
Kommissionen refundere udgifter, der er 
afholdt af medlemsstaterne på grundlag af 
standardskalaer for enhedsomkostninger og 
faste beløb, som er defineret af 
Kommissionen. Enhedsomkostningerne 
og de faste beløb kan afregnes pr. person 
baseret på det faktiske antal deltagere, 
som kan afvige med højst 20 % op eller 
ned i forhold til det planlagte antal. De
således beregnede beløb skal betragtes som 
offentlig støtte, der er udbetalt til 
støttemodtagerne, og som støtteberettigede 
udgifter med henblik på anvendelsen af 
forordning (EU) nr. […].

Or. de

Ændringsforslag 397
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Til dette formål tillægges Kommissionen 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i overensstemmelse med proceduren i 
artikel 16 angående omfattede typer af 
operationer, definitionerne af 
standardskalaerne for enhedsomkostninger 
og faste beløb og deres maksimale 
størrelse, der kan tilpasses efter alment 
accepterede metoder.

Til dette formål tillægges Kommissionen 
beføjelse til at vedtage delegerede retsakter 
i overensstemmelse med proceduren i 
artikel 16 angående omfattede typer af 
operationer, definitionerne af 
standardskalaerne for enhedsomkostninger 
og faste beløb og deres maksimale 
størrelse, der kan tilpasses efter alment 
accepterede metoder, under behørig 
hensyntagen til erfaringerne fra den 
foregående programmeringsperiode.

Or. it
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Ændringsforslag 398
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I overensstemmelse med artikel 57, stk. 
1, litra d), og stk. 4, litra d), i forordning 
(EU) nr. […] må en fast sats på op til 40 % 
af de støtteberettigede direkte 
personaleomkostninger anvendes til at 
dække de resterende støtteberettigede 
omkostninger ved en operation.

2. I overensstemmelse med artikel 57, stk. 
1, litra d), og stk. 4, litra d), i forordning 
(EU) nr. […] må en fast sats på 40 % af de 
støtteberettigede direkte 
personaleomkostninger anvendes til at 
dække de resterende støtteberettigede 
omkostninger ved en operation.

Or. it

Ændringsforslag 399
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte, som refunderes på grundlag af de 
støtteberettigede udgifter til operationer, 
der fastsættes i kraft af standardsatser, 
standardskalaer for enhedsomkostninger og 
faste beløb som omhandlet i artikel 57, stk. 
1, i forordning (EU) nr. […], kan beregnes 
på et individuelt grundlag med henvisning 
til et budgetforslag, som på forhånd er 
aftalt med forvaltningsmyndigheden, når 
den offentlige støtte ikke overstiger 
100 000 EUR.

3. Støtte, som refunderes på grundlag af de 
støtteberettigede udgifter til operationer, 
der fastsættes i kraft af standardsatser, 
standardskalaer for enhedsomkostninger og 
faste beløb som omhandlet i artikel 57, stk. 
1, i forordning (EU) nr. […], kan beregnes 
på et individuelt grundlag med henvisning 
til et budgetforslag, som på forhånd er 
aftalt med forvaltningsmyndigheden, når 
den offentlige støtte ikke overstiger 
200 000 EUR.

Or. fr

Ændringsforslag 400
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte, som refunderes på grundlag af de 
støtteberettigede udgifter til operationer, 
der fastsættes i kraft af standardsatser, 
standardskalaer for enhedsomkostninger og 
faste beløb som omhandlet i artikel 57, stk. 
1, i forordning (EU) nr. […], kan beregnes 
på et individuelt grundlag med henvisning 
til et budgetforslag, som på forhånd er 
aftalt med forvaltningsmyndigheden, når 
den offentlige støtte ikke overstiger 
100 000 EUR.

3. Støtte, som refunderes på grundlag af de 
støtteberettigede udgifter til operationer, 
der fastsættes i kraft af standardsatser, 
standardskalaer for enhedsomkostninger og 
faste beløb som omhandlet i artikel 57, stk. 
1, i forordning (EU) nr. […], kan beregnes 
på et individuelt grundlag med henvisning 
til et budgetforslag, som på forhånd er 
aftalt med forvaltningsmyndigheden, når 
medfinansieringen fra EU ikke overstiger 
100 000 EUR.

Or. fr

Ændringsforslag 401
Pervenche Berès

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskud, for hvilke den offentlige støtte 
ikke overstiger 50 000 EUR, ydes i form af 
faste beløb eller standardskalaer for 
enhedsomkostninger i henhold til stk. 1 
eller artikel 57 i forordning (EU) nr. […] 
undtagen for operationer, der modtager 
støtte inden for rammerne af en 
statsstøtteordning.

4. Tilskud, for hvilke den offentlige støtte 
ikke overstiger 100 000 EUR, ydes i form 
af faste beløb eller standardskalaer for 
enhedsomkostninger i henhold til stk. 1 
eller artikel 57 i forordning (EU) nr. […] 
undtagen for operationer, der modtager 
støtte inden for rammerne af en 
statsstøtteordning.

Or. fr

Ændringsforslag 402
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
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Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskud, for hvilke den offentlige støtte 
ikke overstiger 50 000 EUR, ydes i form af 
faste beløb eller standardskalaer for 
enhedsomkostninger i henhold til stk. 1 
eller artikel 57 i forordning (EU) nr. […] 
undtagen for operationer, der modtager 
støtte inden for rammerne af en 
statsstøtteordning.

4. Tilskud, for hvilke den offentlige støtte 
ikke overstiger 50 000 EUR, kan ydes i 
form af faste beløb eller standardskalaer.

Or. it

Ændringsforslag 403
Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskud, for hvilke den offentlige støtte
ikke overstiger 50 000 EUR, ydes i form af 
faste beløb eller standardskalaer for 
enhedsomkostninger i henhold til stk. 1 
eller artikel 57 i forordning (EU) nr. […] 
undtagen for operationer, der modtager 
støtte inden for rammerne af en 
statsstøtteordning.

4. Tilskud, for hvilke medfinansieringen 
fra EU ikke overstiger 50 000 EUR, ydes i 
form af faste beløb eller standardskalaer 
for enhedsomkostninger i henhold til stk. 1 
eller artikel 57 i forordning (EU) nr. […] 
undtagen for operationer, der modtager 
støtte inden for rammerne af en 
statsstøtteordning.

Or. fr

Ændringsforslag 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I henhold til artikel 32 i forordning (EU) 
nr. […] kan ESF støtte foranstaltninger og 

1. I henhold til artikel 32 i forordning (EU) 
nr. […] kan ESF støtte foranstaltninger og 
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politikker inden for dens 
anvendelsesområde gennem finansielle 
instrumenter såsom 
risikodelingsordninger, egenkapital og 
gæld, garantifonde, holdingfonde og 
lånefonde.

politikker inden for dens 
anvendelsesområde gennem finansielle 
instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 405
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I henhold til artikel 32 i forordning (EU) 
nr. […] kan ESF støtte foranstaltninger og 
politikker inden for dens 
anvendelsesområde gennem finansielle 
instrumenter såsom risikodelingsordninger, 
egenkapital og gæld, garantifonde, 
holdingfonde og lånefonde.

1. I henhold til artikel 32 i forordning (EU) 
nr. […] kan ESF støtte foranstaltninger og 
politikker inden for dens 
anvendelsesområde gennem finansielle 
instrumenter såsom risikodelingsordninger, 
egenkapital og gæld, garantifonde, 
holdingfonde, lånefonde og mikrokreditter 
og -faciliteter.

Or. en

Ændringsforslag 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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 

udgår
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kraft af "politikbaserede ESF-garantier" 
med forbehold af Kommissionens 
godkendelse.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 16 med 
henblik på at fastsætte særlige regler og 
vilkår for medlemsstaternes ansøgninger, 
herunder lofter, for politikbaserede 
garantier, som navnlig tilsikrer, at 
anvendelsen af disse ikke fører til alt for 
høje gældsniveauer hos offentlige 
myndigheder.
Kommissionen skal vurdere hver 
ansøgning, og Kommissionens skal 
godkende hver "politikbaseret 
ESF-garanti", under forudsætning af, at 
den er underlagt det operationelle 
program, der er nævnt i artikel 87 i 
forordning (EU) nr. […], og at den er i 
overensstemmelse med de fastsatte særlige 
regler og vilkår.

Or. en

Begrundelse

Politikbaserede ESF-garantier udgør den trussel, at penge fra ESF måske ikke anvendes i 
overensstemmelse med fondens investeringsprioriteringer og tematiske mål. Denne 
bestemmelse bør derfor udgå.

Ændringsforslag 407
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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 

udgår



PE489.537v02-00 190/213 AM\904731DA.doc

DA

af ESF og det operationelle program i 
kraft af "politikbaserede ESF-garantier" 
med forbehold af Kommissionens 
godkendelse.

Or. pt

Ændringsforslag 408
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 – stk. 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.

Or. en

Ændringsforslag 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Særlige bestemmelser om betingelser

1. Artikel 17, stk. 5, i forordning (EU) nr. 
[…] om forhåndsbetingelser finder ikke 
anvendelse på suspension af betalinger 
fra ESF.
2. Artikel 21 i forordning (EU) nr. […] 
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om betingelser vedrørende 
koordineringen af medlemsstaternes 
økonomiske politikker finder ikke 
anvendelse på suspension af betalinger 
fra ESF.

Or. en

Ændringsforslag 410
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – litra a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

arbejdstagere, der er blevet afskediget som 
et resultat af alvorlige forstyrrelser i den 
lokale, regionale eller nationale økonomi 
forårsaget af en uventet krise eller som et 
resultat af en drastisk tilbagegang i en 
given sektor eller en udflytning af 
aktiviteter til ikke-EU-medlemsstater

Or. en

Ændringsforslag 411
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

de, der er inaktive og længst væk fra 
arbejdsmarkedet

Or. en

Ændringsforslag 412
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sårbare mennesker, som er ugunstigt 
stillet med hensyn til adgang til det 
konventionelle kreditmarked

Or. en

Ændringsforslag 413
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mennesker under 25 år, som enten er i 
arbejde, under uddannelse eller 
erhvervsuddannelse inden for fire 
måneder efter at være gået ud af skolen

Or. en

Ændringsforslag 414
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mennesker over 54 år, som lider alvorlig 
materiel nød

Or. en

Ændringsforslag 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

indvandrere, mennesker af udenlandsk 
herkomst, minoriteter (herunder 
marginaliserede samfund såsom Roma)**

indvandrere, asylansøgere, flygtninge,
mennesker af udenlandsk herkomst, 
minoriteter (herunder marginaliserede 
samfund såsom Roma)**

Or. en

Ændringsforslag 416
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

indvandrere, mennesker af udenlandsk 
herkomst, minoriteter (herunder 
marginaliserede samfund såsom Roma)**

indvandrere, flygtninge og asylansøgere, 
mennesker af udenlandsk herkomst, 
minoriteter (herunder marginaliserede 
samfund såsom Roma)**

Or. en

Ændringsforslag 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mennesker, der er udsat for 
fattigdomsrisiko

Or. en

Ændringsforslag 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mennesker, som lider alvorlig materiel 
nød

Or. en

Ændringsforslag 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 12 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

enlige forældre

Or. en

Ændringsforslag 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 12 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hjemløse

Or. en

Ændringsforslag 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
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Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 12 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mennesker fra de fattigste områder

Or. en

Ændringsforslag 422
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mennesker, der er udsat for 
fattigdomsrisiko (medianindkomst)

Or. en

Ændringsforslag 423
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mennesker, der er udsat for 
fattigdomsrisiko

Or. en

Ændringsforslag 424
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mennesker, som lider alvorlig materiel 
nød

Or. en

Ændringsforslag 425
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 12 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

mennesker under 18 år, som bor i 
husstande med langtidsledige

Or. en

Ændringsforslag 426
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 12 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

enlige forældre

Or. en

Ændringsforslag 427
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Bilag I – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 12 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hjemløse

Or. en

Ændringsforslag 428
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

antal projekter, som helt eller delvist er 
gennemført af arbejdsmarkedets parter 
eller ikke-statslige organisationer

antal projekter, som helt eller delvist er 
gennemført af arbejdsmarkedets parter 
eller ikke-statslige organisationer eller 
andre aktører

Or. en

Ændringsforslag 429
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

antal projekter, som er målrettet de 
offentlige forvaltninger eller offentlige 
tjenester

antal projekter, som er målrettet de 
offentlige forvaltninger eller offentlige 
tjenester på nationalt, regionalt og lokalt 
niveau

Or. en

Ændringsforslag 430
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Bilag I – punkt 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

antal støttede mikrovirksomheder eller små 
og mellemstore virksomheder.

antal støttede mikrovirksomheder eller små 
og mellemstore virksomheder, 
andelsselskaber og socialøkonomiske 
virksomheder.

Or. en

Ændringsforslag 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

antal projekter i de fattigste områder

Or. en

Ændringsforslag 432
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

antal støttede mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder, 
andelsselskaber, socialøkonomiske 
virksomheder, som er under kvindeligt 
lederskab, eller hvor størstedelen af 
medlemmerne i bestyrelsen eller 
tilsynsorganet er kvinder

Or. en
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Ændringsforslag 433
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 1, og 2, samt artikel 101, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […].

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 1, og 2, samt artikel 101, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]. Alle data 
uden specifik kønsrelevans skal desuden 
opdeles efter køn.

Or. en

Ændringsforslag 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, der er involveret i frivilligt 
arbejde efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, som er kommet op over den 
relative fattigdomsgrænse og ud af 
alvorlig materiel nød

Or. en
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Ændringsforslag 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

procentdel af deltagere og brugere fra 
ugunstigt stillede grupper under 
uddannelse eller erhvervsuddannelse, som 
er ved at kvalificere sig, er i arbejde efter 
deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 437
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kvinder, som fortsat er i en usikker 
jobsituation

Or. en

Ændringsforslag 438
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kvinder, som bliver økonomisk 
uafhængige

Or. en
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Ændringsforslag 439
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

forøgelse af antallet af kvinder i MINT-
sektorerne

Or. en

Ændringsforslag 440
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, der er involveret i frivilligt 
arbejde efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 441
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, som er kommet op over den
relative fattigdomsgrænse

Or. en
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Ændringsforslag 442
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, som er kommet ud af alvorlig 
materiel nød

Or. en

Ændringsforslag 443
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

procentdel af deltagere, brugere fra 
ugunstigt stillede grupper under 
uddannelse eller erhvervsuddannelse, som 
er ved at kvalificere sig, er i arbejde efter 
deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 444
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagernes vurdering af værdien af 
interventionen (i form af at øge deres 
følelsesmæssige velbefindende, udvikle 
deres evner …), vurdering af 
høringsprocessen i forbindelse med 
interventionen
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Or. en

Ændringsforslag 445
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

procentdel af handicappede deltagere i 
arbejde efter at have modtaget støtte

Or. en

Ændringsforslag 446
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – nr. 4 j (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

procentdel af handicappede deltagere, 
som med succes er overgået fra 
institutionel til lokalsamfundsbaseret 
pleje.

Or. en

Ændringsforslag 447
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 1, og 2, samt artikel 101, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]. Alle data 

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 1, og 2, samt artikel 101, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]. Alle data 
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opdeles efter køn. opdeles efter køn og bør afhænge af det 
forventede resultat af fremlæggelsen af 
investeringsprioriteter, hvis personerne 
eller deltagerne er under 25 år, mellem 25 
og 54 år og over 54 år.

Or. en

Ændringsforslag 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, der er i arbejde 6 måneder efter 
deltagelsen

deltagere, der er i fuldtids- eller 
deltidsarbejde eller arbejder som 
selvstændige erhvervsdrivende 6 måneder 
efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere med en forbedret stilling på 
arbejdsmarkedet efter 6 måneder 
(ansættelsestype – fuld- eller deltid, 
lønninger sammenlignet med 
minimumsniveau eller nationalt niveau, 
kontrakttype)

Or. en

Ændringsforslag 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, som deltager aktivt i lokale og 
sociale netværk

Or. en

Ændringsforslag 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, der er i fuld- eller 
deltidsbeskæftigelse eller er selvstændige 
erhvervsdrivende 1 år efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, som er kommet op over den 
relative fattigdomsgrænse og befinder sig 
over den relative fattigdomsgrænse 1 år 
efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, som er kommet ud af alvorlig 
materiel nød og stadig ikke er i alvorlig 
materiel nød 1 år efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 454
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, der er i arbejde 6 måneder efter 
deltagelsen

deltagere, der er i fuldtidsarbejde 6 
måneder efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 455
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, der er i deltidsarbejde 6 
måneder efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 456
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Bilag I – punkt 4 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere med en forbedret stilling på 
arbejdsmarkedet efter 6 måneder.

deltagere med en forbedret stilling på 
arbejdsmarkedet efter 6 måneder 
(ansættelsestype – fuld- eller deltid, 
lønninger sammenlignet med 
minimumsniveau eller nationalt niveau, 
kontrakttype).

Or. en

Ændringsforslag 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 – litra i (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) deltagere, som er blevet uafhængige af 
ydelser

Or. en

Ændringsforslag 458
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, der er i fuldtidsarbejde 1 år 
efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 459
Elisabeth Schroedter
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Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, som deltager aktivt i lokale og 
sociale netværk

Or. en

Ændringsforslag 460
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, der er i deltidsarbejde 1 år efter 
deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 461
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, der er selvstændige 
erhvervsdrivende 1 år efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 462
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Bilag I – punkt 4 – nr. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere med en forbedret stilling på 
arbejdsmarkedet 1 år efter deltagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 463
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, som er kommet op over og 
befinder sig over den relative 
fattigdomsgrænse 1 år efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 464
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

deltagere, som er kommet ud af alvorlig 
materiel nød og stadig ikke er i alvorlig 
materiel nød 1 år efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 465
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Bilag I – punkt 4 – nr. 3 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kvinder, som fortsat er i en usikker 
jobsituation 1 år efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 466
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

kvinder, som er økonomisk uafhængige 1 
år efter deltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 467
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 j (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

procentdel af ikke længere eksisterende 
institutionelt baseret pleje sammenlignet 
med det oprindelige totale antal ved 
begyndelsen af målingsperioden.

Or. en

Ændringsforslag 468
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
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Bilag I – punkt 4 – nr. 3 k (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

procentdel af mennesker over 54 år, som 
lider alvorlig materiel nød

Or. en

Ændringsforslag 469
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 l (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

nedbringelse af antallet af 
diskriminationssager registreret af det/de 
udpegede organ/organer for at fremme 
ligebehandling af alle mennesker uden 
diskrimination på arbejdspladsen og i 
beskæftigelsessammenhæng og i det 
forventede resultat af 
investeringsprioriteten på områder uden 
for beskæftigelsessammenhæng

Or. en

Ændringsforslag 470
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 m (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

forøgelse af antallet af kvinder i MINT-
sektorerne 1 år efter deltagelsen

Or. en
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Ændringsforslag 471
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 n (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

procentdel af handicappede deltagere i 
arbejde 1 år efter at have modtaget støtte

Or. en

Ændringsforslag 472
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 o (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

procentdel af ikke længere eksisterende 
institutionelt baseret pleje sammenlignet 
med det oprindelige totale antal ved 
begyndelsen af målingsperioden.

Or. en

Ændringsforslag 473
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – nr. 3 p (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

procentdel af mennesker under 18 år, som 
bor i husstande med langtidsledige

Or. en
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Ændringsforslag 474
Elisabeth Schroedter

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
[…]. De indsamles på grundlag af en 
repræsentativ stikprøve af deltagere inden 
for hver prioritet. Stikprøvens egen 
gyldighed bør sikres på en sådan måde, at 
dataene kan generaliseres for hele 
prioriteten. Alle data opdeles efter køn.

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
[…]. De indsamles på grundlag af en 
repræsentativ stikprøve af deltagere inden 
for hver prioritet eller underprioritet. 
Stikprøvens egen gyldighed bør sikres på 
en sådan måde, at dataene kan 
generaliseres for hele prioriteten eller 
underprioriteten. Alle data opdeles efter 
køn og bør afhænge af det forventede 
resultat af investeringsprioriteten, hvis 
personerne eller deltagerne er under 25 
år, mellem 25 og 54 år og over 54 år.

Or. en


