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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske 
Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2006
(KOM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2011)0607),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 164 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0327/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. 
februar 20121,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ....2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelserne fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Regionaludviklingsudvalget, 
Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 
(A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 0 af ..., s. 0/endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 EUT C 0 af ..., s. 0/endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

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.

ESF skal forbedre 
beskæftigelsesmulighederne, fremme 
uddannelse og livslang læring og støtte
aktive integrationspolitikker i 
overensstemmelse med de opgaver, der er 
tillagt ESF i artikel 162 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (i det 
følgende benævnt "traktaten"), 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 2

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. 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 

(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. For at sikre 
fuld tilpasning af ESF til denne strategis 
mål, især for beskæftigelse, uddannelse og 
erhvervsuddannelse og bekæmpelse af 
social udelukkelse bør ESF støtte 
medlemsstaternes gennemførelse af Rådets 
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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", 
"Unge på vej" og "Den europæiske 
platform mod fattigdom og social 
udstødelse". ESF vil også støtte 
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden"16 og "Innovation i EU".

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, stk. 2, og artikel 148, stk. 4. 
ESF bør også støtte gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne og særlig "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og job", 
"Unge på vej" og "Den europæiske 
platform mod fattigdom og social 
udstødelse". ESF bør også bidrage til
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden" og "Innovation i EU".

Or. fr

Ændringsforslag 3

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 

(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 
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tilhørende oplysninger, rådgivning og 
vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan.

tilhørende oplysninger, rådgivning og 
vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan.

Or. fr

Ændringsforslag 4

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Ved forordning (EU) nr. [...] 
fastsættes det, at reglerne om udgifters 
støtteberettigelse afgøres på nationalt 
niveau, dog med visse undtagelser for 
hvilke der fastsættes særlige bestemmelser 
i henseende til ESF.

Ved forordning (EU) nr. [...] fastsættes det, 
at reglerne om udgifters støtteberettigelse 
afgøres på nationalt niveau, dog med visse 
undtagelser for hvilke der fastsættes 
særlige bestemmelser for hver fond.

Or. fr
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) I betragtning af ESF's vigtige rolle 
med hensyn til at virkeliggøre de 
overordnede sociale mål og 
beskæftigelsesmålene i Europa 2020-
strategien skal ESF betragtes som en 
politisk prioritering og finansieres som en 
sådan.

Or. fr

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) 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. 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
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 18 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18c) Det er videnskabeligt og 
erfaringsmæssigt bevist, at en 
begrænsning af de tilgængelige 
økonomiske midler til politikker, som 
støtter udviklingen af den menneskelige 
kapital og social integration, kun har den 
virkning, at den straffer medlemsstater i 
økonomiske og budgetmæssige 
vanskeligheder yderligere samt begrænser 
deres muligheder for genopretning på 
lang sigt. Derfor må det under ingen 
omstændigheder overvejes at indstille 
betalingerne fra ESF i forbindelse med en 
medlemsstats økonomiske resultater som 
led i EU's økonomiske forvaltningsproces.

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opgave Opgaver

Or. fr
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Ændringsforslag 10

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, fremme et 
højt niveau for uddannelse og
erhvervsuddannelse og lette 
arbejdstagernes tilpasning til 
forandringer i virksomhederne og 
produktionssystemerne. ESF bidrager 
også til at styrke den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed i EU, at 
bekæmpe fattigdom og social udstødelse, 
at fremme ligestilling, lige muligheder og 
afskaffe enhver form for 
forskelsbehandling.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 12

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 fra 
arbejdsmarkedet, ugunstigt stillet eller 
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 og 
sociale politikker.

Or. fr

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) for det tematiske mål "fremme af 
beskæftigelse og arbejdskraftens 
mobilitet" i kraft af:

Or. fr
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – litra 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, mobilisering af 
erhvervsinaktive eller personer, der 
befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet, for at give dem adgang 
til beskæftigelse samt støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

Or. fr

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder i 
forbindelse med adgangen til job med 
karriereudvikling og forening af arbejde 
og privatliv
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Or. fr

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 18

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) for det tematiske mål "investering i
uddannelse, kvalifikationer og livslang 
læring" ved at:

Or. fr

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – litra 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) forebygge og nedbringe antallet af unge, 
som forlader skolen før tid, fremme lige 
adgang til førskoleundervisning og 
undervisning på primær og 
sekundærtrinnet af høj kvalitet og 
reintegration af unge, som er gået ud af 
skolen uden eksamen, ved at støtte 
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personlige projekter, der giver dem 
mulighed for at genoptage uddannelses-
og erhvervsuddannelsesforløb

Or. fr

Ændringsforslag 20

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

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 
og oprettelse af netværk mellem højere 
læreanstalter, uddannelses- og 
forskningscentre og virksomheder med 
henblik på at øge deltagelsen og 
succesraten

Or. fr

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) forbedre adgangen, som skal være 
mere retfærdig, til livslang uddannelse, 
anerkendelse af tidligere erfaring og 
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer, herunder 
med henblik på at sikre arbejdstagere
aktiv aldring

Or. fr
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) forbedre tilpasningen af 
uddannelsessystemerne til 
arbejdsmarkedsbehovene, navnlig ved at 
udvikle værktøjer, som gør det muligt at 
forudse kompetencebehovene, 
uddannelsessystemernes reaktionsevne og 
uddannelses- og erhvervsvejledningen

Or. fr

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) for det tematiske mål "fremme af social
integration og fattigdomsbekæmpelse" i 
kraft af:

Or. fr

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) integration af marginaliserede samfund 
såsom romasamfundet

ii) social og erhvervsmæssig integration af 
marginaliserede samfund såsom 
romasamfundet

Or. fr
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Ændringsforslag 25

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

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, som påvirker ofrenes 
adgang til og retfærdige deltagelse i 
arbejdsmarkedet

Or. fr

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) fremme af den sociale økonomi og de 
sociale virksomheder

v) fremme af social 
iværksættervirksomhed og 
erhvervsmæssig integration i sociale 
virksomheder og den sociale økonomi med 
henblik på at lette adgangen til 
beskæftigelse og tjenester af høj kvalitet 
for alle

Or. fr

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) lokaludviklingsstrategier, som styres af 
lokalsamfundet.

vi) inklusive lokaludviklingsstrategier, som 
styres af lokalsamfundet.

Or. fr
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Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Den institutionelle kapacitet og 
effektiviteten i den offentlige forvaltning 
styrkes i kraft af:

d) for det tematiske mål "styrkelse af den
institutionelle kapacitet og effektiviteten i 
den offentlige forvaltning" i kraft af:

Or. fr

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – litra i – stk. 2

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 er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, eller i andre 
medlemsstater til foranstaltninger, der 
kan anvendes i hele den berørte 
medlemsstat, og derved bidrager til at 
styrke den institutionelle kapacitet og 
effektiviteten i administrationerne og de 
offentlige tjenester, og som har en eller 
flere NUTS 2-regioner, jf. artikel 82, stk. 
2, litra a), i forordning (EU) nr. […].

Or. fr

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Kapacitetsopbygning hos de aktører, 
som tilvejebringer

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

uddannelses-, erhvervsudannelses- og 
beskæftigelsespolitikker, herunder 
gennem sektorpolitikker og nationale og 
territoriale pagter og initiativer til lokal 
udvikling.

Or. fr

Ændringsforslag 31

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 
kvalifikationer, 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 reform af uddannelses-
og erhvervsuddannelsessystemerne, som er 
nødvendig for tilpasning af færdigheder og 
kvalifikationer, opkvalificering af 
arbejdsstyrken og skabelse af nye 
arbejdspladser på miljø- og energiområdet

Or. fr

Ændringsforslag 32

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 

1. Medlemsstaterne skal sikre, at den 
strategi og de foranstaltninger, der er 
fastlagt i de operationelle programmer, er 
sammenhængende og tager 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-
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fattigdom i Europa 2020-strategien. strategien.

Or. fr

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Fælles specifikke indikatorer, der er 
fastsat under forskellige operationelle 
programmer og 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. fr

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sideløbende med de årlige rapporter om 
gennemførelsen forelægger den 
pågældende myndighed elektronisk 
strukturerede data for hver 
investeringsprioritet. Dataene skal omfatte 
kategoriseringen tillige med output- og 
resultatindikatorerne.

2. Sideløbende med de årlige rapporter om 
gennemførelsen forelægger den 
pågældende myndighed elektronisk 
strukturerede data for hver 
investeringsprioritet. Dataene skal omfatte 
interventionskategorierne tillige med 
output- og resultatindikatorerne.

Or. fr
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Ændringsforslag 35

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. Hvis de nødvendige betingelser med 
hensyn til garanti for solvens og 
kompetencer er opfyldt, kan inddragelsen 
af parter, jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. 
[…], herunder arbejdsmarkedets parter og 
ikke-statslige organisationer i 
gennemførelsen af operationelle 
programmer, 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

Ændringsforslag 36

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 

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter, jf. 
artikel 5 i forordning (EU) nr. […], en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
og planlægningen, iværksættelsen, 
opfølgningen og vurderingen af de 
programmer, 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 2 % af ESF-
midlerne afsættes til 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
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fællesskab. netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

Or. fr

Ændringsforslag 37

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, 
jf. artikel 5 i forordning (EU) nr. […], en 
passende deltagelse i og adgang til de 
foranstaltninger og planlægningen, 
iværksættelsen, opfølgningen og 
vurderingen af de programmer, der støttes 
af ESF, især med konsekvensanalyser, 
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. fr

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen skal Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
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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.

fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder gennem integrering i alle faser af 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
programmer som omhandlet i artikel 7 i 
forordning (EU) nr. […]. ESF støtter også 
specifikke målrettede foranstaltninger som 
nævnt i artikel 3, stk. 1, litra a), nr. iv), i 
denne forordning, navnlig med henblik på 
at øge kvinders erhvervsdeltagelse og 
avancementsmuligheder varigt, mindske 
den kønsbaserede opdeling af 
arbejdsmarkedet, bekæmpe 
kønsstereotyper i uddannelse og 
erhvervsuddannelse, bekæmpe 
kønsbestemte fremstillinger i profiler og 
fagområder, at mindske den kønsbaserede 
opdeling og gøre det lettere at forene 
arbejde og privatliv for mænd og kvinder.

Or. fr

Ændringsforslag 39

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 uden 
forskelsbehandling på grundlag af køn, 
race eller etnisk oprindelse, religion eller 
overbevisning, handicap, alder eller 
seksuel orientering, gennem integrering af 
princippet om ikke-forskelsbehandling som 
omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 
[…]. Endvidere støtter ESF særlige 
foranstaltninger inden for 
investeringsprioriteterne, jf. artikel 3, i 
denne forordning, og særlig stk. 1, litra c), 
nr. iii), som sigter mod at afskaffe enhver 
form for forskelsbehandling og forbedre 
adgangen for handicappede med henblik 
på at mindske ulighederne i 
gennemførelsesraten på uddannelser, 
styrke erhvervsdeltagelsen for personer 
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nærmiljøet. med risiko for at blive udsat for 
forskelsbehandling og øge deres sociale 
integration, herunder ved at lette 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

Or. fr

Ændringsforslag 40

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 og/eller opskalering af 
innovative løsninger på sociale behov med 
alle de berørte aktører og navnlig i 
forbindelse med arbejdsmarkedets parter.

Or. fr

Ændringsforslag 41

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

Or. fr
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Ændringsforslag 42

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 
og fremhævelse af god praksis og metoder.

Or. fr

Ændringsforslag 43

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. Med henblik på at fastsætte områder og 
former for tværnationalt samarbejde, som 
opfylder deres specifikke behov, kan 
medlemsstaterne vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, som 
foreslås af Kommissionen og godkendes af 
ESF-udvalget, jf. traktatens artikel 163, 
andet afsnit.

Or. fr

Ændringsforslag 44

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 

3. Kommissionen skal lette tværnationalt 
samarbejde gennem gensidig læring og 
samordnede eller fælles foranstaltninger. 
Kommissionen skal navnlig etablere en 
europæisk platform for at lette 
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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.

opbygningen af tværnationale 
partnerskaber, erfaringsudveksling, 
kapacitetsopbygning og netværksarbejde 
samt kapitalisering og 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.

Or. fr

Ændringsforslag 45

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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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 de 
investeringsprioriteter, der er omtalt i 
artikel 3, stk. 1, i denne forordning, og 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 48

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.

Or. fr
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BEGRUNDELSE

1. Kommissionens forslag vedrørende Den Europæiske Socialfond (ESF) for 2014-2020 
indeholder store fremskridt, som fortjener Europa-Parlamentets støtte, for at hjælpe 
europæerne med at tilpasse sig effektivt til forandringerne på arbejdsmarkedet gennem støtte 
til uddannelsesprojekter og programmer vedrørende hjælp til ansættelse: 

 tildeling af midler på grundlag af prioriteterne i Europa 2020-strategien 
 tematisk koncentration og afsættelse af 20 % af ESF-tildelingen i hver medlemsstat til 

fremme af social integration og fattigdomsbekæmpelse
 større anerkendelse af den rolle, som arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige 

organisationer spiller, og 
 forenkling af procedurerne.

Den Europæiske Socialfond blev oprettet i 1957 ved Romtraktaten som EU's primære 
finansielle løftestang til fremme af beskæftigelse. Den har siden oprettelsen bidraget til at 
fremme arbejdstagernes geografiske og erhvervsmæssige mobilitet. I forbindelse med den 
nuværende krise er social samhørighed afgørende, og ESF's investeringer skal koncentreres 
om: 

1. social integration gennem integration på arbejdsmarkedet 
2. forbedring af kvalifikationerne 
3. fremme af beskæftigelsen. 

For at opnå denne sociale samhørighed skal de fire tematiske hovedmål i Kommissionens 
forslag vedrørende EFS tages i brug for perioden 2014-2020. Målene er fremme af 
beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet, investering i uddannelse, færdigheder og livslang 
læring, fremme af social integration og fattigdomsbekæmpelse og styrkelse af den 
institutionelle kapacitet og effektiv offentlig forvaltning. 

Det er af afgørende betydning at yde støtte til de unge på et tidspunkt, hvor 21 % af dem står 
uden arbejde i EU, og hvor mange andre unge er gået ud af skolen uden eksamen. Derfor er 
ESF et redskab til social integration gennem integration på arbejdsmarkedet med en integreret 
tilgang, der støtter individuelle eller generelle forløb med henblik på at nå målet om størst 
mulig beskæftigelse og beskæftigelse af høj kvalitet. Endvidere skal den sociale integration 
af arbejdsløse befolkningsgrupper underbygges ved at sikre adgang til ressourcer og 
tilstrækkelige tjenester for alle.

Endvidere bør ESF anvendes som et redskab, der gør det lettere at forudse fremtidige 
kompetencebehov, for at øge antallet af højt kvalificerede arbejdstagere betydeligt, som EU 
ifølge de seneste prognoser får brug for i den nærmeste fremtid. 

Det er vigtigt at få en mere klar anerkendelse af den specifikke rolle, som partnere på alle 
niveauer spiller, for at opnå velfungerende projekter. Med mobilisering af alle aktører og 
inddragelse af alle arbejdsmarkedets parter i forvaltningen og anvendelsen af ESF på 
europæisk, nationalt og regionalt eller lokalt plan bliver ESF ved med at være afgørende for 
beskæftigelsen og integrationen på arbejdsmarkedet af europæerne. 
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Forenklingen af regler og procedurer samt en pragmatisk tilgang er gode løsninger til 
styrkelse af virkningen af foranstaltninger finansieret af ESF. De administrative procedurer 
skal forenkles, bl.a. ved at anvende faste beløb og enhedsomkostninger med henblik på at 
fjerne en af de største hindringer for virksomheders adgang til midlerne effektivt og dermed 
øge udnyttelsen af de tilgængelige midler. Navnlig skal ansøgninger til ESF om projekter med 
en offentlig støtte på under 50.000 euro forenkles. En effektiv anvendelse af midlerne fra ESF 
kan i høj grad øge virkningen af genopretningspolitikker og bidrage til at skabe nye 
arbejdspladser i EU. 

Der skal udføres konsekvensanalyser af alle disse mål flere gange i programmeringsperioden 
med henblik på at sikre en god anvendelse af midlerne, og at de anvendte politikker er 
effektive. 

2. ESF, overordnet ramme for samhørighedspolitikken

Det er nødvendigt at støtte, at ESF's mindste andel i alt bliver 25 % af budgettet til 
strukturfondene og Samhørighedsfonden. Medlemsstaterne forbliver de vigtigste formidlere 
for alle ESF's politikker i betragtning af betydningen af de nationale beskæftigelsespolitikker 
under hensyntagen til medlemsstaternes uafhængighed. De kan frit tilrettelægge 
gennemførelsen af programmer på grundlag af deres egen organisation. 

Der skal først og fremmest gøres en indsats for at styrke forvaltningen af ESF ved at 
bibeholde en central koordinering af ESF og samtidig tage bedre højde for de reelle lokale 
behov. 

En rationalisering af kontrollerne er en absolut nødvendighed for at forenkle livet for de 
lokale ESF-aktører. Kontrollerne skal harmoniseres ved at forbyde overdreven kontrol og 
afskaffe visse uhensigtsmæssige kontroller. For at lette kontrollerne ville "tillidskontrakter" 
mellem den enkelte medlemsstat og Kommissionen give mulighed for at reducere den 
regelbyrde, der hviler på medlemsstaterne. Det skal fastsættes som fælles mål for alle 
medlemsstaterne at forkorte betalingsfristerne ved at udbrede kendskabet til metoden med 
betaling pr. fase. 

Støtten til de lokale ESF-aktører skal underbygges med en styrkelse af bevillingerne til 
teknisk bistand og en udvikling af Den Europæiske Socialfonds forvaltningstjenester. 

For at øge udnyttelsesgraden for ESF er det nødvendigt at skabe betingelser for en bedre 
udnyttelse: 

 ved at tilskynde den enkelte medlemsstat til at nyorientere de prioriterede områder, der 
skal finansieres, med henblik på at gøre ESF mere effektiv 

 ved at oprette en en ESF-check (fast beløb) for mikroprojekter inden for bestemte 
områder, hvor der let opnås resultater, som er målelige 

 ved at øge kommunikationen og udvekslingen af oplysninger med projektansøgerne 
 ved at sikre en bedre synergi mellem ESF og EFRU som fastsat i den generelle 

forordning om Samhørighedsfonden. 

Den Europæiske Socialfond støtter projekter til gavn for de mest sårbare befolkningsgrupper. 
Det giver anledning til alvorlige bekymringer, hvis de bestemmelser om makroøkonomisk 
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konditionalitet, der indføres i Kommissionens forslag til forordning om fælles bestemmelser 
for fondene, også skal finde anvendelse på ESF. Man kan således ikke anvende princippet om 
en dobbeltstraf på skrøbelige befolkninger i lande, som allerede er i vanskeligheder.


