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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\897949SV.doc 3/29 PE486.203v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................27



PE486.203v01-00 4/29 PR\897949SV.doc

SV



PR\897949SV.doc 5/29 PE486.203v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden 
och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0607),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 164 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0327/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
22 februari 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för regional utveckling,
utskottet för kultur och utbildning och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1
Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) ESF bör förbättra 
sysselsättningsmöjligheterna, främja 

(2) ESF måste förbättra 
sysselsättningsmöjligheterna, främja 

                                               
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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utbildning och livslångt lärande och 
utveckla åtgärder för aktiv inkludering i 
enlighet med sina uppgifter enligt 
artikel 162 i fördraget, och därigenom 
bidra till ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning enligt artikel 174 i 
fördraget. I enlighet med artikel 9 i 
fördraget bör ESF beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå.

utbildning och livslångt lärande och arbeta
för åtgärder för aktiv inkludering i enlighet 
med sina uppgifter enligt artikel 162 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (nedan kallat ”fördraget”), 
och därigenom bidra till ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning enligt 
artikel 174 i fördraget. I enlighet med 
artikel 9 i fördraget måste ESF beakta de 
krav som är förknippade med främjandet 
av hög sysselsättning, garantier för ett 
fullgott socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 2
Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Vid Europeiska rådets möte den 17 juni 
2010 sades att all gemensam politik, även 
sammanhållningspolitiken, bör stödja 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. För att anpassa sin 
verksamhet till målen för denna strategi, 
särskilt i fråga om sysselsättning, 
utbildning och kampen mot social 
utestängning, bör ESF stödja 
medlemsstaterna i genomförandet av rådets 
rekommendationer om de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och EU:s 
ekonomiska politik och rådets beslut om 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, som antogs enligt 
artiklarna 121 och 148.4 i fördraget. ESF 
bör också bidra till genomförandet av 
flaggskeppsinitiativen, särskilt En agenda 
för ny kompetens och arbetstillfällen, Unga 
på väg och Den europeiska plattformen 
mot fattigdom och social utestängning. 
ESF kommer också att stödja insatserna 
inom ramen för initiativen En digital 

(3) Vid Europeiska rådets möte den 17 juni 
2010 sades att all gemensam politik, även 
sammanhållningspolitiken, bör stödja 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. För att anpassa sin 
verksamhet till målen för denna strategi, 
särskilt i fråga om sysselsättning, 
utbildning och yrkesutbildning och 
kampen mot social utestängning, bör ESF 
stödja medlemsstaterna i genomförandet av 
rådets rekommendationer om de allmänna 
riktlinjerna för medlemsstaternas och EU:s 
ekonomiska politik och rådets beslut om 
riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, som antogs enligt 
artiklarna 121.2 och 148.4 i fördraget. ESF 
bör också stödja genomförandet av 
flaggskeppsinitiativen, särskilt En agenda 
för ny kompetens och arbetstillfällen, Unga 
på väg och Den europeiska plattformen 
mot fattigdom och social utestängning. 
ESF bör också bidra till insatserna inom 
ramen för initiativen En digital agenda för 
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agenda för Europa och 
Innovationsunionen.

Europa och Innovationsunionen.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EU står inför strukturella utmaningar 
som hänger samman med globaliseringen 
av ekonomin, den tekniska utvecklingen, 
den allt äldre arbetsstyrkan och den 
växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner. Situationen har förvärrats av den 
aktuella ekonomiska och finansiella krisen 
som har lett till ökad arbetslöshet, särskilt 
för ungdomar och andra utsatta grupper 
som t.ex. invandrare. ESF bör syfta till att 
främja sysselsättning och stödja 
arbetskraftens rörlighet, investera i 
utbildning, kompetens och livslångt 
lärande samt främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom. För att öka 
arbetstagarnas geografiska rörlighet över 
gränserna så att arbetsmarknaden fungerar 
smidigare bör ESF särskilt stödja den 
europeiska arbetsförmedlingen (Eures) när 
det gäller rekrytering och information, 
rådgivning och vägledning såväl nationellt 
som över gränserna.

(4) EU står inför strukturella utmaningar 
som hänger samman med globaliseringen 
av ekonomin, den tekniska utvecklingen, 
den allt äldre arbetsstyrkan och den 
växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner. Situationen har förvärrats av den 
aktuella ekonomiska och finansiella krisen 
som har lett till ökad arbetslöshet, särskilt 
för ungdomar och andra utsatta grupper 
som t.ex. invandrare. ESF måste syfta till 
att främja sysselsättning och stödja 
arbetskraftens rörlighet, investera i 
utbildning, kompetens och livslångt 
lärande samt främja social inkludering och
bekämpa fattigdom. För att öka 
arbetstagarnas geografiska rörlighet över 
gränserna så att arbetsmarknaden fungerar 
smidigare bör ESF särskilt stödja den 
europeiska arbetsförmedlingen (Eures) när 
det gäller rekrytering och information, 
rådgivning och vägledning såväl nationellt 
som över gränserna.

Or. fr

Ändringsförslag 4
Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Ett effektivt genomförande av ESF- (9) Ett effektivt genomförande av 
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stödda insatser bygger på god förvaltning 
och ett partnerskap mellan alla relevanta 
regionala och socioekonomiska aktörer, 
särskilt arbetsmarknadens parter och icke-
statliga organisationer. Medlemsstaterna 
bör därför uppmuntra arbetsmarknadens 
parter och icke-statliga organisationer att 
delta i genomförandet av ESF:s 
verksamhet.

ESF-stödda insatser bygger på god 
förvaltning och ett partnerskap mellan alla 
relevanta regionala och socioekonomiska 
aktörer, särskilt de lokala och regionala 
myndigheterna, arbetsmarknadens parter 
och icke-statliga organisationer. 
Medlemsstaterna bör därför uppmuntra de 
lokala och regionala myndigheterna,
arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer att delta i genomförandet av 
ESF:s verksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 5
Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Enligt förordning (EU) nr […] ska 
regler för stödberättigande utgifter 
fastställas på nationell nivå, utom i vissa 
fall där det är nödvändigt att fastställa 
särskilda regler i fråga om ESF.

(15) Enligt förordning (EU) nr […] ska 
regler för stödberättigande utgifter 
fastställas på nationell nivå, utom i vissa 
fall där det är nödvändigt att fastställa 
särskilda regler för varje enskild fond.

Or. fr

Ändringsförslag 6
Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18а) Eftersom ESF har en så 
grundläggande betydelse för 
förverkligandet av de stora målen för 
Europa 2020-strategin bör fonden redan i 
sig prioriteras i politiska och ekonomiska 
sammanhang.

Or. fr
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Ändringsförslag 7
Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Det är främst med hjälp av sitt 
humankapital som unionen kan hävda sin 
internationella konkurrenskraft och 
varaktigt få ny fart på sin ekonomi. Inga 
andra investeringar kan få till stånd 
några strukturella reformer, om de inte 
åtföljs av en konsekvent strategi för 
utveckling av humankapitalet. Därför 
måste man dra försorg om att tillräckligt 
vittgående åtgärder kan vidtas med stöd 
av anslagen till förbättrad kompetens, 
ökad sysselsättning och garantier för allas 
delaktighet i samhället, genom att minst 
25 procent av de ekonomiska medlen för 
unionens politik för ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning går till 
dessa ändamål.

Or. fr

Ändringsförslag 8
Förslag till förordning
Skäl 18c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18c) All vetenskaplig och empirisk 
evidens visar att nedskurna anslag till den 
politik som stöder utvecklingen av 
humankapital och social integration inte 
kan leda till något annat än 
skadeverkningar i sista hand för de 
medlemsstater som har det svårt med 
ekonomin eller budgeten och inkräkta på 
deras möjligheter till återhämtning på 
lång sikt. Följaktligen får en eventuell 
betalningsinställelse från ESF inte 
komma på fråga i samband med hur en 
medlemsstat skött sig inom arbetet med 
unionens ekonomiska styrning.
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Or. fr

Ändringsförslag 9
Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifter (Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 10
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESF ska främja hög sysselsättning och 
kvalitet i arbetet, stödja arbetstagarnas 
geografiska och yrkesmässiga rörlighet,
underlätta anpassning till förändringar, 
främja en hög utbildningsnivå och verka 
för jämställdhet, lika möjligheter och icke-
diskriminering, öka den sociala 
inkluderingen och bekämpa fattigdom 
och därigenom bidra till unionens 
prioriteringar när det gäller att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen.

1. ESF ska främja hög sysselsättning och 
kvalitet i arbetet, stödja arbetstagarnas 
geografiska och yrkesmässiga rörlighet, 
främja en hög utbildningsnivå och 
underlätta arbetstagarnas anpassning till 
förändringar inom företagen och 
produktionssystemen. ESF ska också 
bidra till ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning inom unionen och till 
kamp mot fattigdom och social 
utestängning, samt verka för jämställdhet, 
lika möjligheter och avskaffande av all 
slags diskriminering.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. ESF ska göra detta genom att stödja 
medlemsstaterna i deras arbete för 

2. ESF ska göra detta genom att stödja 
medlemsstaterna i deras arbete för 
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prioriteringar och de centrala målen i 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. ESF ska stödja 
utarbetandet och genomförandet av 
politiska riktlinjer och åtgärder med 
beaktande av de integrerade riktlinjerna för 
medlemsstaternas ekonomiska politik och 
sysselsättningspolitik och rådets 
rekommendationer om de nationella 
reformprogrammen.

prioriteringar och de centrala målen i 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla, för att därigenom 
stärka den sociala sammanhållningen. 
ESF ska stödja utarbetandet och 
genomförandet av politiska riktlinjer och 
åtgärder som sammanhänger med dess 
uppgifter, och därvid beakta de 
integrerade riktlinjerna för 
medlemsstaternas ekonomiska politik och 
sysselsättningspolitik och rådets 
rekommendationer om de nationella 
reformprogrammen.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. ESF ska gynna människor, även utsatta
grupper som långtidsarbetslösa, personer 
med funktionsnedsättning, invandrare, 
etniska minoriteter, marginaliserade 
grupper och människor som står inför 
social utestängning. ESF ska också stödja 
företag, system och strukturer för att 
underlätta deras anpassning till nya 
utmaningar, främja god förvaltning och 
reformer, särskilt när det gäller 
arbetsmarknad, utbildning och 
socialpolitik.

3. ESF ska gynna människor. Den ska 
framför allt stödja enskilda människor 
och grupper som är utestängda från 
arbetsmarknaden, som befinner i en utsatt 
ställning eller som hotas av 
marginalisering på arbetsmarknaden, 
såsom långtidsarbetslösa, personer med 
funktionsnedsättning, invandrare, etniska 
minoriteter, marginaliserade grupper och 
människor som står inför social 
utestängning. ESF ska också stödja 
arbetstagare, företag och företagare,
liksom också system och strukturer för att 
underlätta deras anpassning till nya 
utmaningar, främja god förvaltning och 
reformer, särskilt när det gäller 
arbetsmarknad, utbildning och socialpolitik 
samt grundläggande och fortsatt 
yrkesutbildning.

Or. fr
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Ändringsförslag 13
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja sysselsättning och stödja 
arbetstagarnas rörlighet genom

(a) För det tematiska målet ”Främja 
sysselsättning och stödja arbetstagarnas 
rörlighet” genom

Or. fr

Ändringsförslag 14
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) tillgång till sysselsättning för 
arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, 
inklusive lokala sysselsättningsinitiativ,
samt stöd till arbetstagarnas rörlighet,

i) tillgång till sysselsättning för 
arbetssökande, resursmobilisering för att 
sysselsätta icke-förvärvsarbetande och 
personer som fjärmats från 
arbetsmarknaden, samt stöd till 
arbetstagarnas rörlighet,

Or. fr

Ändringsförslag 15
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) varaktig integration på arbetsmarknaden 
för ungdomar som inte arbetar eller 
studerar,

ii) varaktig integration av ungdomar på 
arbetsmarknaden, också ungdomar som 
inte arbetar eller studerar,

Or. fr

Ändringsförslag 16
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led iv
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) jämställdhet och åtgärder för att göra 
det lättare att kombinera arbete och 
privatliv,

iv) jämställdhet i fråga om mäns och 
kvinnors sysselsättnings- och 
karriärmöjligheter, och åtgärder för att 
göra det lättare att kombinera arbete och 
privatliv,

Or. fr

Ändringsförslag 17
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) aktivt och sunt åldrande, och vi) bättre kvalitet i arbetet, bättre 
arbetsförhållanden, arbetsmiljö och 
arbetshälsa samt stöd till aktivt åldrande 
för de äldsta arbetstagarna, och

Or. fr

Ändringsförslag 18
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Investera i utbildning, kompetens och 
livslångt lärande genom att

(b) För det tematiska målet ”Investera i 
utbildning, kompetens och livslångt 
lärande” genom att

Or. fr

Ändringsförslag 19
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minska andelen elever med enbart 
grundskoleutbildning och främja lika 
tillgång till bra förskole-, grundskole- och 
gymnasieutbildning,

i) förebygga skolavhopp och minska 
andelen elever med enbart 
grundskoleutbildning, främja lika tillgång 
till bra förskole-, grundskole- och 
gymnasieutbildning, och återinslussa 
ungdomar som inte slutfört sin skolgång 
genom att stödja individanpassade projekt 
för att de ska kunna återgå till utbildning 
och yrkesutbildning,

Or. fr

Ändringsförslag 20
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) höja kvaliteten och öka effektiviteten 
och öppenheten inom universitets- och 
högskoleutbildningen för att öka 
deltagandet och förbättra resultaten, och

ii) höja kvaliteten och öka effektiviteten 
och öppenheten inom universitets- och 
högskoleutbildningen, skapa nätverk 
mellan högskolor, forskningscentrum och 
företag för att öka deltagandet och 
förbättra resultaten, och

Or. fr

Ändringsförslag 21
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) stärka lika tillgång till livslångt 
lärande, höja arbetskraftens kompetens och 
förbättra utbildningens relevans för 
arbetsmarknaden.

iii) göra tillgången till livslångt lärande 
mera jämlik, möjliggöra tillgodoräkning 
av arbetslivserfarenheter och höja 
arbetskraftens kompetens, också för att 
trygga ett aktivt åldrande för 
arbetstagarna.

Or. fr
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Ändringsförslag 22
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) bättre anpassa utbildningssystemen 
efter arbetsmarknadens behov, framför 
allt genom utveckling av redskap som kan 
förutse framtida kompetensbehov och som 
ger utbildningssystemen möjlighet att 
reagera på situationens krav samt genom 
vägledning i utbildnings- och yrkesfrågor.

Or. fr

Ändringsförslag 23
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja social inkludering och bekämpa 
fattigdom genom

(c) För det tematiska målet ”Främja social 
inkludering och bekämpa fattigdom”
genom

Or. fr

Ändringsförslag 24
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) integration av marginaliserade grupper 
som t.ex. romer,

ii) integration i samhälle och arbetsliv av 
marginaliserade grupper som t.ex. romer,

Or. fr



PE486.203v01-00 16/29 PR\897949SV.doc

SV

Ändringsförslag 25
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) åtgärder mot diskriminering på grund 
av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning,

iii) åtgärder mot diskriminering på grund 
av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning, som påverkar 
möjligheterna att komma in på 
arbetsmarknaden och delta i den på 
likvärdiga grunder,

Or. fr

Ändringsförslag 26
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) främjande av den sociala ekonomin och 
socialt entreprenörskap, och

v) främjande av socialt företagande och 
arbetsmarknadsintegration inom de 
sociala företagen och den sociala 
ekonomin för att göra det lättare för alla 
att få arbete och tjänster av god kvalitet.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) lokalt ledda strategier för lokal 
utveckling.

vi) lokalt ledda strategier för lokal 
utveckling som gynnar alla.

Or. fr
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Ändringsförslag 28
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förbättra institutionernas kapacitet och 
effektivisera den offentliga förvaltningen 
genom följande:

(d) För det tematiska målet ”Förbättra 
institutionernas kapacitet och effektivisera 
den offentliga förvaltningen” genom 
följande:

Or. fr

Ändringsförslag 29
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna prioriterade investering ska gälla 
hela territoriet i de medlemsstater som har 
minst en NUTS 2-region enligt 
artikel 82.2 a i förordning (EU) nr […] och 
i medlemsstater som uppfyller villkoren 
för stöd från Sammanhållningsfonden.

Denna prioriterade investering ska gälla 
endast i de medlemsstater som uppfyller 
villkoren för stöd från 
Sammanhållningsfonden eller, i andra 
medlemsstater, för sådana investeringar 
som visserligen kan hänföra sig till hela 
territoriet i den berörda medlemsstaten, 
men bidrar till att stärka den 
institutionella kapaciteten och 
effektivitetsförbättra offentlig förvaltning 
och offentliga tjänster på ett sätt som blir 
till nytta för en eller flera av 
medlemsstatens NUTS 2-regioner, enligt 
artikel 82.2 a i förordning (EU) nr […].

Or. fr

Ändringsförslag 30
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Kapacitetsuppbyggnad för aktörer som 
ansvarar för genomförandet av åtgärder 

ii) Kapacitetsuppbyggnad för aktörer som 
ansvarar för genomförandet av åtgärder 
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som rör arbetsmarknad, utbildning och 
socialpolitik samt sektoriella och 
territoriella pakter för att skapa stöd för 
reformer på nationell, regional och lokal 
nivå.

som rör utbildning, arbetsmarknad och 
socialpolitik samt sektoriella, nationella
och territoriella pakter och initiativ för
lokal utveckling.

Or. fr

Ändringsförslag 31
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja övergången till en koldioxidsnål, 
klimatsmart, resurseffektiv och 
miljömässigt hållbar ekonomi genom att 
reformera utbildningssystemen, se till att 
kompetens och kvalifikationer motsvarar
behoven, höja arbetskraftens kompetens 
och skapa nya jobb i sektorer som rör miljö 
och energi,

(a) stödja övergången till en koldioxidsnål, 
klimatsmart, resurseffektiv och 
miljömässigt hållbar ekonomi genom att 
reformera utbildningssystemen på det sätt 
som behövs för att kompetens och 
kvalifikationer ska motsvara behoven, höja 
arbetskraftens kompetens och skapa nya 
jobb i sektorer som rör miljö och energi,

Or. fr

Ändringsförslag 32
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
strategi och de åtgärder som föreskrivs i de 
operativa programmen stämmer överens 
med och är inriktade på de utmaningar 
som anges i de nationella 
reformprogrammen och relevanta 
rådsrekommendationer enligt artikel 148.4 
i fördraget, i syfte att bidra till uppnåendet 
av Europa 2020-strategins centrala mål i 
fråga om sysselsättning, utbildning och 
minskad fattigdom.

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
strategi och de åtgärder som föreskrivs i de 
operativa programmen stämmer överens 
med och bemöter de utmaningar som anges 
i de nationella reformprogrammen och 
relevanta rådsrekommendationer enligt 
artikel 148.4 i fördraget, i syfte att bidra till 
uppnåendet av Europa 2020-strategins 
centrala mål i fråga om sysselsättning, 
utbildning och minskad fattigdom.

Or. fr
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Ändringsförslag 33
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Gemensamma indikatorer enligt bilagan 
till denna förordning och 
programspecifika indikatorer ska 
användas enligt artiklarna 24.3 och 
87.2 b ii i förordning (EU) nr […]. Alla 
gemensamma indikatorer ska uttryckas i 
absoluta tal.

1. Programspecifika indikatorer som 
fastställts inom ramen för de operativa 
programmen och gemensamma indikatorer 
enligt bilagan till denna förordning ska 
användas enligt artiklarna 24.3 och 
87.2 b ii i förordning (EU) nr […]. Alla 
gemensamma indikatorer ska uttryckas i 
absoluta tal.

Or. fr

Ändringsförslag 34
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förvaltningsmyndigheten ska 
tillsammans med de årliga 
genomföranderapporterna överlämna 
elektroniskt strukturerade uppgifter för 
varje prioriterad investering. Uppgifterna 
ska omfatta kategoriseringen samt de 
gemensamma output- och 
resultatindikatorerna.

2. Förvaltningsmyndigheten ska 
tillsammans med de årliga 
genomföranderapporterna överlämna 
elektroniskt strukturerade uppgifter för 
varje prioriterad investering. Uppgifterna 
ska omfatta insatsområdena samt de 
gemensamma output- och 
resultatindikatorerna.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsmarknadens parter och andra 
berörda aktörer, särskilt icke-statliga 

1. Förutsatt att kraven på garantier för 
solvens och kompetens uppfylls kan 
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organisationer, kan medverka i 
genomförandet av de operativa 
programmen enligt artikel 5 i förordning 
(EU) nr […] genom globalt stöd enligt 
artikel 112.7 i förordning (EU) nr […]. I 
detta fall ska det inom det operativa 
programmet fastställas vilken del av 
programmet som det globala stödet gäller 
och anges ett vägledande belopp som ska 
anslås från varje prioriterat område till 
detta.

parterna, framför allt arbetsmarknadens 
parter och icke-statliga organisationer, 
medverka i genomförandet av de operativa 
programmen enligt artikel 5 i förordning 
(EU) nr […] genom globalt stöd enligt 
artikel 112.7 i förordning (EU) nr […]. I 
detta fall ska det inom det operativa 
programmet fastställas vilken del av 
programmet som det globala stödet gäller 
och anges ett vägledande belopp som ska 
anslås från varje prioriterat område till 
detta.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att främja att arbetsmarknadens 
parter på lämpligt sätt medverkar i
ESF-stödda insatser ska 
förvaltningsmyndigheterna för ett operativt 
program i en region enligt artikel 82.2 a i 
förordning (EU) nr […] eller i en 
medlemsstat som är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden se till att 
lämpliga ESF-medel anslås till 
kapacitetsbyggande i form av utbildning, 
nätverksarbete och åtgärder för att stärka 
den sociala dialogen samt till gemensamma 
åtgärder av arbetsmarknadens parter.

2. För att främja att arbetsmarknadens 
parter enligt artikel 5 i förordning (EU) 
nr […] på lämpligt sätt medverkar i 
ESFstödda insatser samt med att 
genomföra, förbereda, uppfölja och 
utvärdera ESF-stödda program ska 
förvaltningsmyndigheterna för ett operativt 
program i en region enligt artikel 82.2 a i 
förordning (EU) nr […] eller i en 
medlemsstat som är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden se till att 
2 procent av ESF-medlen anslås till 
kapacitetsbyggande i form av utbildning, 
nätverksarbete och åtgärder för att stärka 
den sociala dialogen samt till gemensamma 
åtgärder av arbetsmarknadens parter.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att främja att icke-statliga 
organisationer får tillgång till och på 
lämpligt sätt medverkar i ESF-stödda 
insatser, särskilt på områdena social 
inkludering, jämställdhet och lika 
möjligheter, ska 
förvaltningsmyndigheterna för ett operativt 
program i en region enligt artikel 82.2 a i 
förordning (EU) nr […] eller i en 
medlemsstat som är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden se till att lämpliga 
ESF-medel anslås till kapacitetsbyggande 
för icke-statliga organisationer.

3. För att främja att icke-statliga 
organisationer enligt artikel 5 i förordning 
(EU) nr […] får tillgång till och på 
lämpligt sätt medverkar i ESF-stödda 
insatser samt med att genomföra, 
förbereda, uppfölja och utvärdera ESF-
stödda program, särskilt åtgärder med 
påverkan på områdena social inkludering, 
jämställdhet och lika möjligheter, ska 
förvaltningsmyndigheterna för ett operativt 
program i en region enligt artikel 82.2 a i 
förordning (EU) nr […] eller i en 
medlemsstat som är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden se till att lämpliga 
ESF-medel anslås till kapacitetsbyggande 
för icke-statliga organisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Förslag till förordning
Artikel 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja jämställdhet genom integrering av 
jämställdhetsprincipen på alla områden, 
enligt artikel 7 i förordning (EU) nr […] 
och genom särskilda åtgärder enligt 
artikel 3.1 a iv, som inriktas på att varaktigt 
öka kvinnors deltagande och stärka deras 
ställning på arbetsmarknaden, minska 
könsdiskrimineringen på arbetsmarknaden, 
bekämpa könsstereotyper inom 
utbildningen och göra det lättare för män 
och kvinnor att kombinera arbete och 
privatliv.

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja jämställdhet genom integrering av 
jämställdhetsprincipen på alla områden av 
utarbetande och genomförande av 
programmen, enligt artikel 7 i förordning 
(EU) nr […]. ESF ska också stödja de 
särskilda åtgärder enligt artikel 3.1 a iv i 
denna förordning, som inriktas på att 
varaktigt öka kvinnors deltagande och 
stärka deras ställning på arbetsmarknaden, 
minska könsdiskrimineringen på 
arbetsmarknaden, bekämpa 
könsstereotyper inom utbildningen, 
motverka tendensen att framställa vissa 
yrken och yrkesområden såsom lämpade 
för endast någotdera könet, minska 
könssegregeringen och göra det lättare för 
män och kvinnor att kombinera arbete och 
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privatliv.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Förslag till förordning
Artikel 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja lika möjligheter för alla, inklusive 
tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning genom integrering 
av principen om icke-diskriminering på 
alla områden, enligt artikel 7 i förordning 
(EU) nr […] och genom särskilda åtgärder 
inom de prioriterade investeringarna enligt 
artikel 3, särskilt artikel 3.1 c iii. Dessa 
åtgärder ska inriktas på människor som 
löper risk att diskrimineras eller har en
funktionsnedsättning, i syfte att öka deras 
deltagande på arbetsmarknaden, stärka 
deras delaktighet i samhället och minska 
ojämlikheter i fråga om utbildningsresultat 
och hälsa och underlätta övergången från 
institutionsbaserade till samhällsbaserade 
vårdtjänster.

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja lika möjligheter för alla utan 
diskriminering på grund av kön, ras, 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning, genom integrering 
av principen om icke-diskriminering på 
alla områden, enligt artikel 7 i förordning 
(EU) nr […]. ESF ska också stödja de 
särskilda åtgärder inom de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3 i denna 
förordning, särskilt artikel 3.1 c iii, som 
avser att avskaffa all slags diskriminering 
och förbättra tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning, i syfte 
att minska ojämlikheter i fråga om 
utbildningsresultat, öka deltagandet på 
arbetsmarknaden för personer som hotas 
av diskriminering och stärka deras 
delaktighet i samhället, bland annat 
genom att underlätta övergången från 
institutionsbaserade till samhällsbaserade 
vårdtjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESF ska främja social innovation på alla 
områden inom ramen för sitt 

1. ESF ska främja social innovation på alla 
områden inom ramen för sitt 
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tillämpningsområde enligt artikel 3 i denna 
förordning, särskilt i syfte att testa 
innovativa lösningar för att tillgodose 
sociala behov och använda dem i större 
skala.

tillämpningsområde enligt artikel 3 i denna 
förordning, särskilt i syfte att, tillsammans 
med alla berörda aktörer och framför allt 
med arbetsmarknadens parter, testa 
innovativa lösningar för att tillgodose 
sociala behov och/eller använda dem i 
större skala.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska identifiera teman 
för social innovation som motsvarar deras 
särskilda behov enligt de operativa 
programmen.

2. Medlemsstaterna ska identifiera 
områden och teman för social innovation 
som motsvarar deras särskilda behov enligt 
de operativa programmen, samt ange en 
plan för hur de erfarenheter som gjorts 
ska utvärderas och hur de resultat som 
nåtts ska tillvaratas och föras ut till 
kännedom.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska underlätta 
kapacitetsuppbyggnad för social 
innovation, särskilt genom att stödja 
ömsesidigt lärande, inrätta nätverk och 
sprida god praxis och goda metoder.

3. Kommissionen ska underlätta 
kapacitetsuppbyggnad för social 
innovation, särskilt genom att stödja 
ömsesidigt lärande, inrätta nätverk och 
sprida god praxis och goda metoder samt 
låta dem komma till sin rätt.

Or. fr
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Ändringsförslag 43
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan välja teman för 
samarbete över gränserna från en 
förteckning som föreslagits av 
kommissionen och godkänts av 
ESF kommittén.

2. För att få reda på vilka former och 
områden för samarbete över gränserna 
som motsvarar deras särskilda behov kan 
medlemsstaterna välja teman från en
förteckning som föreslagits av 
kommissionen och godkänts av den i 
artikel 163 andra strecksatsen i fördraget 
föreskrivna ESF-kommittén.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska underlätta samarbetet 
över gränserna kring de teman som avses i 
punkt 2 genom ömsesidigt lärande och 
samordnade eller gemensamma insatser. 
Kommissionen ska i synnerhet inrätta en 
plattform på EU-nivå för att underlätta 
erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad 
och nätverksarbete samt sprida relevanta 
resultat. Kommissionen ska också utarbeta 
en samordnad ram för genomförandet med 
gemensamma urvalskriterier, typer av 
åtgärder och tidsplanering samt 
gemensamma metoder för övervakning och 
utvärdering, för att underlätta samarbetet 
över gränserna.

3. Kommissionen ska underlätta samarbetet 
över gränserna genom ömsesidigt lärande 
och samordnade eller gemensamma 
insatser. Kommissionen ska i synnerhet 
inrätta en plattform på EU-nivå för att 
underlätta uppbyggnaden av 
gränsöverskridande partnerskap,
erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad 
och nätverksarbete samt för att ta till vara 
och sprida relevanta resultat. 
Kommissionen ska också utarbeta en 
samordnad ram för genomförandet med 
gemensamma urvalskriterier, typer av 
åtgärder och tidsplanering samt 
gemensamma metoder för övervakning och 
utvärdering, för att underlätta samarbetet 
över gränserna

Or. fr
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Ändringsförslag 45
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) social innovation och samarbete över 
gränserna enligt artiklarna 9 och 10, om de
inte omfattas av ett särskilt prioriterat 
område.

(b) social innovation och samarbete över 
gränserna enligt artiklarna 9 och 10, om 
innovationen och samarbetet inte omfattas 
av ett särskilt prioriterat område.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESF kan stödja lokalt ledda strategier för 
lokal utveckling enligt artikel 28 i 
förordning (EU) nr […], territoriella pakter 
och lokala initiativ för sysselsättning, 
utbildning och social inkludering samt 
integrerade regionala investeringar enligt 
artikel 99 i förordning (EU) nr […]..

1. ESF kan stödja lokalt ledda strategier för 
lokal utveckling enligt artikel 28 i 
förordning (EU) nr […], territoriella pakter 
och lokala initiativ för sysselsättning, 
utbildning, yrkesutbildning och social 
inkludering samt integrerade regionala 
investeringar enligt artikel 99 i förordning 
(EU) nr […].

Or. fr

Ändringsförslag 47
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Som komplement till Erufs insatser 
enligt artikel 7 i förordning (EU) nr [Eruf] 
kan ESF stödja en hållbar stadsutveckling 
genom strategier med integrerade insatser 
för att lösa ekonomiska och sociala 
problem samt miljöproblem i de 
stadsområden som anges i 
partnerskapsavtalet.

2. Som komplement till Erufs insatser 
enligt artikel 7 i förordning (EU) nr [Eruf] 
kan ESF stödja en hållbar stadsutveckling 
med hjälp av de prioriterade investeringar 
som avses i artikel 3.1 i denna förordning,
genom strategier med integrerade insatser 
för att lösa ekonomiska och sociala 
problem samt miljöproblem i de 
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stadsområden som anges i 
partnerskapsavtalet.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enligt artikel 32 i förordning (EU) 
nr […] får ESF stödja politiska riktlinjer 
och åtgärder inom sitt tillämpningsområde 
genom finansiella instrument som 
riskdelningssystem, eget kapital och 
skuld, garantifonder, holdingfonder och 
lånefonder.

1. Enligt artikel 32 i förordning (EU) 
nr […] får ESF stödja politiska riktlinjer 
och åtgärder inom sitt tillämpningsområde 
genom finansiella instrument.

Or. fr
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MOTIVERING

1. Kommissionens förslag om Europeiska socialfonden (ESF) för perioden 2014–2020 visar 
prov på viktiga framsteg som förtjänar Europaparlamentets stöd. Det handlar om att effektivt 
hjälpa människor i Europa att anpassa sig till arbetsmarknadens förändringar, genom 
samfinansiering av utbildningsprojekt och program till stöd för anställning: 

 fördelning av anslag utgående från prioriteringarna i Europa 2020-strategin, 
 en koncentration på olika temaområden och tilldelning av 20 procent av fondens 

medel i varje medlemsstat till social inkludering och fattigdomsbekämpning,
  ett större erkännande av arbetsmarknadens parters och de icke-statliga 

organisationernas roll, liksom också 
 förenklade förfaranden.

Europeiska socialfonden är Europeiska unionens huvudsakliga ekonomiska styrmedel för 
sysselsättningsfrämjande. Den inrättades 1957 med stöd av Romfördraget. Alltifrån första 
början har fonden inriktat sig på att stödja arbetstagarnas geografiska och yrkesmässiga 
rörlighet. I dagens krissituation är den sociala sammanhållningen det viktigaste och detta leder 
till att ESF:s investeringar koncentreras på 

1. inslussning i samhället genom inslussning i arbetslivet, 
2. förbättrade yrkesfärdigheter,
3. ökad sysselsättning. 

För att denna sociala sammanhållning ska förverkligas bör de fyra huvudsakliga tematiska 
målen i kommissionens förslag om ESF tillämpas under perioden 2014–2020, nämligen: 
”främja sysselsättning och stödja arbetstagarnas rörlighet”, ” investera i utbildning, 
kompetens och livslångt lärande”, ” främja social inkludering och bekämpa fattigdom” och 
”stärka institutionernas kapacitet och effektivisera den offentliga förvaltningen”. 

I ett läge där 21 procent av ungdomarna inom Europeiska unionen går arbetslösa och många 
andra unga avslutat sin utbildning utan någon examen behövs det ofrånkomligen stöd till den 
unga befolkningen. Här har vi orsaken till att ESF förblir ett verktyg för inslussning i 
samhället genom inslussning i arbetslivet där man med ett helhetsbetonat grepp på 
problematiken stöder karriärutvecklingen, antingen på individplanet eller bland mottagarna 
överlag, och har som mål att så många som möjligt ska få arbete av så god kvalitet som 
möjligt. Dessutom måste man stödja den sociala inkluderingen av arbetslösa genom att se till 
att resurser och tjänster finns tillgängliga för alla.

Dessutom bör ESF användas för att vi lättare ska kunna förutsäga vilken kompetens som 
kommer att behövas i framtiden och således avsevärt öka antalet högt kvalificerade 
arbetstagare, då det ju framgår av aktuella prognoser att det är just sådana som Europa 
kommer att behöva i en nära framtid. 

För att projekten ska fungera måste de olika parternas specifika roll på alla nivåer 
ovillkorligen erkännas klarare. Det är just i och med att ESF uppbådar alla berörda parter och 
för att arbetsmarknadens alla parter arbetar med att förvalta och använda ESF på europeisk, 
nationell och regional eller lokal nivå som ESF fortfarande är en oumbärlig fond för att 
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européerna ska kunna sysselsättas och inslussas i arbetslivet.  

Enklare regler och förfaranden utgör, tillsammans med ett pragmatiskt grepp på frågorna, bra 
lösningar för att de ESF-stödda insatserna ska få ökad effekt. Det är framför allt med hjälp av 
schablonbelopp och enhetskostnader som man försökt förenkla de administrativa 
förfarandena, för att man effektivt ska få bort ett av de värsta hindren för att företagen ska 
kunna anlita ESF och, följaktligen, för att de medel som finns att tillgå bättre ska tas i 
anspråk. Ansökningarna om stöd från ESF måste förenklas framför allt då de handlar om 
projekt till vilka det offentliga stödet uppgår till mindre än 50 000 euro. Om ESF-medlen 
används effektivt kan stimulanspolitiken bli åtskilligt effektivare och dessutom kan det bli till 
nytta för sysselsättningsskapandet inom Europeiska unionen. 

Effekten av alla dessa mål måste mätas flera gånger per år under programplaneringsperioden 
för att vi ska bli säkra på att resurserna används väl och att den politik som bedrivs är effektiv. 

2. ESF: allmän ram för sammanhållningspolitiken

Tanken på att ESF ska ha en lägsta total andel på 25 procent av budgeten för strukturfonderna 
och Sammanhållningsfonden måste stödjas med eftertryck. Medlemsstaterna är fortfarande 
viktiga mellanhänder för all politik med anknytning till ESF, mot bakgrund av hur viktig den 
nationella sysselsättningspolitiken är och eftersom respekten för medlemsstaternas 
självbestämmanderätt förutsätter att det ska stå dem fritt att genomföra programmen utgående 
från egna organisationsmönster.  

Först och främst måste ESFs styrning förbättras, så att den centraliserade samordningen får 
kvarstå, men att det samtidigt tas bättre hänsyn till de faktiska behoven ute på fältet. 

Det förefaller absolut nödvändigt att kontrollerna görs mera rationella, för att det ska bli 
lättare för de lokala aktörerna med anknytning till ESF. Kontrollerna måste harmoniseras 
genom att överdrivna kontroller förbjuds och vissa onödiga kontroller avskaffas. På tal om att 
underlätta kontrollerna skulle ”förtroendepakter” mellan å ena sidan varje medlemsstat och å 
andra sidan kommissionen minska det tvång som bestämmelserna innebär för 
medlemsstaterna. Kortare utbetalningstider bör ställas upp som ett gemensamt mål för alla 
medlemsstater, genom att man upplyser om att utbetalningarna kan ske etappvis. 

De lokala aktörerna med anknytning till ESF måste stödjas kraftfullare genom utökade anslag 
till tekniskt stöd och utbildning för dem som arbetar inom Europeiska socialfondens 
förvaltningstjänster. 

För att tillbudsstående medel inom ESF bättre ska tas i anspråk måste det skapas 
förutsättningar för ett bättre utnyttjande genom att 

 varje medlemsstat uppmanas omprioritera vad som ska finansieras, för att ESF ska bli 
effektivare, 

 det inrättas en ESF-check (utställd på ett schablonbelopp) för mikroprojekt som hänför 
sig till specifika områden vilkas resultat går lätt att uppnå och mäta, 

 kommunikationen och informationsutbytet med de projektansvariga utökas, 
 en bättre synergi tillförsäkras mellan ESF och Eruf, såsom det föreskrivs i den 

allmänna förordningen om Sammanhållningsfonden. 
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Europeiska socialfonden stöder projekt till gagn för de mest utsatta befolkningsgrupperna. Det 
vore en källa till allvarlig oro om de föreskrifter om makroekonomiska villkor som tagits med 
i förslaget till kommissionens förordning om allmänna bestämmelser för fonderna skulle 
komma att gälla också för ESF. Man kan alltså inte tillämpa principen om att utsatta 
befolkningsgrupper i länder som redan har det svårt skulle straffas dubbelt.


