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KORT BEGRUNDELSE

Siden Det Europæiske Fællesskabs begyndelse har Den Europæiske Socialfond (ESF) bidraget 
til at skabe konvergens mellem udviklingsniveauerne i forskellige regioner. Siden landene i 
Central- og Østeuropa tiltrådte EU, har ESF spillet en vigtig rolle med hensyn til at afbøde de 
sociale omkostninger som følge af forandringerne i de post-kommunistiske lande.  ESF er en 
vigtig mekanisme til investering i menneskelig kapital i denne region. Den giver støtte til 
uddannelsesinitiativer målrettet grupper, der trues af social udelukkelse.

Vi er bevidste om, at der stadig eksisterer et behov, der tilmed vokser i disse krisetider, for 
beskæftigelsesmæssig støtte i mindre udviklede regioner, og derfor vedtager vi med tilfredshed 
et forslag om at garantere finansiering til ESF i den kommende finansielle 
programmeringsperiode, herunder ved at fastsætte en mindste tildeling til ESF inden for 
rammerne af samhørighedspolitikken.

I lyset heraf foreslår ordføreren, at der indføres mere fleksibilitet i forordningens bestemmelser, 
således at de enkelte lande får mulighed for at tage hånd om deres egne specifikke 
socioøkonomiske problemer.  Dette gælder bl.a. dem, der efter hensigten kan modtage støtte fra 
fonden, og kravet om at forordningen ikke skal begrænse listen over samfundsgrupper, som kan 
få støtte fra fonden, gennem ufleksible restriktioner.   

Med henblik på at fremme social integration og bekæmpe fattigdom skal det bemærkes, at der 
er et særligt behov for at yde støtte til kvinder, der befinder sig i vanskelige beskæftigelses-
situationer, eftersom de har størst risiko for fattigdom, og for at støtte enlige forældre –
navnlig enlige mødre – for at gøre det lettere for dem at forene arbejde og familieliv.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 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 

(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 
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mål, især for beskæftigelse, uddannelse og 
bekæmpelse af social udelukkelse bør ESF 
støtte medlemsstaternes gennemførelse af 
Rådets henstillinger om medlemsstaternes 
og Unionens overordnede retningslinjer for 
den økonomiske politik og Rådets 
afgørelser om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 121 og artikel 148, stk. 4. ESF bør 
også bidrage til gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne og særlig "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og job", 
"Unge på vej" og "Den europæiske 
platform mod fattigdom og social 
udstødelse". ESF vil også støtte 
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden" og "Innovation i EU".

mål, især for beskæftigelse, uddannelse og 
bekæmpelse af social udelukkelse bør ESF 
støtte medlemsstaternes gennemførelse af 
Rådets henstillinger om medlemsstaternes 
og Unionens overordnede retningslinjer for 
den økonomiske politik og Rådets 
afgørelser om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedtaget i henhold til traktatens 
artikel 121 og artikel 148, stk. 4. ESF bør 
også bidrage til gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne og særlig "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og job", 
"Unge på vej" og "Den europæiske 
platform mod fattigdom og social 
udstødelse". ESF vil også støtte 
aktiviteterne i initiativerne "En digital 
dagsorden" og "Innovation i EU" samt de 
mål, der er fastsat i kvindechartret.

Ændringsforslag 2

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 

(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 kvinder,
unge og andre dårligt stillede grupper, 
f.eks. indvandrere og personer med 
handicap. 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 
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forbindelse med ansættelse og de 
tilhørende oplysninger, rådgivning og 
vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan.

europæiske arbejdsformidlingsnet Eures i 
forbindelse med ansættelse og de 
tilhørende oplysninger, rådgivning og 
vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Ud over disse prioriteter bør den 
offentlige forvaltnings effektivitet 
forbedres i de mindre udviklede regioner 
og medlemsstater med henblik på 
bæredygtig vækst og 
beskæftigelsesmuligheder, og den 
institutionelle kapacitet bør styrkes hos de 
aktører, som står for beskæftigelse, 
uddannelse og sociale politikker.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(7) ESF bør bidrage til Europa 2020-
strategien og sikre, at støtten i højere grad 
koncentreres om Den Europæiske Unions 
prioriteter. ESF bør navnlig øge sin støtte 
til kampen mod social udelukkelse og 
fattigdom og fremme større ligestilling 
mellem kønnene og lige muligheder
gennem øremærkede 
minimumstildelinger. Alt efter 
udviklingsniveauet i de støttede regioner 
bør valget og antallet af 
investeringsprioriteter med henblik på 
støtte fra ESF også være begrænset.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) ESF bør i stigende grad støtte 
ligestilling mellem kønnene via 
investering i omsorgstjenester, 
beskæftigelsesmuligheder for kvinder, 
uddannelse og opgradering af 
færdigheder samt bekæmpelse af vold 
mod kvinder. ESF bør endvidere rette op 
på de mange former for diskrimination, 
som opleves af bl.a. indvandrerkvinder, 
romakvinder, kvinder med handicap, 
lesbiske og ældre kvinder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør sikre, at gennemførelsen af de ESF-
finansierede prioriteter bidrager til at 
fremme ligestillingen mellem kvinder og 
mænd i overensstemmelse med traktatens 
artikel 8. Evalueringer har vist betydningen 
af at inddrage mål for ligestilling mellem 
kønnene i alle dimensioner af 
programmerne, samtidig med at det sikres, 
at der træffes specifikke foranstaltninger 
for at fremme ligestillingen mellem 
kønnene. Medlemsstaterne bør sikre, at 
der foretages en vurdering af kønsbudget-
teringen for alle ESF-foranstaltninger og 
for alle foranstaltninger, hvori der indgår 
ESF-finansiering. ESF bør fremme 
gennemførelsen af de relevante EU-
politikker.

Ændringsforslag 7
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Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer, at ligestilling mellem mænd og 
kvinder og integrering af kønsaspektet er 
bindende principper i fondenes forskellige 
planlægnings- og gennemførelsesfaser 
(kønsperspektiv i analysen, fælles mål og 
indikatorer og gennemførelse, 
overvågning og evaluering), og at 
nøgleforanstaltninger får støtte 
(strukturer) i alle faser af gennemførelsen 
af integreringen af kønsaspektet i ESF.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) ligestilling mellem mænd og kvinder, 
økonomisk uafhængighed for kvinder og 
mænd og forening af mænds og kvinders
arbejdsliv og privatliv

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) bekæmpelse af fastlåste 
kønsrollemønstre i karrierevalg og 
erhverv og fremme af livslang læring

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremme af kvinders rettigheder og 
ligestilling mellem kønnene via:
i) øget adgang til beskæftigelse og 
uddannelse for kvinder i alle aldre
ii) bedre adgang til omsorgstjenester, 
herunder børnepasning af høj kvalitet til 
en overkommelig pris og ældrepleje samt 
pleje af andre plejekrævende personer
iii) foranstaltninger med henblik på at 
udrydde alle former for vold mod kvinder
iv) foranstaltninger med henblik på at 
håndtere og udrydde de mange former for 
diskrimination, som opleves af bl.a. 
indvandrerkvinder, kvinder med 
handicap, romakvinder, lesbiske og ældre 
kvinder
v) fremme af kvinders adgang til 
sundhedstjenester til en overkommelig 
pris, herunder seksuel og reproduktiv 
sundhedspleje

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) aktiv støtte til integration af enlige 
forældre på arbejdsmarkedet ved at 
hjælpe dem med at forene arbejde og 
familieliv, under hensyntagen til at et 
betydeligt flertal af enlige forældre i 
Europa er kvinder

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) ledsagende foranstaltninger og 
relevant støtte, kollektive tjenester og 
omsorgstjenester, der forbedrer 
beskæftigelsesmulighederne
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Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) bedre adgang til prismæssigt 
overkommelige, bæredygtige tjenester af 
almen interesse af høj kvalitet og herunder 
sundhedspleje, sociale tjenesteydelser og 
strukturer til pasning af børn i 
førskolealderen, som arbejdsløse forældre 
også kan drage nytte af

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Fælles og programspecifikke kønsopdelte
outputindikatorer vedrører delvist eller 
fuldt ud gennemførte operationer. Hvis det 
er relevant for arten af de operationer, som 
modtager støtte, fastsættes kumulative, 
kvantificerede målværdier for 2022. 
Indikatorerne skal sættes til nul i 
udgangspunktet.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder gennem integrering som 
omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 
[…] og specifikke målrettede 
foranstaltninger som nævnt i artikel 3, stk. 
1, litra a), nr. iv), navnlig med henblik på at 
øge deres 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.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 22

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 
succesraten på uddannelser og 
sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme lige muligheder for alle og 
herunder tilgængelighed for handicappede 
gennem integrering af princippet om ikke-
forskelsbehandling som omhandlet i artikel 
7 i forordning (EU) nr. […] og gennem 
særlige foranstaltninger inden for alle 
relevante investeringsprioriteter, jf. artikel 
3, idet der tages særligt hensyn til 
personer, som er udsat for flere former 
for diskrimination. 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 
succesraten på uddannelser og 
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nærmiljøet. sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Bilag – nr. 2 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– antal projekter, der øger kvinders 
muligheder for varig beskæftigelse og 
avancement

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– statistikker, der indikerer en reduktion i 
den kønsbaserede opdeling af 
arbejdsmarkedet

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– statistikker, der indikerer, at 
kønsstereotyper inden for uddannelse og 
erhvervsuddannelse bekæmpes med 
succes 
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