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Ändringsförslag 6
Cornelia Ernst

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 
agenda för Europa och 
Innovationsunionen.

(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 
agenda för Europa och 
Innovationsunionen, samt de mål som 
fastställs i kvinnostadgan.

Or. en

Ändringsförslag 7
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 4
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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 kvinnor, ungdomar och andra
missgynnade grupper som t.ex. invandrare
och personer med funktionsnedsättning.
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.

Or. en

Ändringsförslag 8
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I mindre utvecklade regioner och 
medlemsstater bör man också, i syfte att 
stärka den ekonomiska tillväxten och 
sysselsättningsmöjligheterna, effektivisera 
den offentliga förvaltningen och stärka 
kapaciteten hos de institutioner som 
ansvarar för genomförandet av åtgärder 
som rör arbetsmarknad, utbildning och 

(5) I mindre utvecklade regioner och 
medlemsstater bör man också, av omsorg 
om den hållbara tillväxten och 
sysselsättningsmöjligheterna, effektivisera 
den offentliga förvaltningen och stärka 
kapaciteten hos de institutioner som 
ansvarar för genomförandet av åtgärder 
som rör arbetsmarknad, utbildning och 
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socialpolitik. socialpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 9
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) ESF bör bidra till 
Europa 2020-strategin genom att se till att 
stödet i högre grad går till EU:s 
prioriteringar. ESF bör särskilt öka stödet 
till kampen mot social utestängning och 
fattigdom genom att ett visst anslag avsätts 
för detta. Urvalet av och antalet 
prioriterade investeringar som väljs ut för 
att få stöd från ESF bör också begränsas 
med hänsyn till de stödda regionernas 
utvecklingsnivå.

(7) ESF bör bidra till 
Europa 2020-strategin genom att se till att 
stödet i högre grad går till EU:s 
prioriteringar. ESF bör särskilt öka stödet 
till kampen mot social utestängning och 
fattigdom och främja ökad jämställdhet 
och lika möjligheter genom att vissa
anslag avsätts för detta. Urvalet av och 
antalet prioriterade investeringar som väljs 
ut för att få stöd från ESF bör också 
begränsas med hänsyn till de stödda 
regionernas utvecklingsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 10
Siiri Oviir

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) ESF bör bidra till 
Europa 2020-strategin genom att se till att 
stödet i högre grad går till EU:s 
prioriteringar. ESF bör särskilt öka stödet 
till kampen mot social utestängning och 
fattigdom genom att ett visst anslag avsätts 
för detta. Urvalet av och antalet 
prioriterade investeringar som väljs ut för 
att få stöd från ESF bör också begränsas 

(7) ESF bör bidra till 
Europa 2020-strategin genom att se till att 
stödet i högre grad går till EU:s 
prioriteringar. ESF bör särskilt öka stödet 
till kampen mot social utestängning och 
fattigdom genom att ett visst anslag avsätts 
för detta. Större delen av stödet på detta 
område bör användas till stöd för kvinnor, 
däribland kvinnor med 
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med hänsyn till de stödda regionernas 
utvecklingsnivå.

funktionsnedsättning, eftersom de löper 
störst risk att drabbas av fattigdom.
Urvalet av och antalet prioriterade 
investeringar som väljs ut för att få stöd 
från ESF bör också begränsas med hänsyn 
till de stödda regionernas utvecklingsnivå.

Or. et

Ändringsförslag 11
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) ESF bör alltmer stödja 
jämställdheten genom investeringar i 
omsorgstjänster, 
sysselsättningsmöjligheter för kvinnor, 
fortbildning och kompetenshöjning samt 
bekämpa våldet mot kvinnor. ESF bör 
också råda bot på den flerfaldiga 
diskriminering som bl.a. 
invandrarkvinnor, romska kvinnor, 
kvinnor med funktionsnedsättning samt 
lesbiska och äldre kvinnor ställs inför.

Or. en

Ändringsförslag 12
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör se till de prioriterade insatser som 
finansieras av ESF genomförs på ett sätt 
som bidrar till att främja jämställdhet enligt 
artikel 8 i fördraget. Utvärderingar visar 
betydelsen av att jämställdhetsaspekten

(10) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör se till de prioriterade insatser som 
finansieras av ESF genomförs på ett sätt 
som bidrar till att främja jämställdhet enligt 
artikel 8 i fördraget. Utvärderingar visar 
betydelsen av att jämställdhetsmålen
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beaktas fullt ut i programmen 
(jämställdhetsintegrering), samtidigt som 
särskilda åtgärder för att stärka 
jämställdheten vidtas.

beaktas fullt ut i programmen 
(jämställdhetsintegrering), samtidigt som 
särskilda åtgärder för att stärka 
jämställdheten vidtas. Medlemsstaterna 
bör se till att en genusbaserad 
budgetanalys genomförs för alla 
ESF:s verksamheter och för alla 
verksamheter som ESF är med och 
finansierar. ESF bör främja 
genomförandet av relevant unionspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 13
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör se till att jämställdheten mellan 
kvinnor och män och integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv utgör bindande 
villkor under fondernas alla planerings-
och genomförandeetapper 
(jämställdhetsperspektivet under 
analysen, de gemensamma målen och 
indikatorerna och genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen) och att 
nyckelåtgärderna får stöd (strukturer) 
under varje genomförandeetapp i 
integreringen av jämställdhetsperspektivet 
i ESF.

Or. en

Ändringsförslag 14
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Medlemsstaterna och kommissionen 
bör inrätta en ”infrastruktur” för 
integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv. I synnerhet bör 
permanenta stödstrukturer utvecklas på 
både nationell (inkl. regional och lokal) 
och unionell nivå till stöd för 
genomförandet av ett 
jämställdhetsperspektiv som en strategi, 
och dessutom bör ett nätverk av 
kontaktpunkter för integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv inrättas i 
medlemsstaterna, och  samordnas av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 15
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Enligt artikel 10 i fördraget ska de 
prioriterade insatser som finansieras av 
ESF genomföras på ett sätt som bidrar till 
att bekämpa diskriminering på grund av 
kön, ras eller etnisk bakgrund, religion 
eller övertygelse, ålder eller sexuell 
läggning. ESF bör stödja fullgörandet av 
skyldigheterna enligt FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning när det gäller bland 
annat utbildning, arbetsliv och 
tillgänglighet. ESF bör också stödja 
övergången från institutionsbaserad till 
samhällsbaserad omsorg.

(11) Enligt artikel 10 i fördraget ska de 
prioriterade insatser som finansieras av 
ESF genomföras på ett sätt som bidrar till 
att bekämpa diskriminering på grund av 
kön, ras eller etnisk bakgrund, religion 
eller övertygelse, ålder eller sexuell 
läggning, med särskild hänsyn till dem 
som ställs inför flerfaldig diskriminering.
ESF bör stödja fullgörandet av 
skyldigheterna enligt FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning när det gäller bland 
annat utbildning, arbetsliv och 
tillgänglighet. ESF bör också stödja
genomförandet av relevant unionspolitik 
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samt övergången från institutionsbaserad 
till samhällsbaserad omsorg.

Or. en

Ändringsförslag 16
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Enligt artikel 10 i fördraget ska de 
prioriterade insatser som finansieras av 
ESF genomföras på ett sätt som bidrar till 
att bekämpa diskriminering på grund av 
kön, ras eller etnisk bakgrund, religion 
eller övertygelse, ålder eller sexuell 
läggning, med särskild hänsyn till dem 
som ställs inför flerfaldig diskriminering. 
ESF bör stödja fullgörandet av unionens 
skyldigheter enligt FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning när det gäller bland 
annat utbildning, arbetsliv och 
tillgänglighet. ESF bör också stödja 
genomförandet av relevant unionspolitik 
samt övergången från institutionsbaserad 
till samhällsbaserad omsorg.

Or. en

Ändringsförslag 17
Kent Johansson

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Stöd till social innovation behövs för 
att åtgärderna ska kunna anpassas bättre till 

(12) Stöd till social innovation behövs för 
att åtgärderna ska kunna anpassas bättre till 
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sociala förändringar och för att främja och 
stödja innovativt socialt entreprenörskap.
Att testa och utvärdera innovativa 
lösningar innan de används i större skala 
bidrar till effektivare åtgärder och 
motiverar därigenom särskilt stöd från 
ESF.

sociala förändringar och för att främja och 
stödja innovativt socialt entreprenörskap.
Att testa och utvärdera innovativa 
lösningar innan de används i större skala, 
med beaktande av att de resultat som 
socialt entreprenörskap ger ofta kräver ett 
långsiktigt perspektiv, bidrar till 
effektivare åtgärder och motiverar 
därigenom särskilt stöd från ESF.

Or. en

Ändringsförslag 18
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iv) jämställdhet, ekonomiskt oberoende för 
kvinnor och män och åtgärder för att göra 
det lättare att kombinera yrkesliv och 
privatliv för män och kvinnor,

Or. en

Ändringsförslag 19
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) att bekämpa könsstereotyper vid 
yrkesval och i yrkeslivet, samt främja 
livslångt lärande,

Or. en
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Ändringsförslag 20
Cornelia Ernst

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) att främja kvinnors rättigheter och 
jämställdhet genom
i) ökad tillgång till anställning och
utbildning för kvinnor i alla åldrar,
ii) bättre tillhandahållande av hälso- och 
sjukvårdstjänster, däribland barn- och 
äldrevård av hög kvalitet och till 
överkomligt pris, samt övrig 
närståendevård,
iii) åtgärder för att avskaffa alla former 
av våld mot kvinnor,
iv) åtgärder för att råda bot på och 
avskaffa den flerfaldiga diskriminering 
som bl.a. invandrarkvinnor, kvinnor med 
funktionsnedsättning, romska kvinnor 
samt lesbiska och äldre kvinnor ställs 
inför,
v) främja kvinnors tillgång till hälso- och 
sjukvårdtjänster till överkomligt pris, 
däribland sexuell och reproduktiv hälso-
och sjukvård.

Or. en

Ändringsförslag 21
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 22
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Främja social inkludering och bekämpa 
fattigdom genom

c) Främja social inkludering och bekämpa 
fattigdom och diskriminering genom

Or. en

Ändringsförslag 23
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

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 alla former av
diskriminering på grund av kön, ras, etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning,

Or. en

Ändringsförslag 24
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) kompletterande verksamhet och 
relevant stöd, samhälls- och vårdtjänster 
som förbättrar 
sysselsättningsmöjligheterna, 

Or. en

Ändringsförslag 25
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minst 20 % av de totala ESF-medlen i 
varje medlemsstat ska anslås för det 
tematiska målet att främja social 
inkludering och bekämpa fattigdom i 
artikel 9.9 i förordning (EU) nr […].

2. Minst 20 % av de totala ESF-medlen i 
varje medlemsstat ska anslås för det 
tematiska målet att främja social 
inkludering och bekämpa fattigdom och 
diskriminering i artikel 9.9 i förordning
(EU) nr […].

Or. en

Ändringsförslag 26
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De gemensamma och programspecifika 
outputindikatorerna avser helt eller delvis 
avslutade insatser. Om det är relevant för 
den typ av insatser som ges stöd ska 
kumulativa kvantifierade målvärden 
fastställas för 2022. Referensindikatorerna 
ska vara noll.

De gemensamma och programspecifika 
outputindikatorerna uppdelade på kön
avser helt eller delvis avslutade insatser.
Om det är relevant för den typ av insatser 
som ges stöd ska kumulativa kvantifierade 
målvärden fastställas för 2022.
Referensindikatorerna ska vara noll.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Kent Johansson

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.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 28
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

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 

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
alla de relevanta prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3, med 
särskild hänsyn till dem som ställs inför 
flerfaldig diskriminering. Dessa åtgärder 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 29
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilagan – led 2 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet projekt som ökar kvinnors 
varaktiga deltagande och framsteg i 
arbetslivet

Or. en

Ändringsförslag 30
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilagan – led 4 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Statistik som påvisar en minskad 
könsdiskriminering på arbetsmarknaden

Or. en
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Ändringsförslag 31
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilagan – led 4 – strecksats 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Statistik som påvisar att könsstereotyper 
inom utbildningen bekämpas 
framgångsrikt 

Or. en

Ändringsförslag 32
Marije Cornelissen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilagan – led 4 – strecksats 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bevis som styrker att insatser görs för 
att göra det lättare för män och kvinnor 
att kombinera arbete (yrkesliv) och 
privatliv

Or. en


