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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 
beskæftigelsessituationer, 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 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 

(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. Størstedelen af finansieringen 
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støttede regioner bør valget og antallet af 
investeringsprioriteter med henblik på 
støtte fra ESF også være begrænset.

på dette område bør fortsat være målrettet 
støtte til kvinder, eftersom de har størst 
risiko for fattigdom. Alt efter 
udviklingsniveauet i de støttede regioner 
bør valget og antallet af 
investeringsprioriteter med henblik på 
støtte fra ESF også være begrænset.

Or. pl

Ændringsforslag 2

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, der befinder sig i ugunstige 
sociale og beskæftigelsesmæssige 
situationer såsom langtidsledige eller 
personer, der risikerer social udelukkelse, 
skal kunne drage fordel af ESF. 
Medlemsstaterne fastsætter, hvilke 
marginaliserede samfundsgrupper, der 
potentielt skal drage nytte af EFS. ESF 
skal også yde støtte til virksomheder, 
systemer og strukturer med henblik på at 
lette deres tilpasning til nye udfordringer 
og fremme en god forvaltningsskik og 
gennemførelse af reformer bl.a. inden for 
beskæftigelse, uddannelse og sociale 
politikker.

Or. pl

Ændringsforslag 3

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. pl

Ændringsforslag 4

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. pl

Ændringsforslag 5

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

Or. pl


