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KORTFATTAD MOTIVERING

Ända sedan EG inrättades har socialfonden bidragit till att jämna ut skillnaderna i utveckling 
mellan olika regioner. Efter det att länderna i Central- och Östeuropa anslöt sig till unionen har 
Europeiska socialfonden spelat en avgörande roll för att mildra de sociala kostnaderna för 
strukturomvandlingen i de postkommunistiska länderna. I denna region är fonden en av de 
viktigaste formerna för investering i humankapital. Den stöder bland annat utbildningsinitiativ 
riktade till grupper som hotas av social utestängning.

Vi är medvetna om de alltjämt befintliga och till och med, i dessa kristider, ökande behoven av 
sysselsättningsstöd i de lägst utvecklade regionerna och välkomnar därför med tillfredsställelse 
förslaget om garanterat stöd till Europeiska socialfonden under nästa programperiod, däribland 
genom att inom ramen för sammanhållningspolitiken avsätta ett minimibelopp för fonden. 

Mot denna bakgrund föreslår jag flexiblare bestämmelser i förordningen, så att det blir möjligt 
för enskilda länder att reagera på egna specifika samhällsekonomiska problem. Detta gäller bland 
annat fondens avsedda stödmottagare samt begäran om att inte gjuta den förteckning över de 
socialgrupper som kan komma att beröras i sten. 

När det gäller främjandet av social delaktighet och kampen mot fattigdom bör man lyfta fram 
det särskilda behovet av att stödja kvinnor i svåra yrkessituationer, med tanke på att denna 
grupp löper allra störst risk att drabbas av fattigdom, samt behovet av att stödja ensamstående 
föräldrar, främst mödrar, i syfte att underlätta för dem att förena yrkesliv och familjeliv. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 

(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 de 
ekonomiska medlen på detta område bör 
avsättas för stöd till kvinnor, med tanke 
på att det är de som löper störst risk att 
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utvecklingsnivå. 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. pl

Ändringsförslag 2

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 som hamnat i 
utsatta yrkesmässiga situationer, såsom
långtidsarbetslösa eller människor som står 
inför social utestängning. Medlemsstaterna 
ska fastställa vilka typer av 
marginaliserade grupper i samhället som 
är potentiella stödmottagare av 
socialfondens medel. 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.

Or. pl

Ändringsförslag 3

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 och åtgärder för att göra 
det lättare att kombinera arbete och
familjeliv,

Or. pl
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Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) aktivt stöd för ensamstående föräldrars 
integrering på arbetsmarknaden genom 
att hjälpa dem att förena arbete och 
familjeliv, med tanke på att de allra flesta 
ensamstående föräldrarna i Europa är 
kvinnor,

Or. pl

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) ökad tillgång till kvalitativa och 
hållbara tjänster till rimlig kostnad, 
inbegripet hälso- och sjukvård och sociala 
tjänster av allmänt intresse,

iv) ökad tillgång till kvalitativa och 
hållbara tjänster av allmänt intresse till 
rimlig kostnad, inbegripet hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster, samt omsorg 
för förskolebarn, tillgänglig även för 
arbetslösa föräldrar,

Or. pl


