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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget 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 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) ESF bør forbedre 
beskæftigelsesmulighederne, fremme 
uddannelse og livslang læring og udvikle 
aktive integrationspolitikker i 
overensstemmelse med de opgaver, der er 
tillagt ESF i traktatens artikel 162 og
dermed bidrage til den økonomiske, sociale 
og territoriale samhørighed i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
174. I henhold til traktatens artikel 9 bør 
ESF tage hensyn til de krav, der er knyttet 
til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, 
sikring af passende social beskyttelse, 
bekæmpelse af social udelukkelse samt et 
højt niveau for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed.

(2) ESF bør forbedre 
beskæftigelsesmulighederne, fremme
skabelsen af bæredygtige arbejdspladser 
af høj kvalitet, støtte arbejdstagernes 
integration på arbejdsmarkedet og deres 
tilpasning til forandringerne på dette, 
fremme uddannelse og livslang læring og 
udvikle aktive integrationspolitikker i 
overensstemmelse med de opgaver, der er 
tillagt ESF i artikel 162 i TEUF. Dermed
bør ESF bidrage til den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed i 
overensstemmelse med artikel 174, artikel 
349 og artikel 355, stk. 1, i TEUF. I 
henhold til traktatens artikel 9 bør ESF, 
samtidig med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af dennes politikker og
aktioner, tage hensyn til de krav, der er 
knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udelukkelse og fattigdom samt et højt 
niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse 
og beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den Europæiske Union står over for 
strukturelle udfordringer som følge af den 

(4) Den Europæiske Union står over for 
strukturelle og demografiske udfordringer 
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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 forbindelse 
med ansættelse og de tilhørende oplysninger, 
rådgivning og vejledning på nationalt og 
tværnationalt plan.

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 skabe og fremme
bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet
og støtte arbejdskraftens mobilitet, 
investere i formel og uformel uddannelse,
forskning, færdigheder og livslang læring, 
fremme social integration og bekæmpe 
fattigdom og forskelsbehandling. Ved at 
fremme arbejdsmarkedernes inklusive 
aspekt, idet arbejdstageres geografiske og 
faglige mobilitet fremmes i og mellem 
medlemsstaterne, bør ESF støtte det 
europæiske arbejdsformidlingsnet Eures i 
at spille en mere aktiv rolle med hensyn 
til at finde beskæftigelsesmuligheder 
sammen med offentlige og private 
organer, 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 regioner og medlemsstater, 
der er bagefter i udvikling, 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 på 
nationalt og regionalt niveau og dennes 
evne til at agere aktivt forbedres i alle
regioner og medlemsstater med henblik på 
at øge den økonomiske vækst og fremme
beskæftigelsesmuligheder, og den 
institutionelle kapacitet bør styrkes hos de 
aktører, som står for beskæftigelse, 
uddannelse og sociale politikker.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Samtidig er det vigtigt at støtte
europæiske små og mellemstore
virksomheders udvikling og 
konkurrenceevne og at sikre, at folk 
gennem erhvervelse af egnede færdigheder 
og gennem livslang læring kan tilpasse sig 
nye udfordringer såsom overgangen til en 
videnbaseret økonomi, den digitale 
dagsorden og overgangen til en mere 
energieffektiv økonomi med lavere CO2-
emissioner. ESF bør bidrage til at imødegå 
disse udfordringer ved at forfølge sine 
tematiske hovedmål. ESF bør i den 
forbindelse styrke arbejdsstyrkens 
overgang til grønnere færdigheder og 
arbejdspladser, bl.a. inden for 
energieffektivitet, vedvarende energi og 
bæredygtige transportsektorer under 
hensyn til Unionens hensigt om at øge 
andelen af EU-budgettet, som er afsat til 
integration af klimaaspektet, til mindst 
20 % med bidrag fra forskellige 
politikområder.

(6) Samtidig er det vigtigt at støtte
forskellige former for virksomheders 
udvikling og konkurrenceevne, navnlig 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder samt sociale 
virksomheder og virksomheder i den 
sociale økonomi med deres etablering, 
med henblik på at skabe bæredygtige 
kvalitetsjob og sikre, at folk gennem 
erhvervelse af egnede færdigheder og 
gennem livslang læring kan tilpasse sig
ændrede sociale og økonomiske forhold 
og nye udfordringer såsom overgangen til 
en videnbaseret økonomi, den digitale 
dagsorden og overgangen til en mere 
energieffektiv økonomi med lavere CO2-
emissioner. ESF bør bidrage til at imødegå 
disse udfordringer ved at forfølge sine 
tematiske hovedmål. ESF bør i den 
forbindelse styrke arbejdsstyrkens 
overgang til grønnere færdigheder og 
arbejdspladser, bl.a. inden for 
energieffektivitet, vedvarende energi og 
bæredygtige transportsektorer under 
hensyn til Unionens hensigt om at øge 
andelen af EU-budgettet, som er afsat til 
integration af klimaaspektet, til mindst 
20 % med bidrag fra forskellige 
politikområder.

Ændringsforslag 5

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 

(7) ESF bør bidrage til Europa 2020-
strategien og sikre, at støtten i højere grad 
koncentreres om Den Europæiske Unions 
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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.

prioriteter i forbindelse med beskæftigelse, 
uddannelse, social inklusion og 
fattigdomsbekæmpelse og tiltag til 
forbedring af den institutionelle kapacitet 
med passende midler til at opfylde dem.  
ESF bør navnlig øge sin støtte til en aktiv 
og effektiv kamp 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. Den 
tematiske koncentration bør imidlertid 
være så fleksibel, at det er muligt at 
tilpasse ESF-interventionerne til den 
enkelte medlemsstats og regions 
specifikke behov. 

Begrundelse

ESF bør bidrage til Europa 2020-strategien inden for rammerne af de fire tematiske mål.
Den af Kommissionen foreslåede tematiske koncentration bør være fleksibel, således at ESF -
interventionerne kan tilpasses hver enkelt medlemsstats og regions behov og dermed kan sikre 
en mere effektiv ressourceudnyttelse

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes af ESF, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem 
alle relevante territoriale og 
socioøkonomiske aktører, herunder navnlig 
arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige 
organisationer. Derfor må medlemsstaterne
tilskynde arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer til at deltage i 
gennemførelsen af ESF.

(9) En effektiv og virkningsfuld 
gennemførelse af de foranstaltninger, der 
støttes af ESF, forudsætter god 
forvaltningsskik og partnerskab mellem 
alle relevante territoriale og 
socioøkonomiske aktører, herunder navnlig
deltagelse af lokale og regionale 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
ikke-statslige organisationer. Derfor må 
medlemsstaterne inddrage og bistå lokale 
og regionale myndigheder,
arbejdsmarkedets parter og ikke-statslige 
organisationer, hvor det er nødvendigt med 
kapacitetsopbygningsforanstaltninger, i
forbindelse med udarbejdelsen og
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gennemførelsen af ESF-programmer.

Begrundelse

De lokale og regionale myndigheder bør også deltage i de procedurer, der knytter sig til 
udarbejdelse og gennemførelse af de foranstaltninger, der finansieres af ESF.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I betragtning af at det er nødvendigt 
med en integreret og holistisk tilgang for 
at sikre beskæftigelse og social 
samhørighed, bør ESF støtte dannelsen af 
tværnationale territorialt baserede 
partnerskaber og deres programmer på 
tværs af sektorerne.

Ændringsforslag 8

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
skal 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 og i rettidig og konsekvent 
udarbejdelse, gennemførelse, overvågning 
og evaluering af programmerne, samtidig 
med at det sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger for at fremme 
ligestillingen mellem kønnene.

Ændringsforslag 9
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Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I betragtning af at social innovation 
hører under forskellige programmer, bør 
der iværksættes foranstaltninger med 
henblik på at undgå overlapning eller 
dobbeltfinansiering af de samme 
aktiviteter og initiativer. Da nogle af de 
aktiviteter, der gennemføres under ESF 
ved delt forvaltning, desuden delvis 
overlapper aktiviteterne under 
programmet for sociale forandringer og 
innovation, der er under direkte 
forvaltning, bør der iværksættes 
foranstaltninger, som ikke fører til 
overlapninger eller dobbeltfinansiering af 
aktiviteter, der er underlagt forskellige 
forvaltningsformer.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Det er nødvendigt at mobilisere
regionale og lokale aktører for at opfylde 
Europa 2020-strategien og dens 
overordnede mål. Territoriale pagter, 
lokale beskæftigelsesinitiativer og social 
integration, lokale udviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet, og strategier 
for bæredygtig udvikling af byområder kan 
anvendes og støttes for mere aktivt at 
inddrage regionale og lokale myndigheder, 
byer, arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer i gennemførelsen af 
programmerne.

(14) Det er nødvendigt at inddrage
regionale og lokale aktører aktivt for at 
opfylde Europa 2020-strategien og dens 
overordnede mål. Forvaltning på flere 
niveauer forudsætter, at territoriale pagter, 
lokale beskæftigelsesinitiativer og social 
integration, lokale udviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet, og strategier 
for bæredygtig udvikling af byområder kan 
anvendes og støttes for i forbindelse med 
partnerskabet mere aktivt og frugtbart at 
inddrage de regionale og lokale 
myndigheder, byer, arbejdsmarkedets 
parter og ikke-statslige organisationer, som 
repræsenterer det relevante territoriale 
niveau, i udarbejdelsen, overvågningen,
gennemførelsen og forvaltningen af 
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programmerne.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne og regionerne bør 
tilskyndes til at skabe en løftestangseffekt 
med ESF via finansielle instrumenter for at 
støtte f.eks. studerende, jobskabelse, 
arbejdstageres mobilitet, social integration 
og social iværksætterkultur.

(17) Medlemsstaterne og regionerne bør 
tilskyndes til at skabe en løftestangseffekt 
med ESF via finansielle instrumenter for at 
støtte f.eks. studerende, ældre, jobskabelse, 
arbejdstageres mobilitet, social integration
af dårligt stillede og social 
iværksætterkultur. Den bør bistå med at 
øge foranstaltningernes effektivitet og 
supplere foranstaltninger under andre 
EU-instrumenter, såsom PSCI, 
Globaliseringsfonden og EFRU. Ydelsen 
af tilskud bør imidlertid anvendes til den 
kombination af støtte, der passer bedst til 
de nationale, regionale og lokale behov.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet, lette deres 
tilpasning til forandringer, fremme et højt 
niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, fremme ligestilling, 
lige muligheder og ikke-
forskelsbehandling, fremme social 
integration og bekæmpe fattigdom, hvilket 
bidrager til Den Europæiske Unions 
prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse, 
jobskabelse og bidrage til at forbedre
jobkvalitet, støtte arbejdstageres 
geografiske og faglige mobilitet fremme et 
højt niveau for deres uddannelse og 
erhvervsuddannelse og lette deres 
tilpasning til forandringer og udviklingen 
på arbejdsmarkedet, f.eks. i forbindelse 
med virksomheder og 
produktionssystemer. Desuden skal ESF 
bidrage til at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed i EU, 
bekæmpe fattigdom og social udstødelse, 
sikre ligestilling, lige muligheder og 
afskaffe enhver form for 
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forskelsbehandling og fremme 
beskæftigelsen blandt unge. ESF skal som 
grundprincip for alle sine 
foranstaltninger have udryddelse af 
sociale og beskæftigelsesmæssige 
uligheder på nationalt, regionalt og lokalt 
niveau.

Begrundelse

ESF bør inkludere oprettelsen af kvalitetsjob og tilpasning af medarbejderkvalifikationer til 
teknologiske ændringer og arbejdsmarkedets udvikling. ESF bør også garantere ligestilling 
mellem kønnene. 
Der skal gøres specielt opmærksom på ESF's betydning for den sociale integration, og det 
skal udtrykkeligt nævnes, at nedbringelsen af social ulighed og forskellene på adgangen til 
beskæftigelse skal være et grundlæggende princip for ESF's tiltag.

Ændringsforslag 13

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 og herunder ugunstigt 
stillede grupper såsom ledige, navnlig
langtidsledige mænd og kvinder, unge, 
arbejdere over 54, handicappede,
ufaglærte, indvandrere, asylansøgere,
minoriteter, marginaliserede 
befolkningsgrupper og personer, der 
risikerer social udelukkelse, skal kunne 
drage fordel af ESF uanset alder. ESF skal 
også yde støtte til ansatte, virksomheder og 
iværksættere såvel som til 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.

Begrundelse

ESF's opmærksomhed bør særligt være rettet imod ugunstigt stillede grupper og arbejdsløse, 
unge, kvinder og ældre arbejdstagere.
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Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) adgang til beskæftigelse for 
arbejdssøgende og erhvervsinaktive, 
herunder lokale beskæftigelsesinitiativer og 
støtte til arbejdskraftens mobilitet

i) adgang til beskæftigelse for 
arbejdssøgende, erhvervsinaktive og
ugunstigt stillede personer, såsom 
handicappede, herunder lokale 
beskæftigelsesinitiativer og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. ii
Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) varig integration af unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse, i
arbejdsmarkedet

ii) aktiv, inklusiv og varig integration af 
unge på arbejdsmarkedet, navnlig de af 
dem, der ikke er i beskæftigelse eller under 
uddannelse, og fremme af unges mobilitet
i Europa

Begrundelse

ESF bør fremme den aktive og vedvarende integration af unge på arbejdsmarkedet, herunder 
tage særligt hensyn til unge uden arbejde, uddannelse eller erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) selvstændig virksomhed, 
iværksætterkultur og 
virksomhedsetablering

iii) selvstændig virksomhed, 
iværksætterkultur og 
virksomhedsetablering og udvikling, 
navnlig af mikrovirksomheder og 
SMV’er, støttet af teknisk rådgivning og 
orientering mod bæredygtige økonomiske 
aktiviteter, herunder 



PE486.225v03-00 12/40 AD\905698DA.doc

DA

virksomhedsoverdragelser blandt SMV’er

Ændringsforslag 17

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) effektiv ligestilling mellem mænd og 
kvinder på arbejdsmarkedet og i 
karriereudviklingen og forening af arbejde 
og privat- og familieliv

Begrundelse

EFS bør fremme reel ligestilling mellem kvinder og mænd og forening af arbejde og privat-
og familieliv.

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) arbejdsstyrkens, virksomheders og 
iværksætteres tilpasning til forandringer

v) arbejdsstyrkens, virksomheders og 
iværksætteres, navnlig SMV’ers og 
mikrovirksomheders, tilpasning til
bæredygtige, teknologiske, 
arbejdsmarkedsrelaterede, demografiske,
sociale og økonomiske forandringer
gennem aktive og forebyggende 
foranstaltninger, der bl.a. fokuserer på 
regioner, der er udsat for 
omstruktureringer af virksomheder og 
brancher, som befinder sig i en industriel 
overgangsproces

Begrundelse

ESF bør fremme og sørge for, at arbejdstagere, virksomheder og iværksættere tilpasses de 
teknologiske forandringer og forandringer på arbejdsmarkedet. Dette tiltag er særlig vigtigt i 
regioner, der er berørt af omstrukturering af virksomheder og sektorer, og af lukning eller af 
flytning af virksomheder. 
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Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) aktiv og sund aldring vi) aktiv og sund aldring gennem 
forbedring af arbejds- og livsbetingelser 
samt miljø og helbred, herunder 
sundhedsfremmende fysiske aktiviteter og 
amatøridræt

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedets institutioner, herunder 
foranstaltninger til at fremme
arbejdskraftens mobilitet på tværs af 
landegrænser.

vii) modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedets institutioner, herunder 
foranstaltninger til at fremme
arbejdstagernes mobilitet på tværs af 
landegrænser gennem 
grænseoverskridende integration af 
arbejdsmarkeder, anerkendelse af 
kompetencer og faglige kvalifikationer 
samt en styrkelse af Eures-netværkets 
aktiviteter

Begrundelse

ESF bør fremme arbejdstagernes mobilitet på tværs af landegrænser gennem 
grænseoverskridende integrering af arbejdsmarkeder, anerkendelse af kompetencer og 
professionelle kvalifikationer samt styrke Eures' netværksaktiviteter.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) adgang til beskæftigelse for vii) adgang til beskæftigelse og 
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arbejdssøgende og erhvervsinaktive, 
herunder lokale beskæftigelsesinitiativer og 
støtte til arbejdskraftens mobilitet

arbejdsformidlinger for arbejdssøgende og 
erhvervsinaktive, herunder lokale 
beskæftigelsesinitiativer og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet.

Ændringsforslag 22

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 moderne uddannelse af 
god kvalitet, kvalifikationer og livslang 
læring ved at:

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) nedbringe antallet af unge, som forlader 
skolen før tid, og fremme lige adgang til 
førskoleundervisning og undervisning på 
primær og sekundærtrinnet af høj kvalitet

i) forebygge og nedbringe antallet af unge, 
som forlader skolen før tid, og fremme lige 
adgang til førskoleundervisning og 
undervisning på primær - og 
sekundærtrinnet af høj kvalitet;

Begrundelse

ESF bør forebygge og nedbringe skolefrafald med henblik på at nedbringe 
ungdomsarbejdsløshed og sikre at alle borgere når et minimumsuddannelsesniveau, fremme 
kontinuitet i uddannelsen og reintegration i uddannelsessystemet.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) opbygge og styrke en praksisorienteret, 
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erhvervsrelateret uddannelse af unge 
mennesker gennem tosporede 
uddannelsessystemer, som knytter 
teoretisk og praktisk 
undervisningsindhold sammen på en 
meningsfyldt måde

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) forbedre kvaliteten og effektiviteten af 
og mulighederne for at få adgang til 
videregående eller tilsvarende uddannelser 
med henblik på at øge deltagelsen og 
succesraten

ii) forbedre kvaliteten og effektiviteten af 
og mulighederne for at få adgang til 
videregående eller tilsvarende uddannelser
gennem brug af moderne 
undervisningsmetoder med henblik på at 
øge deltagelsen og succesraten for bl.a. at 
give mulighed for tilpasning til 
arbejdsmarkedets behov

Begrundelse

I dag er der mange kvalifikationer, som ikke er hensigtsmæssige til at finde 
beskæftigelsesmuligheder, hvilket gør det væsentligt at uddannelse passer til markedet. Der er 
lande med for lidt faglært arbejdskraft på nogle områder og andre, hvor der er for meget, 
hvilket effektivt vil støtte mobilitet i hele Europa.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) forbedre adgangen til livslang læring,
forbedring af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og kompetencer og styrke 
de arbejdsmarkedsrelevante aspekter i
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer.

iii) forbedre adgangen til livslang læring,
forbedre arbejdsstyrkens kvalifikationer og
professionelle kompetencer og sikre, at
uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer tilpasses til 
arbejdsmarkedets behov og udvikling ved 
at styrke uddannelse og foranstaltninger 
til at lette overgangen fra uddannelse og 
erhvervsuddannelse til beskæftigelse, 
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navnlig med fokus på uddannelse af og 
praktikpladser til unge, langtidsledige og 
ældre arbejdstagere.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktiv integration i) aktiv integration, både socialt og på 
arbejdsmarkedet, af alle, navnlig de mest 
ugunstigt stillede grupper ved både at 
fremme deltagelse på arbejdsmarkedet og 
bekæmpelse af fattigdom og udelukkelse

Begrundelse

EFS bør fremme de dårligst stillede samfundsgruppers integration i samfundet og på 
arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) integration af marginaliserede samfund 
såsom romasamfundet

ii)fuld social integration og integration på 
arbejdsmarkedet af marginaliserede 
samfund såsom romasamfundet samt 
handicappede og andre ugunstigt stillede 
grupper

Begrundelse

ESF bør målrette sine tiltag mod beskæftigelse og social integration af de dårligst stillede 
samfundsgrupper.
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Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) beskæftigelsesmæssig og social 
integration af vandrende arbejdstagere

Begrundelse
ESF bør målrette sine tiltag mod beskæftigelsesmæssig og social integration af vandrende 
arbejdstagere.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) lokaludviklingsstrategier, som styres af 
lokalsamfundet.

vi) fremme af lokaludviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. i – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne investeringsprioritet gælder kun i de 
medlemsstater, som har mindst én NUTS 
II-region, jf. artikel 82, stk. 2, litra a), i 
forordning (EU) nr. […], eller i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden.

Denne investeringsprioritet gælder kun i de 
medlemsstater, som har mindst én NUTS 
II-region, jf. artikel 82, stk. 2, litra a), i 
forordning (EU) nr. […], eller i de 
medlemsstater, som er berettiget til støtte 
fra Samhørighedsfonden, eller i 
medlemsstater med høj arbejdsløshed med
henblik på at iværksætte foranstaltninger, 
som vil bidrage til jobskabelsen ved hjælp 
af en styrkelse af den institutionelle 
kapacitet og en effektivisering af de 
offentlige forvaltninger og tjenester.
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Begrundelse

ESF bør åbne mulighed for, at medlemsstater med høj arbejdsløshed kan få midler til at 
forbedre den institutionelle kapacitet og effektivisere den offentlige forvaltning med henblik 
på at indføre reformer og forbedringer af lovgivningen og forvaltningen af de offentlige 
tjenester, og dermed bidrage til jobskabelse.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Kapacitetsopbygning hos de aktører, 
som tilvejebringer 
beskæftigelsespolitikker,
uddannelsespolitikker og sociale politikker
og sektorpolitikker og territoriale pagter til 
at mobilisere for reform på nationalt, 
regionalt og lokalt plan.

ii) Kapacitetsopbygning hos de aktører, 
som f.eks. arbejdsmarkedets parter og 
ikke-statslige organisationer, som
tilvejebringer beskæftigelsespolitikker,
politikker for formel og uformel 
uddannelse og erhvervsuddannelse og
sociale politikker samt sektorpolitikker og 
territoriale pagter til at mobilisere for 
reform på nationalt, regionalt og lokalt 
plan.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) støtte overgangen til en klimaresistent,
ressourceeffektiv og miljømæssigt 
bæredygtig økonomi med lave CO2-
emissioner gennem reform af uddannelses-
og erhvervsuddannelsessystemerne, 
tilpasning af færdigheder og 
kvalifikationer, opkvalificering af 
arbejdsstyrken og skabelse af nye 
arbejdspladser på miljø- og energiområdet

a) støtte overgangen til en klimaresistent,
ressource- og energieffektiv samt
miljømæssigt bæredygtig økonomi med 
lave CO2-emissioner gennem reform af 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne, tilpasning 
af færdigheder og kvalifikationer, 
opkvalificering af arbejdsstyrken og 
skabelse af nye grønne arbejdspladser på 
miljø- og energiområdet

Ændringsforslag 34
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Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) forbedre små og mellemstore
virksomheders konkurrenceevne ved at 
fremme tilpasningsevnen hos virksomheder
og arbejdstagere og øge investeringen i 
menneskelig kapital.

d) forbedre konkurrenceevnen og den 
bæredygtige udvikling i 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder, herunder 
andelsselskaber, virksomheder i den 
sociale økonomi og sociale virksomheder,
ved at øge investeringerne i menneskelig 
kapital og ved at fremme tilpasningsevnen 
hos virksomheder, arbejdstagere og ledere 
til nye sociale udfordringer.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal sikre, at den 
strategi og de foranstaltninger, der er 
fastlagt i de operationelle programmer, er 
sammenhængende og målrettet mod at tage 
fat på de udfordringer, som udpeges i de 
nationale reformprogrammer og Rådets 
relevante henstillinger efter traktatens 
artikel 148 stk. 4, for at bidrage til 
virkeliggørelsen af de overordnede mål 
vedrørende beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdom i Europa 2020-strategien.

1. Medlemsstaterne skal sikre, at den 
strategi og de foranstaltninger, der er 
fastlagt i de operationelle programmer, er 
sammenhængende og målrettet mod at tage 
fat på de udfordringer, som med bidrag fra 
regionale og lokale myndigheder udpeges 
i de nationale reformprogrammer og 
Rådets relevante henstillinger efter 
traktatens artikel 148 stk. 4, for at bidrage 
til virkeliggørelsen af de overordnede mål 
vedrørende beskæftigelse, uddannelse og 
fattigdom i Europa 2020-strategien.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 80 % af ESF-

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 70 % af ESF-
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tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

tildelingen til hvert operationelt program til 
højst seks af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

Begrundelse

Målet med denne ændring er at sikre en vis grad af fleksibilitet i det omfang det kan blive 
tildelt hvert operationelt program, for at muliggøre at regionerne kan arbejde mere effektivt 
indenfor de specifikke områder, hvor der er størst behov.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I overgangsregioner skal 
medlemsstaterne øremærke 70 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

b) I overgangsregioner skal 
medlemsstaterne øremærke 60 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst seks af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

Begrundelse

Målet med denne ændring er at sikre en vis grad af fleksibilitet i det omfang det kan blive 
tildelt hvert operationelt program, for at muliggøre at regionerne kan arbejde mere effektivt 
indenfor de specifikke områder, hvor der er størst behov.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I mindre udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 60 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program 
til højst fire af de investeringsprioriteter, 
der er fastsat i artikel 3, stk. 1.

c) I mindre udviklede regioner og i de 
regioner, hvor BNP pr. indbygger i 
perioden 2007- 2013 var mindre end 75 % 
af det gennemsnitlige BNP for EU-25, 
men som nu er støtteberettigede inden for 
kategorien overgangsregioner eller mere 
udviklede regioner, skal medlemsstaterne 
øremærke 50 % af tildelingen til hvert
operationelt program til højst seks af de 
investeringsprioriteter, der er fastsat i 
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artikel 3, stk. 1.

Begrundelse

Målet med denne ændring er at sikre en vis grad af fleksibilitet i det omfang det kan blive 
tildelt hvert operationelt program, for at muliggøre at regionerne kan arbejde mere effektivt 
indenfor de specifikke områder, hvor der er størst behov.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inddragelse af arbejdsmarkedets parter 
og andre aktører, især ikke-statslige 
organisationer, i gennemførelsen af 
operationelle programmer jf. artikel 5 i 
forordning (EU) nr. […], kan tage form af 
globaltilskud, jf. artikel 113, stk. 7, i 
forordning (EU) nr. […]. I dette tilfælde 
skal det operationelle program udpege den 
del af programmet, der berøres af 
globaltilskuddet, og herunder en 
vejledende finansiel tildeling hertil fra hver 
prioritet.

1. Inddragelse af lokale og regionale 
myndigheder og af arbejdsmarkedets 
parter og andre aktører, især ikke-statslige 
organisationer, i gennemførelsen af 
operationelle programmer jf. artikel 5 i 
forordning (EU) nr. […], kan tage form af
og teknisk bistand som defineret i artikel 
108 og 109 i forordning (EU) nr. [...] og
globaltilskud, jf. artikel 113, stk. 7, i 
forordning (EU) nr. […]. I dette tilfælde 
skal det operationelle program udpege den 
del af programmet, der berøres af 
globaltilskuddet, og herunder en 
vejledende finansiel tildeling hertil fra hver 
prioritet.

Forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program sikrer, at der 
afsættes et passende beløb af ESF-
midlerne til kapacitetsopbygning for små 
lokale myndigheder.

Begrundelse

ESF bør støtte deltagelse af lokale - og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
andre aktører og i særdeleshed ikke-statslige organisationer i implementeringen af 
operationelle programmer både via globaltilskud og faglig bistand.
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Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de foranstaltninger, 
der støttes af ESF, sikrer 
forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program i en region, jf. 
artikel 82, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 
nr. […], eller i medlemsstater, som er 
berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i planlægningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
forvaltningen af de programmer, der 
støttes af ESF, jf. artikel 5 i forordning
(EU) nr. […], sikrer 
forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

Begrundelse

Støtte til arbejdsmarkedets parters deltagelse i tiltag, der modtager tilskud fra ESF, bør ikke 
begrænses til de fattigste regioner eller regioner, der er berettiget til støtte fra 
samhørighedsfonden, men skal dække alle EU's medlemslande og regioner.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre ikke-statslige organisationer 
en passende deltagelse i og adgang til de
foranstaltninger, der støttes af ESF, 
navnlig inden for social integration, 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder, sikrer 
forvaltningsmyndighederne af et 
operationelt program i en region, jf. artikel 
82, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 
[…], eller i medlemsstater, som er 

3. For at sikre ikke-statslige organisationer 
en passende deltagelse i og adgang til
planlægningen, gennemførelsen, 
overvågningen og forvaltningen af de
programmer, der støttes af ESF, især ved 
hjælp af konsekvensanalyser, jf. artikel 5 i 
forordning (EU) nr. […], navnlig inden 
for social integration, ligestilling mellem 
kønnene og lige muligheder, sikrer 
forvaltningsmyndighederne af et 
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berettiget til støtte fra 
Samhørighedsfonden, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til ikke-
statslige organisationers 
kapacitetsopbygning.

operationelt program, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til ikke-
statslige organisationers 
kapacitetsopbygning og netværksarbejde.

Begrundelse

Støtte til ngo'ers deltagelse i tiltag, der modtager tilskud fra ESF, bør ikke begrænses til de 
fattigste regioner eller regioner, der er berettiget til støtte fra samhørighedsfonden, men skal 
dække alle EU medlemslande og regioner.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
For at sikre at ESF-midlerne anvendes 
effektivt og giver de forventede fordele, 
skal der udvikles et system til at forenkle 
proceduremæssige og administrative 
forhold for arbejdsmarkedets parter og 
ngo'er.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

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 kvinders erhvervsdeltagelse og 
avancementsmuligheder varigt, mindske 
den kønsbaserede opdeling af
arbejdsmarkedet, bekæmpe 

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
fjerne den kønsbaserede udskilning af 
kvinder, navnlig efter barselsorlov, især 
efter endt barsel og pasning af 
plejekrævende pårørende, mindske den 
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kønsstereotyper i uddannelse og 
erhvervsuddannelse og gøre det lettere at 
forene arbejde og privatliv for mænd og 
kvinder.

kønsbaserede forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet og fjerne lønforskellen 
mellem mænd og kvinder, bekæmpe 
kønsstereotyper i uddannelse og 
erhvervsuddannelse og sikre forening af
arbejde og privat- og familieliv for mænd 
og kvinder ved hjælp af foranstaltninger 
såsom lettelse af adgangen til 
børnepasning og pleje af plejekrævende 
pårørende samt ved at imødegå 
feminiseringen af fattigdommen ved at 
fremme en ligelig fordeling af ansvaret 
for pleje mellem mænd og kvinder.

Medlemsstaterne sikrer, at ligestilling 
mellem mænd og kvinder og lige 
muligheder fremmes i forbindelse med 
udarbejdelsen, gennemførelsen, 
overvågningen forvaltningen og 
evalueringen af operationelle 
programmer. 

Begrundelse

ESF bør fremme kvinders reelle og varige deltagelse og deltagelse på arbejdsmarkedet ved 
hjælp af indførelse af foranstaltninger, som fremmer deres integration på arbejdsmarkedet, 
især efter endt barsel og pasning af plejekrævende pårørende, og sikre forening af arbejds-, 
privat- og familieliv. Der skal også gøres en særlig indsats for at nedbringe lønforskellene 
mellem mænd og kvinder.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

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 

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme bekæmpelse af diskrimination, 
bekæmpelse af forskelsbehandling, 
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).
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forskelsbehandling og handicappede for at 
styrke deres erhvervsdeltagelse, øge deres 
sociale integration, mindske ulighederne i 
gennemførelsesraten på uddannelser og 
sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

Sådanne foranstaltninger skal målrettes 
personer, der er genstand for 
forskelsbehandling, især i tilfælde af 
multidiskrimination, personer med risiko 
for at blive udsat for forskelsbehandling og 
handicappede for at styrke deres 
erhvervsdeltagelse, navnlig forbedre deres 
adgang til arbejdsmarkedet, øge deres 
sociale integration, mindske ulighederne i 
gennemførelsesraten på uddannelser og 
sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

Begrundelse

ESF skal iværksætte tiltag, der fremmer lige muligheder, og bekæmpe forskelsbehandling og 
skabe øget accept af forskelligartethed. Særligt hensyn skal tildeles grupper af personer, der 
er udsat for multidiskrimination. 

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF skal fremme social innovation på 
alle områder, der falder ind under ESF's 
anvendelsesområde, jf. artikel 3 i denne 
forordning, navnlig med henblik på 
afprøvning og opskalering af innovative 
løsninger på sociale behov.

1. ESF skal fremme social innovation på 
alle områder, der falder ind under ESF's 
anvendelsesområde, jf. artikel 3 i denne 
forordning, navnlig med henblik på 
afprøvning, evaluering og opskalering af 
innovative løsninger, herunder bottom-up-
løsninger, på sociale behov.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal udpege temaer for 
social innovation svarende til deres 
specifikke behov i deres operationelle 
programmer.

2. Medlemsstaterne skal, i samarbejde med 
deres lokale og regionale myndigheder og 
med deltagelse af alle aktører, udpege 
temaer for social innovation svarende til 
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deres specifikke behov og specifikke 
regionale behov 

Begrundelse

Lokale og regionale myndigheder skal deltage i udvælgelsen af temaer for social innovation 
sammen med andre interesserede parter. 

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen fremmer 
kapacitetsopbygning med henblik på social 
innovation, navnlig ved at støtte gensidig 
læring, oprettelse af netværk og formidling 
af god praksis og metoder.

3. Europa-Kommissionen fremmer
sammen med medlemsstaterne
kapacitetsopbygning med henblik på social 
innovation, navnlig ved at støtte gensidig 
læring, oprettelse af netværk og formidling 
af god praksis og metoder. Kommissionen 
sikrer ligeledes, at tiltag til social 
innovation støttet af ESF er i 
overensstemmelse med og supplerer de 
tiltag, der iværksættes under EU-
programmet for social udvikling og 
innovation

Begrundelse

For at fremme kapacitetsopbygning med henblik på social innovation og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse, skal ESF's tiltag være i overensstemmelse med og supplere de tiltag, der 
er iværksættes under EU-programmet for social udvikling og innovation.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tværnationalt samarbejde Grænseoverskridende, tværnationalt og 
interregionalt samarbejde
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Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal støtte
tværnationalt samarbejde med henblik på at 
fremme gensidig læring og derved øge 
effektiviteten af politikker, der støttes af 
ESF. Partnere fra mindst to medlemsstater 
skal deltage i et tværnationalt samarbejde.

1. Medlemsstaterne skal sikre 
grænseoverskridende, tværnationalt og 
interregionalt samarbejde med henblik på 
at fremme gensidig læring og derved øge 
effektiviteten af politikker, der støttes af 
ESF. Partnere, som omhandlet i artikel 5 i 
forordning (EU) nr. [...], fra mindst to 
medlemsstater skal deltage i et 
tværnationalt samarbejde.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, som 
foreslås af Kommissionen og godkendes af 
ESF-udvalget.

2. Medlemsstaterne kan vælge temaer til
grænseoverskridende, tværnationalt og 
interregionalt samarbejde fra en liste, som 
foreslås af Kommissionen og derpå sendes 
i høring hos civilsamfundsorganisationer 
og lokale og regionale myndigheder og 
godkendes af ESF-udvalget, samtidig med 
at de tager hensyn til særlige lokale 
forhold og behov i de områder, der 
udvælges.

Begrundelse

Der bør opnås størst mulig konsensus om listen af temaer for transnationalt samarbejde, og 
der bør være størst mulig overensstemmelse mellem de valgte transnationale temaer og de 
tematiske mål i de forskellige operationelle programmer.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen skal lette tværnationalt 
samarbejde om de temaer, der er 
omhandlet i stk. 2, gennem gensidig læring 
og samordnede eller fælles 
foranstaltninger. Kommissionen skal 
navnlig etablere en europæisk platform for 
at lette erfaringsudveksling, 
kapacitetsopbygning og netværksarbejde 
samt formidling af relevante resultater.
Desuden skal Kommissionen udvikle en 
ramme for en koordineret gennemførelse, 
herunder fælles støtteberettigelseskriterier, 
typer af og tidsplan for foranstaltninger og 
fælles overvågnings- og 
evalueringsmetoder med henblik på at lette 
tværnationalt samarbejde.

3. Kommissionen skal lette
grænseoverskridende, tværnationalt og 
interregionalt samarbejde om de temaer, 
der er omhandlet i stk. 2, gennem gensidig 
læring og samordnede eller fælles 
foranstaltninger. Kommissionen skal 
navnlig etablere en europæisk platform for 
at lette erfaringsudveksling, 
kapacitetsopbygning og netværksarbejde 
samt formidling af relevante resultater.
Desuden skal Kommissionen udvikle en 
ramme for en koordineret gennemførelse, 
herunder fælles støtteberettigelseskriterier, 
typer af og tidsplan for foranstaltninger og 
fælles overvågnings- og 
evalueringsmetoder med henblik på at lette
samarbejdet. Grænseoverskridende,
tværnationalt og interregionalt 
samarbejde støttet af ESF bør tilpasses 
forordning (EU) nr. […] [ETC] for at 
sikre koordinering mellem fondene som 
fastsat i den forordning.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 87, stk. 1, i forordning
(EU) nr. […] kan der fastsættes prioriteter 
i de operationelle programmer med henblik 
på gennemførelsen af social innovation og 
tværnationalt samarbejde som omhandlet i 
artikel 9 og 10.

1. Uanset artikel 87, stk. 1, i forordning
(EU) nr. […] bør der fastsættes prioriteter i 
de operationelle programmer med henblik 
på gennemførelsen af social innovation og 
tværnationalt samarbejde som omhandlet i 
artikel 9 og 10.

Begrundelse

Anvendelsen af social innovation og tværnationalt samarbejde bør fremmes i de operative 
programmer.

Ændringsforslag 53
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset artikel 110, stk. 3, i forordning
(EU) nr. […] skal den maksimale 
medfinansieringssats for en prioritet 
forhøjes med ti procentpoint, dog højst 
100 %, når den samlede prioritet er 
øremærket til social innovation, 
tværnationalt samarbejde eller en 
kombination af begge.

2. Uanset artikel 110, stk. 3, i forordning
(EU) nr. […] skal den maksimale 
medfinansieringssats for en prioritet 
forhøjes med ti procentpoint, dog højst 
100 %, når den samlede prioritet er 
øremærket til social innovation, 
tværnationalt samarbejde eller en 
kombination af begge, når der er tale om 
programmer, der forvaltes af ikke-
statslige organisationer eller 
arbejdsmarkedets parter.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De operationelle programmer tager, 
hvor det er relevant og med henblik på at 
maksimere ESF-støttens effektivitet, højde 
for områder, der er omfattet af artikel 
174, artikel 349 og artikel 355, stk. 1, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. 

Begrundelse

ESF bør tage særligt hensyn til de mest ugunstigt stillede regioner i henhold til artikel 174 og 
349 i EUF-traktaten. 

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) til styrkelse af uddannelse og 
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kvalifikationer, navnlig for de unge

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. ESF kan støtte lokaludviklingsstrategier, 
som styres af lokalsamfundet, jf. artikel 28 
i forordning (EU) nr. […], territoriale 
pagter og lokale initiativer for 
beskæftigelse, uddannelse og social 
integration samt integrerede territoriale 
investeringer (ITI), jf. artikel 99 i 
forordning (EU) nr. […].

1. ESF bør navnlig støtte 
lokaludviklingsstrategier, som styres af 
lokalsamfundet, jf. artikel 28 i forordning
(EU) nr. […], territoriale pagter og lokale 
initiativer for beskæftigelse, uddannelse og 
social integration samt integrerede 
territoriale investeringer (ITI), jf. artikel 99 
i forordning (EU) nr. […].

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I regioner, som på særlig måde er 
ramt af den demografiske udvikling, og 
hvor ungdomsarbejdsløsheden er på 
under 8 %, kan ESF anvendes til 
initiativer, som tilskynder personer på 
over 60 år til at arbejde igen.

Begrundelse

The long-term aim of the measures funded by the ESF is always to get people into the labour 
market (for the first time). This does not always apply to people who are on the verge of 
retirement. This formulation is intended to ensure that older people can also benefit from ESF 
measures. Particular attention should be paid to the special demographic situation in the 
regions. The need to invest in older workers can be explained by the decline in the proportion 
of young people in the working population or sustained comparatively low unemployment 
rates among young people. This can be assumed to be the case when the average regional 
youth unemployment rate drops below eight per cent.

Ændringsforslag 58
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Som supplement til EFRU-
interventionerne, jf. artikel 7 i forordning
(EU) nr. [EFRU] kan ESF støtte 
bæredygtig byudvikling gennem strategier 
med integrerede foranstaltninger, hvormed 
der tages fat på de økonomiske,
miljømæssige og sociale udfordringer, som 
påvirker byområderne i byer, der er anført i 
partnerskabskontrakten.

2. Som supplement til EFRU-
interventionerne, jf. artikel 7 i forordning
(EU) nr. [EFRU] kan ESF støtte 
bæredygtig lokal og regional byudvikling 
gennem strategier med integrerede 
foranstaltninger, hvormed der tages fat på 
de økonomiske, miljø- og klimamæssige 
samt demografiske og sociale 
udfordringer, som påvirker byområderne i 
byer, der er anført i 
partnerskabskontrakten.

Begrundelse

Landdistrikter og tyndt befolkede områder bør ikke overses, når særlige typer områder 
behandles. Ydermere bør 5 % blive afsat til lokaludvikling i henhold til EFRU's forordning 
artikel 7. Desuden vil det være passende at afsætte mindst 5 % til lokal udvikling, jf. artikel 7 
i EFRU-forordningen.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Mindst 5 % af ESF’s ressourcer, der 
tildeles på nationalt plan, skal tildeles 
integrerede aktioner med sigte på en 
bæredygtig byudvikling, som er 
uddelegeret til kommuner til forvaltning, 
via integrerede territoriale investeringer, 
jf. artikel 99 i forordning (EU) nr. 
[…]/2012 [den generelle forordning].

Begrundelse

Landområder og lavt befolkede områder bør ikke overses, når særlige områder drøftes. 
Desuden vil det være passende at afsætte mindst 5 % til lokal udvikling, jf. artikel 7 i EFRU-
forordningen.
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forpligtelser, som er pålagt programmets 
myndigheder med hensyn til forvaltning, 
kontrol og revision for operationen, 
opfyldes af myndighederne med ansvar for 
det program, hvorunder den pågældende 
operation støttes, eller også indgår de 
aftaler med myndighederne i den 
medlemsstat, hvor operationen finder sted, 
forudsat at betingelserne i stk. 2, litra a), og 
forpligtelserne i relation til forvaltning, 
kontrol og revision af operationen 
opfyldes.

b) forpligtelser, som er pålagt programmets 
myndigheder med hensyn til forvaltning, 
kontrol og revision for operationen, 
opfyldes af myndighederne med ansvar for 
det program, hvorunder den pågældende 
operation støttes, eller også indgår de 
aftaler med myndighederne i den 
medlemsstat, hvor operationen finder sted, 
forudsat at betingelserne i stk. 2, litra a), og 
forpligtelserne i relation til forvaltning, 
kontrol og revision af operationen 
opfyldes. Inden for 5 % af budgettet for 
det operationelle program under ESF er 
udgifter under sådanne operationer 
støtteberettigede uden for Unionen, 
såfremt de vedrører forskning og 
innovation, uddannelse og 
erhvervsuddannelse, hvis de er afholdt og 
betalt i overensstemmelse med 
medlemsstatens og EU's gældende regler 
Hvis et program finansieres gennem mere 
end en fond, foreskriver artikel 87, stk. 1, 
i forordning (EU) nr. [...]/2012 [den 
generelle forordning], at de maksimale 
5 % beregnes på baggrund af tildelingen 
til programmet fra ESF.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Støtte, som refunderes på grundlag af de 
støtteberettigede udgifter til operationer, 
der fastsættes i kraft af standardsatser, 
standardskalaer for enhedsomkostninger og 
faste beløb som omhandlet i artikel 57, stk. 
1, i forordning (EU) nr. […], kan beregnes 

3. Støtte, som refunderes på grundlag af de 
støtteberettigede udgifter til operationer, 
der fastsættes i kraft af standardsatser, 
standardskalaer for enhedsomkostninger og 
faste beløb som omhandlet i artikel 57, stk. 
1, i forordning (EU) nr. […], kan beregnes 
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på et individuelt grundlag med henvisning 
til et budgetforslag, som på forhånd er 
aftalt med forvaltningsmyndigheden, når
den offentlige støtte ikke overstiger 100 
000 EUR.

på et individuelt grundlag med henvisning 
til et budgetforslag, som på forhånd er 
aftalt med forvaltningsmyndigheden, når
medfinansieringen fra EU ikke overstiger 
100 000 EUR.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tilskud, for hvilke den offentlige støtte
ikke overstiger 50 000 EUR, ydes i form af 
faste beløb eller standardskalaer for 
enhedsomkostninger i henhold til stk. 1 
eller artikel 57 i forordning (EU) nr. […]
undtagen for operationer, der modtager 
støtte inden for rammerne af en 
statsstøtteordning.

4. Tilskud, for hvilke medfinansieringen 
fra EU ikke overstiger 50 000 EUR, ydes i 
form af faste beløb eller standardskalaer 
for enhedsomkostninger i henhold til stk. 1 
eller artikel 57 i forordning (EU) nr. […] 
undtagen for operationer, der modtager 
støtte inden for rammerne af en 
statsstøtteordning.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I henhold til artikel 32 i forordning (EU) 
nr. […] kan ESF støtte foranstaltninger og 
politikker inden for dens 
anvendelsesområde gennem finansielle 
instrumenter såsom risikodelingsordninger, 
egenkapital og gæld, garantifonde, 
holdingfonde og lånefonde.

1. I henhold til artikel 32 i forordning (EU) 
nr. […] kan ESF støtte foranstaltninger og 
politikker inden for dens 
anvendelsesområde gennem finansielle 
instrumenter såsom risikodelingsordninger, 
egenkapital og gæld, garantifonde, 
holdingfonde, lånefonde samt 
mikrokreditter og -faciliteter.

Begrundelse

Man bør indføre muligheden for at støtte tiltag og politikker gennem mikrolån.

Ændringsforslag 64
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der fastsættes delegerede retsakter i 
samarbejde med de europæiske 
repræsentanter fra de partnere, der 
henvises til i artikel 5 i forordningen om 
fælles bestemmelser, i samråd med ESF-
udvalget.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

arbejdsløse og herunder langtidsledige* arbejdsløse, herunder langtidsledige, med 
særskilte oplysninger om alder, køn og
handicappede

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – afsnit 1 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fra landområder

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. personer med erhvervsuddannelses-
og udannelseskvalifikationer

Ændringsforslag 68
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Forslag til forordning
Bilag – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger om deltagere, der indgår 
i en ESF-støttet operation, forelægges i de 
årlige gennemførelsesrapporter som 
omhandlet i artikel 44, stk. 1, og 2, samt 
artikel 101, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
[…]. Alle data opdeles efter køn.

Disse oplysninger om deltagere, der indgår 
i en ESF-støttet operation, forelægges i de 
årlige gennemførelsesrapporter som 
omhandlet i artikel 44, stk. 1, og 2, samt 
artikel 101, stk. 1, i forordning (EU) nr. 
[…]. Alle data opdeles efter køn for at vise 
fordelingen af interventionerne på mænd 
og kvinder.

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- antal kvinder beskæftiget i MINT-
sektoren efter deltagelsen

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – nr. 4 – led 7 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- antal deltagere fra ugunstigt stillede 
grupper under uddannelse eller 
erhvervsuddannelse, som kvalificerer sig 
eller kommer i arbejde efter deltagelsen

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – nr. 4 – led 9 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

- antal handicappede deltagere, der 
kommer i arbejde efter at have modtaget 
støtte

Ændringsforslag 72

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- antal deltagere, der ikke længere 
modtager mindsteindkomst eller andre 
ydelser efter deres deltagelse

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 1, og 2, samt artikel 101, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]. Alle data 
opdeles efter køn.

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 1, og 2, samt artikel 101, 
stk. 1, i forordning (EU) nr. […]. Alle data 
opdeles efter køn for at vise fordelingen af 
interventionerne på mænd og kvinder.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag – punkt 4 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- deltagere, der er i arbejde 6 måneder efter 
deltagelsen

- deltagere, der er i arbejde 9 måneder efter 
deltagelsen
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Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Bilag – punkt 4 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- deltagere, der er selvstændige 
erhvervsdrivende 6 måneder efter 
deltagelsen

- deltagere, der er selvstændige 
erhvervsdrivende 9 måneder efter 
deltagelsen

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Bilag – punkt 4 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- deltagere med en forbedret stilling på 
arbejdsmarkedet efter 6 måneder.

- deltagere med en forbedret stilling på 
arbejdsmarkedet efter 9 måneder

Ændringsforslag 77

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- deltagere, der ikke længere modtager 
sociale ydelser 9 måneder efter 
deltagelsen.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag – punkt 4 – nr. 3 – led 10 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- antal kvinder beskæftiget i MINT-
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sektoren 9 måneder efter deltagelsen

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag – punkt 4 – nr. 3 – led 11 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- antal handicappede deltagere i arbejde 9 
måneder efter at have modtaget støtte

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag – punkt 4 – nr. 3 – led 15 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- nedbringelse af antallet af sager om 
forskelsbehandling registreret af det/de 
udpegede organ/organer for at fremme 
ligebehandling  

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag – punkt 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
[…]. De indsamles på grundlag af en 
repræsentativ stikprøve af deltagere inden 
for hver prioritet eller delprioritet.
Stikprøvens egen gyldighed bør sikres på 
en sådan måde, at dataene kan 
generaliseres for hele prioriteten. Alle data 
opdeles efter køn.

Disse oplysninger forelægges i de årlige 
gennemførelsesrapporter som omhandlet i 
artikel 44, stk. 4, i forordning (EU) nr. 
[…]. De indsamles på grundlag af en 
repræsentativ stikprøve af deltagere inden 
for hver prioritet eller delprioritet.
Stikprøvens egen gyldighed bør sikres på 
en sådan måde, at dataene kan 
generaliseres for hele prioriteten. Alle data 
opdeles efter køn for at vise fordelingen af 
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interventionerne på mænd og kvinder.
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