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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) ESF bör förbättra 
sysselsättningsmöjligheterna, främja 
utbildning och livslångt lärande och 
utveckla åtgärder för aktiv inkludering i 
enlighet med sina uppgifter enligt 
artikel 162 i fördraget, och därigenom 
bidra till ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning enligt artikel 174 i 
fördraget. I enlighet med artikel 9 i 
fördraget bör ESF beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå.

(2) ESF bör förbättra 
sysselsättningsmöjligheterna, främja 
skapandet av hållbar sysselsättning med 
hög kvalitet, stödja arbetstagarnas 
integration på arbetsmarknaden och 
deras anpassning till dess förändringar, 
främja utbildning och livslångt lärande och 
utveckla åtgärder för aktiv inkludering i 
enlighet med sina uppgifter enligt 
artikel 162 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. Därigenom bör 
ESF bidra till ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning enligt 
artiklarna 174, 349 och 355.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt. I 
enlighet med artikel 9 i fördraget bör ESF 
vid utformningen och genomförandet av 
sin politik och sina åtgärder beakta de 
krav som är förknippade med främjandet 
av hög sysselsättning, garantier för ett 
fullgott socialt skydd, kampen mot social 
utestängning och fattigdom samt en hög 
utbildningsnivå och en hög 
hälsoskyddsnivå.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EU står inför strukturella utmaningar (4) EU står inför strukturella och 
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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.

demografiska 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 skapa och främja 
hållbar sysselsättning av hög kvalitet och 
stödja arbetskraftens rörlighet, investera i 
formell och icke-formell utbildning, 
forskning, kompetens och livslångt lärande 
samt främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom och diskriminering. 
För att underlätta arbetstagarnas 
geografiska och yrkesmässiga rörlighet 
inom medlemsstaterna och över gränserna 
så att arbetsmarknaden fungerar på ett 
inkluderande sätt bör ESF stödja den 
europeiska arbetsförmedlingen (Eures) så 
att denna kan spela en aktivare roll i att 
hitta arbetstillfällen i samarbete med 
offentliga och privata företag, när det 
gäller rekrytering och information, 
rådgivning och vägledning såväl nationellt 
som över gränserna.

Ändringsförslag 3

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 
socialpolitik.

(5) I alla regioner och medlemsstater bör 
man också, i syfte att stärka den 
ekonomiska tillväxten och 
sysselsättningsmöjligheterna, effektivisera 
den offentliga förvaltningen på nationell 
och regional nivå, tillsammans med dess 
förmåga till aktivt agerande, och stärka 
kapaciteten hos de institutioner som 
ansvarar för genomförandet av åtgärder 
som rör arbetsmarknad, utbildning och 
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socialpolitik.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Samtidigt är det viktigt att stödja de 
europeiska små och medelstora 
företagens utveckling och konkurrenskraft 
så att människor genom lämpliga 
kompetensåtgärder och möjligheter till 
livslångt lärande kan anpassa sig till de nya 
utmaningarna – övergången till en 
kunskapsekonomi, den digitala agendan 
och övergången till en koldioxidsnål och 
energieffektiv ekonomi. Genom att arbeta 
för att uppnå dessa tematiska mål kan ESF 
bidra till att möta utmaningarna. ESF bör 
stödja arbetskraftens övergång mot grönare 
kompetens och jobb, särskilt inom 
energieffektivitet, förnybara energikällor 
och hållbara transporter, med beaktande av 
EU:s avsikt att öka den andel av 
EU:s budget som rör integrering av 
klimatfrågor till minst 20 %, med bidrag 
från olika politikområden.

(6) Samtidigt är det viktigt att stödja 
etableringen av olika slags företag, 
särskilt mikroföretag och små och 
medelstora företag och sociala företag 
och företag inom den sociala ekonomin, 
samt deras utveckling och konkurrenskraft 
för att skapa hållbara arbetstillfällen av 
god kvalitet så att människor genom 
lämpliga kompetensåtgärder och 
möjligheter till livslångt lärande kan 
anpassa sig till de föränderliga villkoren i 
samhälle och ekonomi och till de nya 
utmaningarna – övergången till en 
kunskapsekonomi, den digitala agendan 
och övergången till en koldioxidsnål och 
energieffektiv ekonomi. Genom att arbeta 
för att uppnå dessa tematiska mål kan ESF 
bidra till att möta utmaningarna. ESF bör 
stödja arbetskraftens övergång mot grönare 
kompetens och jobb, särskilt inom 
energieffektivitet, förnybara energikällor 
och hållbara transporter, med beaktande av 
EU:s avsikt att öka den andel av 
EU:s budget som rör integrering av 
klimatfrågor till minst 20 %, med bidrag 
från olika politikområden.

Ändringsförslag 5

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 

(7) ESF bör bidra till 
Europa 2020-strategin genom att se till att 
stödet i högre grad går till 
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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.

EU:s prioriteringar i fråga om 
sysselsättning, utbildning, social 
inkludering och fattigdomsbekämpning 
samt institutionell kapacitetsuppbyggnad, 
med lämplig och tillräcklig finansiering 
för att prioriteringarna ska kunna 
uppnås. ESF bör särskilt öka stödet till en 
aktiv och effektiv kamp 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. Likväl bör 
den tematiska koncentrationen vara 
flexibel för att möjliggöra att 
ESF:s insatser anpassas utifrån de 
enskilda medlemsstaternas och 
regionernas behov.

Motivering

ESF bör bidra till de samlade bidragen till Europa 2020-strategin inom ramen för de 
fyra tematiska mål som ESF har tilldelats.

Den tematiska koncentration som kommissionen föreslår bör kompletteras med flexibilitet för 
att anpassa ESF:s insatser till behoven för varje enskild medlemsstat och region och på så 
sätt garantera en effektivare resursanvändning.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Ett effektivt genomförande av 
ESF-stödda insatser bygger på god 
förvaltning och ett partnerskap mellan alla 
relevanta regionala och socioekonomiska 
aktörer, särskilt arbetsmarknadens parter 
och icke-statliga organisationer.
Medlemsstaterna bör därför uppmuntra
arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer att delta i genomförandet av 
ESF:s verksamhet.

(9) Ett effektivt genomförande av 
ESF-stödda insatser bygger på god 
förvaltning och ett partnerskap mellan alla 
relevanta regionala och socioekonomiska 
aktörer, särskilt de lokala och regionala 
myndigheternas, arbetsmarknadens parters 
och icke-statliga organisationers
deltagande. Medlemsstaterna bör därför 
involvera och bistå såväl de lokala och 
regionala myndigheterna som
arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
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organisationer, vid behov med 
kapacitetsbyggande åtgärder, i 
utarbetandet och genomförandet av 
ESF:s program.

Motivering

De lokala och regionala myndigheterna bör också delta i utarbetande- och 
genomförandeförfarandena beträffande ESF:s insatser.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) För att garantera sysselsättning och 
social sammanhållning behövs det ett 
integrerat arbetssätt och ett 
helhetsperspektiv . ESF bör stödja 
skapandet av sektorsövergripande och 
transnationella territoriella partnerskap 
och deras program.

Ändringsförslag 8

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 
beaktas fullt ut i programmen 
(jämställdhetsintegrering), samtidigt som 
särskilda åtgärder för att stärka 
jämställdheten vidtas.

(10) Medlemsstaterna och kommissionen 
ska 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 
beaktas fullt ut i programmen 
(jämställdhetsintegrering), inbegripet i 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av dem 
i god tid och på ett enhetligt sätt, samtidigt 
som särskilda åtgärder för att stärka 
jämställdheten vidtas.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Med tanke på att social innovation 
berör olika program bör man framför allt 
se till att överlappning eller 
dubbelfinansiering av samma 
verksamheter och initiativ undviks.
Eftersom viss verksamhet som finansieras 
av ESF med delad förvaltning delvis 
överlappar verksamhet inom programmet 
för social förändring och social 
innovation med direkt förvaltning bör 
man även vidta åtgärder för att undvika 
dubbelarbete eller dubbelfinansiering av 
verksamhet inom ramen för olika 
förvaltningsmetoder.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att genomföra 
Europa 2020-strategin och uppnå dess 
centrala mål krävs aktiv medverkan av 
regionala och lokala aktörer. Territoriella 
pakter, lokala initiativ för sysselsättning 
och social inkludering, lokalt ledda 
strategier för lokal utveckling och 
strategier för hållbar stadsplanering kan 
användas och ges stöd i syfte att engagera 
regionala och lokala myndigheter, städer, 
arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer i genomförandet av 
programmen.

(14) För att genomföra 
Europa 2020-strategin och uppnå dess 
centrala mål krävs aktiv medverkan av 
regionala och lokala aktörer. Principen om 
flernivåstyre förutsätter att territoriella 
pakter, lokala initiativ för sysselsättning 
och social inkludering, lokalt ledda 
strategier för lokal utveckling och 
strategier för hållbar stadsplanering kan 
användas och ges stöd i syfte att inom 
ramen för partnerskapet mera aktivt och 
fruktbart engagera de regionala och lokala 
myndigheter, städer, arbetsmarknadens 
parter och icke-statliga organisationer i 
förberedandet, övervakningen, 
genomförandet och förvaltningen av 
programmen, som företräder den berörda 
territoriella nivån.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna och regionerna bör 
uppmuntras att öka hävstångseffekten för 
ESF genom finansiella instrument för att 
stödja exempelvis studerande, skapandet av 
arbetstillfällen, arbetstagarnas rörlighet, 
social inkludering och socialt 
entreprenörskap.

(17) Medlemsstaterna och regionerna bör 
uppmuntras att öka hävstångseffekten för 
ESF genom finansiella instrument för att 
stödja exempelvis studerande, äldre 
personer, skapandet av arbetstillfällen, 
arbetstagarnas rörlighet, social inkludering 
av de sämst ställda och socialt 
entreprenörskap. Detta bör bidra till att 
göra åtgärderna mera effektiva och 
komplettera åtgärder som stöds genom 
andra EU-instrument såsom programmet 
för social förändring och social 
innovation, europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
Det bör dock alltid vara möjligt att bevilja 
bidrag i syfte att använda en lämplig 
finansieringsmix som tillgodoser de 
nationella, regionala och lokala behoven.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESF ska främja hög sysselsättning och 
kvalitet i arbetet, stödja arbetstagarnas 
geografiska och yrkesmässiga rörlighet, 
underlätta anpassning till förändringar,
främja en hög utbildningsnivå och verka 
för jämställdhet, lika möjligheter och 
icke-diskriminering, öka den sociala
inkluderingen och bekämpa fattigdom 
och därigenom bidra till unionens 
prioriteringar när det gäller att stärka den 
ekonomiska, sociala och territoriella 

1. ESF ska främja en hög nivå av
sysselsättning och 
sysselsättningsskapande och bidra till 
högre kvalitet i arbetet, stödja 
arbetstagarnas geografiska och 
yrkesmässiga rörlighet, främja en hög nivå 
på yrkesutbildningen och underlätta deras 
anpassning till förändringarna på och 
utvecklingen av arbetsmarknaden, bland 
annat i fråga om företag och 
produktionssystem. ESF ska dessutom 



PE486.225v03-00 10/39 AD\905698SV.doc

SV

sammanhållningen. bidra till att stärka den ekonomiska, 
sociala och territoriella 
sammanhållningen i unionen och 
bekämpa fattigdom och social 
utestängning, samt garantera 
jämställdhet, lika möjligheter och 
icke-diskriminering och främja 
sysselsättningen bland ungdomar. 
Elimineringen av sociala och 
arbetskraftsrelaterade ojämlikheter på 
nationell, regional och lokal nivå ska vara 
ett rättesnöre för all dess verksamhet.

Motivering

ESF bör bland sina mål inbegripa skapandet av kvalitativa arbetstillfällen och 
arbetstagarnas anpassning till tekniska förändringar och arbetsmarknadens utveckling.
Dessutom måste ESF garantera jämställdhet.

Det är också av särskilt intresse att uttryckligen nämna ESF:s integrerande dimension och 
minskningen av de sociala ojämlikheterna och skillnaderna i fråga om sysselsättning som 
grundprincip för ESF:s verksamhet.

Ändringsförslag 13

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, även utsatta 
grupper som arbetslösa och framför allt 
långtidsarbetslösa män och kvinnor, 
ungdomar, arbetstagare som är äldre än 
54 år, personer med funktionsnedsättning, 
arbetstagare utan yrkesutbildning, 
invandrare, asylsökande, minoriteter, 
marginaliserade grupper och människor 
som står inför social utestängning, oavsett 
deras ålder. ESF ska också stödja 
arbetstagare, företag och entreprenörer 
samt system och strukturer för att 
underlätta deras anpassning till nya 
utmaningar, främja god förvaltning och 
reformer, särskilt när det gäller 
arbetsmarknad, utbildning och 
socialpolitik.
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Motivering

ESF ska särskilt uppmärksamma utsatta grupper, dit man bör räkna arbetslösa, ungdomar, 
kvinnor och äldre arbetstagare.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) tillgång till sysselsättning för 
arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, 
inklusive lokala sysselsättningsinitiativ, 
samt stöd till arbetstagarnas rörlighet,

i) tillgång till sysselsättning för 
arbetssökande, icke-förvärvsarbetande och 
utsatta, såsom personer med 
funktionshinder, inklusive lokala 
sysselsättningsinitiativ, samt stöd till 
arbetstagarnas rörlighet,

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) varaktig integration på arbetsmarknaden 
för ungdomar som inte arbetar eller 
studerar,

ii) aktiv, allomfattande och varaktig 
integration på arbetsmarknaden för 
ungdomar, särskilt sådana som inte arbetar 
eller studerar och främjande av 
ungdomars rörlighet i Europa,

Motivering

ESF bör främja ungdomars aktiva och varaktiga integration på arbetsmarknaden och ägna 
större uppmärksamhet åt ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) egenföretagande, entreprenörskap och iii) egenföretagande, entreprenörskap och 
företagsgrundande och företagsutveckling, 
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företagsgrundande, särskilt av mikroföretag och små och 
medelstora företag, med stöd av teknisk 
rådgivning och vägledning till hållbar 
ekonomisk verksamhet, inbegripet 
företagsöverlåtelser bland de små och 
medelstora företagen,

Ändringsförslag 17

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) verklig jämställdhet på 
arbetsmarknaden och inom 
karriärutvecklingen och åtgärder för att 
göra det lättare att kombinera arbete med 
privat- och familjeliv,

Motivering

ESF ska främja verklig jämställdhet samt möjligheten att kombinera arbete med privat- och 
familjeliv.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) anpassning till förändringar för 
arbetstagare, företag och entreprenörer,

v) anpassning till förändringar för 
arbetstagare, företag och entreprenörer, 
särskilt små och medelstora företag och 
mikroföretag, till varaktiga förändringar 
inom tekniken, arbetsmarknaden, 
befolkningsstrukturen, samhället och 
ekonomin, genom aktiva och 
förebyggande åtgärder, inriktade bland 
annat på regioner som genomgår en 
industriell strukturomvandling och 
sektorer där industrin håller på att ställas 
om,
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Motivering

ESF ska främja och förbereda arbetstagarnas, företagens och entreprenörernas anpassning 
till tekniska förändringar och förändringar på arbetsmarknaden. Denna åtgärd är särskilt 
relevant i de regioner som genomgår en omstrukturering beträffande företag och sektorer 
samt nedläggning eller omlokalisering av företag.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) aktivt och sunt åldrande, och vi) aktivt och sunt åldrande med hjälp av 
förbättrade arbets- och 
boendeförhållanden och bättre miljö och 
hälsa, inbegripet hälsofrämjande fysisk 
aktivitet och amatöridrott, och

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) åtgärder för att modernisera och stärka 
arbetsmarknadsinstitutionerna, även för att 
öka arbetstagarnas rörlighet över 
gränserna,

vii) åtgärder för att modernisera och stärka 
arbetsmarknadsinstitutionerna, även för att 
öka arbetstagarnas rörlighet över gränserna 
genom gränsöverskridande integrering av 
arbetsmarknaderna, erkännande av 
yrkeskunskaper och yrkeskvalifikationer 
samt en förstärkning av nätverket Eures 
verksamheter,

Motivering

ESF bör främja en ökning av arbetstagarnas rörlighet över gränserna genom 
gränsöverskridande integrering av arbetsmarknaderna, erkännande av yrkeskunskaper och 
yrkeskvalifikationer samt en förstärkning av nätverket Eures verksamheter.
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Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) tillgång till sysselsättning för 
arbetssökande och icke-förvärvsarbetande, 
inklusive lokala sysselsättningsinitiativ, 
samt stöd till arbetstagarnas rörlighet,

i) tillgång till sysselsättning och 
arbetsförmedling för arbetssökande och 
icke-förvärvsarbetande, inklusive lokala 
sysselsättningsinitiativ, samt stöd till 
arbetstagarnas rörlighet,

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) minska andelen elever med enbart 
grundskoleutbildning och främja lika 
tillgång till bra förskole-, grundskole- och 
gymnasieutbildning,

i) förebygga att elever går enbart 
grundskolan och minska denna andel
elever samt främja lika tillgång till bra 
förskole-, grundskole- och 
gymnasieutbildning,

Motivering

ESF ska förebygga att elever går enbart grundskolan och minska denna andel elever i syfte 
att minska ungdomsarbetslösheten och främja att alla medborgare uppnår den lägsta 
utbildningsnivå som krävs. Detta ska ske genom att kontinuiteten i utbildningsprocessen 
liksom återintegrationen i utbildningsverksamheten främjas.
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Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Skapa och stärka praktiskt inriktad, 
näringslivsrelaterad utbildning av 
ungdomar i varvade utbildningssystem 
där teoretiskt och praktiskt innehåll 
kombineras på ett meningsfullt sätt.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) höja kvaliteten och öka effektiviteten 
och öppenheten inom universitets- och 
högskoleutbildningen för att öka 
deltagandet och förbättra resultaten, och

ii) höja kvaliteten och öka effektiviteten 
och öppenheten inom universitets- och 
högskoleutbildningen genom moderna 
undervisningssystem för att öka 
deltagandet och förbättra resultaten och 
bland annat möjliggöra anpassning till 
arbetsmarknadens behov, och

Motivering

Nuförtiden finns en mängd kompetens som inte är användbar för att hitta arbetstillfällen, 
vilket gör det viktigt att skapa utbildning som stämmer med marknaden. Det finns länder som 
har för lite kompetent arbetskraft på vissa områden och andra som har för mycket, vilket talar 
för ökad rörlighet i Europa.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) stärka lika tillgång till livslångt lärande, 
höja arbetskraftens kompetens och 
förbättra utbildningens relevans för
arbetsmarknaden.

iii) stärka lika tillgång till livslångt lärande, 
höja arbetskraftens yrkeskompetens och 
förbättra utbildningens relevans för 
arbetsmarknaden vad gäller dess behov 
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och utveckling, genom en förstärkning av 
utbildningen och genom åtgärder som 
underlättar övergången från teoretisk 
utbildning och yrkesutbildning till arbete, 
varvid särskild uppmärksamhet ska ägnas 
åt utbildning för ungdomar, 
långtidsarbetslösa och äldre arbetstagare 
för att dessa, utöver att kunna få tillgång 
till ett aktivt åldrande, ska kunna bli kvar 
på sina arbetsplatser.

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) aktiv inkludering, i) social och arbetsrelaterad aktiv 
inkludering av alla, framför allt av de mest 
utsatta grupperna, genom både främjande 
av arbetsmarknadsdeltagande och 
bekämpning av fattigdom och 
utestängning,

Motivering

ESF ska främja social och arbetsrelaterad inkludering av de mest utsatta grupperna.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) integration av marginaliserade grupper 
som t.ex. romer,

ii) fullständig social och arbetsrelaterad
integration av marginaliserade grupper som 
t.ex. romer, funktionshindrade personer 
och andra utsatta grupper

Motivering

ESF bör rikta in sina insatser på social och arbetsrelaterad integration av de mest utsatta 
grupperna.
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Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) social och arbetsrelaterad integration 
av migrerande arbetstagare,

Motivering

ESF bör rikta in sina insatser på social och arbetsrelaterad integration av invandrade 
arbetstagare.

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) lokalt ledda strategier för lokal 
utveckling.

vi) främjande av lokalt ledda strategier för 
lokal utveckling.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led i – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna prioriterade investering ska gälla 
hela territoriet i de medlemsstater som har 
minst en NUTS 2-region enligt 
artikel 82.2 a i förordning (EU) nr […] och 
i medlemsstater som uppfyller villkoren för 
stöd från Sammanhållningsfonden.

Denna prioriterade investering ska gälla 
hela territoriet i de medlemsstater som har 
minst en NUTS 2-region enligt 
artikel 82.2 a i förordning (EU) nr […] och 
i medlemsstater som uppfyller villkoren för 
stöd från Sammanhållningsfonden eller i 
medlemsstater med hög arbetslöshet, 
varvid syftet ska vara att utarbeta åtgärder 
som bidrar till att skapa sysselsättning 
genom att förstärka den institutionella 
kapaciteten och effektivera offentlig 
förvaltning och offentliga tjänster.
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Motivering

I medlemsstater med hög arbetslöshet ska ESF omfatta möjligheten att anslå medel för att 
stärka den institutionella kapaciteten och effektivisera den offentliga förvaltningen, i syfte att 
reformera och förbättra lagstiftningen för och förvaltningen av offentliga tjänster, och 
således bidra till att skapa sysselsättning.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Kapacitetsuppbyggnad för aktörer som 
ansvarar för genomförandet av åtgärder 
som rör arbetsmarknad, utbildning och 
socialpolitik samt sektoriella och 
territoriella pakter för att skapa stöd för 
reformer på nationell, regional och lokal 
nivå.

ii) Kapacitetsuppbyggnad för aktörer, 
såsom arbetsmarknadens parter och 
icke-statliga organisationer, som ansvarar 
för genomförandet av åtgärder som rör 
arbetsmarknad, formell och icke-formell
utbildning, yrkesutbildning och 
socialpolitik samt sektoriella och
territoriella pakter för att skapa stöd för 
reformer på nationell, regional och lokal 
nivå.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) stödja övergången till en koldioxidsnål, 
klimatsmart, resurseffektiv och 
miljömässigt hållbar ekonomi genom att 
reformera utbildningssystemen, se till att 
kompetens och kvalifikationer motsvarar 
behoven, höja arbetskraftens kompetens 
och skapa nya jobb i sektorer som rör miljö 
och energi,

(a) stödja övergången till en utsläppssnål, 
klimatsmart, resurs- och energieffektiv
och miljömässigt hållbar ekonomi genom 
att reformera utbildningssystemen, se till 
att kompetens och kvalifikationer 
motsvarar behoven, höja arbetskraftens 
kompetens och skapa nya gröna jobb i 
sektorer som rör miljö och energi,
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Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) stärka de små och medelstora 
företagens konkurrenskraft genom att
förbättra företagens och arbetstagarnas 
anpassningsförmåga och öka 
investeringarna i humankapitalet.

(d) stärka de små och medelstora 
företagens och mikroföretagens 
konkurrenskraft och hållbara utveckling, 
bland annat för kooperativa företag, 
företag inom den sociala ekonomin och 
sociala företag, genom att öka 
investeringarna i humankapitalet och 
förbättra företagens, arbetstagarnas och 
företagsledarnas anpassningsförmåga så 
att de kan ta sig an nya 
samhällsutmaningar.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
strategi och de åtgärder som föreskrivs i de 
operativa programmen stämmer överens 
med och är inriktade på de utmaningar som 
anges i de nationella reformprogrammen 
och relevanta rådsrekommendationer enligt 
artikel 148.4 i fördraget, i syfte att bidra till 
uppnåendet av Europa 2020-strategins 
centrala mål i fråga om sysselsättning, 
utbildning och minskad fattigdom.

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
strategi och de åtgärder som föreskrivs i de 
operativa programmen stämmer överens 
med och är inriktade på de utmaningar som 
fastställs med hjälp av regionala och 
lokala myndigheter i de nationella 
reformprogrammen och relevanta 
rådsrekommendationer enligt artikel 148.4 
i fördraget, i syfte att bidra till uppnåendet 
av Europa 2020-strategins centrala mål i 
fråga om sysselsättning, utbildning och 
minskad fattigdom.



PE486.225v03-00 20/39 AD\905698SV.doc

SV

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I mer utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 80 % av anslaget till 
varje operativt program till högst fyra av 
de prioriterade investeringarna enligt 
artikel 3.1.

(a) I mer utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 70 % av 
ESF-anslaget till varje operativt program 
till högst sex av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

Motivering

Syftet med denna ändring är att behålla en viss flexibilitet inom ramen för de anslag som 
tilldelas varje operativt program, för att regionerna ska kunna arbeta bättre inom de 
specifika områden där behoven är störst.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I övergångsregioner ska 
medlemsstaterna styra 70 % av anslaget till 
varje operativt program till högst fyra av 
de prioriterade investeringarna enligt 
artikel 3.1.

(b) I övergångsregioner ska 
medlemsstaterna styra 60 % av 
ESF-anslaget till varje operativt program 
till högst sex av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

Motivering

Syftet med denna ändring är att behålla en viss flexibilitet inom ramen för de anslag som 
tilldelas varje operativt program, för att regionerna ska kunna arbeta bättre inom de 
specifika områden där behoven är störst.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 60 % av anslaget till 

c) I mindre utvecklade utvecklade regioner 
och i regioner vars BNP per capita för 
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varje operativt program till högst fyra av 
de prioriterade investeringarna enligt 
artikel 3.1.

perioden 2007–2013 var lägre än 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-25 men som nu 
är stödberättigade inom kategorin 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner ska medlemsstaterna styra 50 %
av ESF-anslaget till varje operativt 
program till högst sex av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

Motivering

Syftet med denna ändring är att behålla en viss flexibilitet inom ramen för de anslag som 
tilldelas varje operativt program, för att regionerna ska kunna arbeta bättre inom de 
specifika områden där behoven är störst.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsmarknadens parter och andra 
berörda aktörer, särskilt icke-statliga 
organisationer, kan medverka i 
genomförandet av de operativa 
programmen enligt artikel 5 i förordning 
(EU) nr […] genom globalt stöd enligt 
artikel 113.7 i förordning (EU) nr […]. I 
detta fall ska det inom det operativa 
programmet fastställas vilken del av 
programmet som det globala stödet gäller 
och anges ett vägledande belopp som ska 
anslås från varje prioriterat område till 
detta.

1. Lokala och regionala myndigheter,
arbetsmarknadens parter och andra berörda 
aktörer, särskilt icke-statliga 
organisationer, kan medverka i 
genomförandet av de operativa 
programmen enligt artikel 5 i förordning 
(EU) nr […] genom tekniskt bistånd enligt 
artiklarna 108 och 109 i förordning 
(EU) nr […] och genom globalt stöd enligt 
artikel 113.7 i förordning (EU) nr […]. I 
detta fall ska det inom det operativa 
programmet fastställas vilken del av 
programmet som det globala stödet gäller 
och anges ett vägledande belopp som ska 
anslås från varje prioriterat område till 
detta.

De myndigheter som förvaltar ett operativt 
program ska se till att ESF-medel i 
lämplig omfattning anslås till uppbyggnad 
av små, lokala myndigheters kapacitet.

Motivering

ESF ska främja medverkan från lokala och regionala enheter, arbetsmarknadens parter och 
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andra berörda aktörer och särskilt från icke-statliga organisationer vid genomförandet av de 
operativa programmen, såväl genom tillgång till globalt stöd som genom tekniskt bistånd.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att främja att arbetsmarknadens 
parter på lämpligt sätt medverkar i 
ESF-stödda insatser ska
förvaltningsmyndigheterna för ett operativt 
program i en region enligt artikel 82.2 a i 
förordning (EU) nr […] eller i en 
medlemsstat som är berättigad till stöd 
från Sammanhållningsfonden se till att 
lämpliga ESF-medel anslås till 
kapacitetsbyggande i form av utbildning, 
nätverksarbete och åtgärder för att stärka 
den sociala dialogen samt till gemensamma 
åtgärder av arbetsmarknadens parter.

2. För att främja att arbetsmarknadens 
parter på lämpligt sätt medverkar i 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och förvaltningen av 
ESF-stödda program, enligt artikel 5 i 
förordning (EU) nr […] ska 
förvaltningsmyndigheterna för ett operativt 
program i en region se till att lämpliga 
ESF-medel anslås till kapacitetsbyggande i 
form av utbildning, nätverksarbete och 
åtgärder för att stärka den sociala dialogen 
samt till gemensamma åtgärder av 
arbetsmarknadens parter.

Motivering

Stödet till arbetsmarknadens parters medverkan i de ESF-stödda insatserna får inte 
begränsas till de fattigaste regionerna eller de regioner som är berättigade till stöd ur 
Sammanhållningsfonden, utan måste omfatta EU:s alla medlemsstater och regioner.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att främja att icke-statliga 
organisationer får tillgång till och på 
lämpligt sätt medverkar i ESF-stödda 
insatser, särskilt på områdena social 
inkludering, jämställdhet och lika 
möjligheter, ska 
förvaltningsmyndigheterna för ett operativt 
program i en region enligt artikel 82.2 a i 
förordning (EU) nr […] eller i en 

3. För att främja att icke-statliga 
organisationer på lämpligt sätt medverkar i 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och förvaltningen av
ESF-stödda program, och får tillgång till 
dessa enligt artikel 5 i förordning 
(EU) nr […], särskilt på områdena social 
inkludering, jämställdhet och lika 
möjligheter, ska 
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medlemsstat som är berättigad till stöd 
från Sammanhållningsfonden se till att 
lämpliga ESF-medel anslås till 
kapacitetsbyggande för icke-statliga 
organisationer.

förvaltningsmyndigheterna för ett operativt 
program se till att lämpliga ESF-medel 
anslås till kapacitetsbyggande för 
icke-statliga organisationer.

Motivering

Stödet till icke-statliga organisationers medverkan i de ESF-stödda insatserna får inte 
begränsas till de fattigaste regionerna eller de regioner som är berättigade till stöd ur 
Sammanhållningsfonden, utan måste omfatta EU:s alla medlemsstater och regioner.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
För att EFS-medlen ska utnyttjas effektivt 
och leda till de avsedda fördelarna bör ett 
system utarbetas för att förenkla 
förfaranden och förvaltning för 
arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer.

Ändringsförslag 43

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

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 avskaffa 
könssegregeringen av kvinnor på 
arbetsmarknaden, särskilt efter 
mammaledighet och vård av närstående,
minska könsdiskrimineringen på 
arbetsmarknaden och få bort löneklyftan 
mellan män och kvinnor, bekämpa 
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kombinera arbete och privatliv. könsstereotyper inom utbildningen och 
garantera att män och kvinnor kan
kombinera arbete med privat- och 
familjeliv, bland annat genom att 
underlätta tillgången till barnomsorg och 
närståendevård samt genom att åtgärda 
missförhållandet med att fattigdomen 
alltmer blivit en kvinnofråga, med hjälp 
av att arbeta för att män och kvinnor ska 
ta på sig en lika stor del av ansvaret för 
vård och omsorg.

Medlemsstaterna ska se till att 
jämställdhet och lika möjligheter främjas 
i utformningen, genomförandet, 
övervakningen, förvaltningen och 
utvärderingen av de operativa 
programmen.

Motivering

ESF bör främja kvinnors verkliga och varaktiga deltagande i arbetslivet genom införandet av 
åtgärder till stöd för deras återinträde på arbetsmarknaden, särskilt efter mammaledighet och 
vård av närstående, och genom vilka det garanteras att arbete ska gå att kombinera med 
privat- och familjeliv. Dessutom ska minskningen av löneskillnaderna mellan män och 
kvinnor uppmärksammas särskilt.

Ändringsförslag 44

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 
funktionsnedsättning, i syfte att öka deras 
deltagande på arbetsmarknaden, stärka 
deras delaktighet i samhället och minska 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja kampen mot diskriminering och 
för acceptans av olikheter samt 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 diskrimineras, 
särskilt människor som är utsatta för 
flerfaldig diskriminering, som löper risk 
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ojämlikheter i fråga om utbildningsresultat 
och hälsa och underlätta övergången från 
institutionsbaserade till samhällsbaserade 
vårdtjänster.

att diskrimineras eller som har en 
funktionsnedsättning, i syfte att öka deras 
deltagande på arbetsmarknaden, framför 
allt förbättra deras tillträde till den 
berörda arbetsmarknaden, stärka deras 
delaktighet i samhället och minska 
ojämlikheter i fråga om utbildningsresultat 
och hälsa och underlätta övergången från 
institutionsbaserade till samhällsbaserade 
vårdtjänster.

Motivering

ESF ska innefatta åtgärder för att främja inte bara lika möjligheter utan även kampen mot 
diskriminering och för acceptans av olikheter. Dessutom ska man särskilt uppmärksamma de 
grupper som är utsatta för flerfaldig diskriminering.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESF ska främja social innovation på alla 
områden inom ramen för sitt 
tillämpningsområde enligt artikel 3 i denna 
förordning, särskilt i syfte att testa 
innovativa lösningar för att tillgodose 
sociala behov och använda dem i större 
skala.

1. ESF ska främja social innovation på alla 
områden inom ramen för sitt 
tillämpningsområde enligt artikel 3 i denna 
förordning, särskilt i syfte att testa och 
utvärdera innovativa lösningar, inklusive 
gräsrotsdrivna lösningar, för att tillgodose 
sociala behov och använda dem i större 
skala.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska identifiera teman 
för social innovation som motsvarar deras 
särskilda behov enligt de operativa 
programmen.

2. I samarbete med sina partner på lokal 
och regional nivå samt med deltagande 
från alla berörda aktörer ska
medlemsstaterna i sina operativa program
identifiera teman för social innovation som 
motsvarar deras särskilda behov samt 
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regionernas särskilda behov.

Motivering

De lokala och regionala myndigheterna och alla berörda aktörer ska delta i valet av teman 
för social innovation.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska underlätta 
kapacitetsuppbyggnad för social 
innovation, särskilt genom att stödja 
ömsesidigt lärande, inrätta nätverk och 
sprida god praxis och goda metoder.

3. Kommissionen ska, tillsammans med 
medlemsstaterna, underlätta 
kapacitetsuppbyggnad för social 
innovation, särskilt genom att stödja 
ömsesidigt lärande, inrätta nätverk och 
sprida god praxis och goda metoder.
Kommissionen ska dessutom se till att alla 
ESF:s åtgärder för social innovation är i 
konsekvens med och kompletterar 
motsvarande åtgärder inom ramen för det 
europeiska programmet för social 
förändring och social innovation.

Motivering

Av omsorg om kapacitetsuppbyggnad för social innovation och en effektiv resursanvändning 
måste de åtgärder som främjas av ESF stå i konsekvens med och komplettera motsvarande 
åtgärder inom ramen för det europeiska programmet för social förändring och social 
innovation.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete över gränserna Transnationellt och interregionalt 
samarbete över gränserna
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska stödja samarbete 
över gränserna i syfte att främja ömsesidigt 
lärande och därigenom öka de ESF-stödda
insatsernas verkan. I samarbetet över 
gränserna ska partner från minst 
två medlemsstater ingå.

1. Medlemsstaterna ska tillförsäkra ett
transnationellt och interregionalt 
samarbete över gränserna i syfte att främja 
ömsesidigt lärande och därigenom öka de 
ESF-stödda insatsernas verkan. I 
samarbetet över gränserna ska partner, 
enligt artikel 5 i förordning (EU) nr [...], 
från minst två medlemsstater ingå.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan välja teman för 
samarbete över gränserna från en 
förteckning som föreslagits av 
kommissionen och godkänts av 
ESF-kommittén.

2. Medlemsstaterna kan, efter samråd med 
det civila samhällets organisationer och 
lokala och regionala myndigheter, välja 
teman för gränsöverskridande, 
transnationellt och interregionalt
samarbete från en förteckning som 
föreslagits av kommissionen och godkänts 
av ESF-kommittén, med hänsyn tagen till 
de lokala särdragen och behoven i 
målområdena.

Motivering

Man ska uppnå ett så stort samförstånd som möjligt kring utformningen av förteckningen över 
teman för samarbete över gränserna och eftersträva största möjliga samstämmighet mellan 
valda gränsöverskridande teman och tematiska mål i de olika operativa programmen.
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Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska underlätta samarbetet 
över gränserna kring de teman som avses i 
punkt 2 genom ömsesidigt lärande och 
samordnade eller gemensamma insatser.
Kommissionen ska i synnerhet inrätta en 
plattform på EU-nivå för att underlätta 
erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad 
och nätverksarbete samt sprida relevanta 
resultat. Kommissionen ska också utarbeta 
en samordnad ram för genomförandet med 
gemensamma urvalskriterier, typer av 
åtgärder och tidsplanering samt 
gemensamma metoder för övervakning och 
utvärdering, för att underlätta samarbetet 
över gränserna.

3. Kommissionen ska underlätta det
gränsöverskridande, transnationella och 
interregionala samarbetet kring de teman 
som avses i punkt 2 genom ömsesidigt 
lärande och samordnade eller
gemensamma insatser. Kommissionen ska i 
synnerhet inrätta en plattform på EU-nivå 
för att underlätta erfarenhetsutbyte, 
kapacitetsuppbyggnad och nätverksarbete 
samt sprida relevanta resultat.
Kommissionen ska också utarbeta en 
samordnad ram för genomförandet med 
gemensamma urvalskriterier, typer av 
åtgärder och tidsplanering samt 
gemensamma metoder för övervakning och 
utvärdering, för att underlätta samarbetet.
Gränsöverskridande, transnationellt och 
interregionalt samarbete som stöds av 
ESF bör vara i linje med förordning 
(EU) nr [...] [ETC] för att säkerställa en 
samordning mellan fonderna enligt den 
förordningen.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 87.1 i 
förordning (EU) nr […] får de operativa 
programmen fastställa prioriterade 
områden för genomförande av åtgärder för 
social innovation och samarbete över 
gränserna enligt artiklarna 9 och 10.

1. Genom undantag från artikel 87.1 i 
förordning (EU) nr […] bör de operativa 
programmen fastställa prioriterade 
områden för genomförande av åtgärder för 
social innovation och samarbete över 
gränserna enligt artiklarna 9 och 10.
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Motivering

Man bör främja tillämpning av social innovation och transnationellt samarbete inom de 
operativa programmens områden.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 110.3 i 
förordning (EU) nr […] ska den högsta 
samfinansieringsandelen för ett prioriterat 
område höjas med tio procentenheter, dock 
till högst 100 %, om området enbart avser 
social innovation eller samarbete över 
gränserna, eller en kombination av båda.

2. Genom undantag från artikel 110.3 i 
förordning (EU) nr […] ska den högsta 
samfinansieringsandelen för ett prioriterat 
område höjas med tio procentenheter, dock 
till högst 100 %, om området enbart avser 
social innovation eller samarbete över 
gränserna, eller en kombination av båda 
när det gäller program som förvaltas av 
icke-statliga organisationer eller 
arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Inom ramen för de operativa 
programmen ska man, när så är lämpligt, 
maximera ESF-stödets effektivitet genom 
att beakta de områden som förtecknas i 
artiklarna 174, 349 och 355.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

ESF bör särskilt uppmärksamma de mest utsatta regionerna, i enlighet med artiklarna 174 
och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
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Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) högre nivå av utbildning och 
kvalifikationer, särskilt för ungdomar.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESF kan stödja lokalt ledda strategier 
för lokal utveckling enligt artikel 28 i 
förordning (EU) nr […], territoriella pakter 
och lokala initiativ för sysselsättning, 
utbildning och social inkludering samt 
integrerade regionala investeringar enligt 
artikel 99 i förordning (EU) nr […].

1. ESF bör särskilt stödja lokalt ledda 
strategier för lokal utveckling enligt 
artikel 28 i förordning (EU) nr […], 
territoriella pakter och lokala initiativ för 
sysselsättning, utbildning och social 
inkludering samt integrerade regionala 
investeringar enligt artikel 99 i förordning 
(EU) nr […].

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. I regioner som är särskilt drabbade av 
den demografiska utvecklingen och där 
ungdomsarbetslösheten ligger under 8 % 
får ESF användas för initiativ avsedda att 
locka personer äldre än 60 år tillbaka till 
arbetslivet.

Motivering

Principiellt har de ESF-stödda insatserna alltid som mål att deltagarna på lång sikt ska 
integreras på den (öppna) arbetsmarknaden. Detta gäller inte alltid människor som snart ska 
gå i pension. Denna lydelse avser att garantera att även äldre människor kan vara deltagare i 
ESF-insatser. I detta sammanhang bör de demografiska särdragen i regionerna beaktas.
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Behovet av att investera i äldre arbetstagare kan motiveras med en sjunkande andel yngre 
människor av den arbetsföra befolkningen eller med en bestående relativt låg arbetslöshet 
bland ungdomar. Det kan förutsättas vara fallet när den genomsnittliga regionala 
ungdomsarbetslösheten underskrider 8 procent.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Som komplement till Erufs insatser 
enligt artikel 7 i förordning (EU) nr [Eruf] 
kan ESF stödja en hållbar stadsutveckling 
genom strategier med integrerade insatser 
för att lösa ekonomiska och sociala 
problem samt miljöproblem i de 
stadsområden som anges i 
partnerskapsavtalet.

2. Som komplement till Erufs insatser 
enligt artikel 7 i förordning (EU) nr [Eruf] 
kan ESF stödja en hållbar stadsutveckling,
såväl lokalt som regionalt, genom 
strategier med integrerade insatser för att 
lösa ekonomiska, demografiska och 
sociala problem samt klimat- och 
miljöproblem i de stadsområden som anges 
i partnerskapsavtalet.

Motivering

Vid hanteringen av de territoriella särdragen bör man inte förbigå landsbygdsområden och 
glesbefolkade områden. En miniminivå på 5 % bör fastställas för lokal utveckling, i linje med 
i artikel 7 i förordningen om Eruf.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Minst 5 % av de ESF-medel som är 
avsedda för den nationella nivån ska 
tilldelas integrerade åtgärder för lokal 
hållbar utveckling som delegeras till 
kommunerna för förvaltning genom de 
integrerade territoriella investeringar som 
avses i artikel 99 i förordning 
(EU) nr […]/2012 [grundförordningen].
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Motivering

Vid hanteringen av de territoriella särdragen bör man inte förbigå landsbygdsområden och 
glesbefolkade områden. En miniminivå på 5 % bör fastställas för lokal utveckling, i linje med 
i artikel 7 i förordningen om Eruf.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Att programmyndigheternas 
skyldigheter i fråga om förvaltning, 
styrning och revision av insatsen fullgörs 
av de myndigheter som ansvarar för det 
program som stöder insatsen eller att de 
sluter avtal med myndigheterna i den 
medlemsstat där insatsen genomförs 
förutsatt att villkoren i punkt 2 a är 
uppfyllda och skyldigheterna i fråga om 
förvaltning, styrning och revision av 
insatsen fullgörs.

(b) Att programmyndigheternas 
skyldigheter i fråga om förvaltning, 
styrning och revision av insatsen fullgörs 
av de myndigheter som ansvarar för det 
program som stöder insatsen eller att de 
sluter avtal med myndigheterna i den 
medlemsstat där insatsen genomförs 
förutsatt att villkoren i punkt 2 a är 
uppfyllda och skyldigheterna i fråga om 
förvaltning, styrning och revision av 
insatsen fullgörs. Utbildning utanför 
unionen är stödberättigad om utgifter för 
sådana insatser, förutsatt att de avser 
forskning, uppkommer och betalas enligt 
medlemsstatens och EU:s regler som är 
tillämpliga för det operativa programmet, 
inom 5 % av budgeten för 
ESF:s operativa program. Om ett 
program finansieras genom mer än en 
fond, enligt artikel 87.1 i förordning 
(EU) nr [...]/2012 [grundförordningen] 
beräknas högst 5 % på grundval av 
anslaget till programmet från ESF.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bidrag som ersätts på grundval av 
stödberättigande kostnader för insatserna 

3. Bidrag som ersätts på grundval av 
stödberättigande kostnader för insatserna 



AD\905698SV.doc 33/39 PE486.225v03-00

SV

och som fastställts genom schablonmässig 
finansiering, standardiserade skalor för 
enhetskostnader och schablonbelopp enligt 
punkt 1 eller artikel 57 i förordning 
(EU) nr […] får beräknas i varje enskilt fall 
med hänvisning till ett budgetförslag som 
godkänts på förhand av 
förvaltningsmyndigheten, om det
offentliga stödet inte överstiger 
100 000 euro.

och som fastställts genom schablonmässig 
finansiering, standardiserade skalor för 
enhetskostnader och schablonbelopp enligt 
punkt 1 eller artikel 57 i förordning 
(EU) nr […] får beräknas i varje enskilt fall 
med hänvisning till ett budgetförslag som 
godkänts på förhand av 
förvaltningsmyndigheten, om 
samfinansieringen från EU inte överstiger 
100 000 euro.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bidrag för vilka det offentliga stödet
inte överstiger 50 000 euro ska fastställas 
genom schablonbelopp eller 
standardiserade skalor för enhetskostnader 
enligt artikel 57.1 i förordning 
(EU) nr […], utom när det gäller insatser 
som får stöd inom ramen för en statlig 
stödordning.

4. Bidrag för vilka samfinansieringen från 
EU inte överstiger 50 000 euro ska 
fastställas genom schablonbelopp eller 
standardiserade skalor för enhetskostnader 
enligt artikel 57.1 i förordning 
(EU) nr […], utom när det gäller insatser 
som får stöd inom ramen för en statlig 
stödordning.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enligt artikel 32 i förordning 
(EU) nr […] får ESF stödja politiska 
riktlinjer och åtgärder inom sitt 
tillämpningsområde genom finansiella 
instrument som riskdelningssystem, eget 
kapital och skuld, garantifonder, 
holdingfonder och lånefonder.

1. Enligt artikel 32 i förordning 
(EU) nr […] får ESF stödja politiska 
riktlinjer och åtgärder inom sitt 
tillämpningsområde genom finansiella 
instrument som riskdelningssystem, eget 
kapital och skuld, garantifonder, 
holdingfonder, lånefonder samt 
mikrokrediter och mikrofinansiering.

Motivering

Man ska införa möjligheten att stödja åtgärder och politik genom mikrokrediter.
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Delegerade akter ska fastställas i 
samarbete med de europeiska 
företrädarna för de parter som avses i 
artikel 5 i förordningen om den 
gemensamma bestämmelsen, i samråd 
med ESF-kommittén.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa* • Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa*, 
med separata uppgifter om ålder, kön och 
personer med funktionsnedsättning

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – stycke 1 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• personer från landsbygdsområden

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilagan – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Personer med kvalifikationer inom 
yrkesutbildning
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa uppgifter om deltagare i en 
ESF-stödd insats ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 och artikel 101.1 i 
förordning (EU) nr […]. Alla uppgifter ska 
delas upp efter kön.

Dessa uppgifter om deltagare i en 
ESF-stödd insats ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 och artikel 101.1 i 
förordning (EU) nr […]. Alla uppgifter ska 
delas upp efter kön för att man ska få 
kunskap om insatsernas konsekvenser för 
kvinnor och män.

Ändringsförslag 69

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet kvinnor med anställning i 
sektorerna för matematik, IT, 
naturkunskap och teknik efter avslutad 
åtgärd

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilagan – led 3 – led 4 – strecksats 7 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet deltagare, tjänsteanvändare från 
utsatta grupper som deltar i utbildning, 
får kvalifikationer, i sysselsättning efter 
avslutad åtgärd
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Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilagan – led 3 – led 4 – strecksats 9 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet personer med 
funktionsnedsättning i sysselsättning efter 
att ha fått stöd

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilagan – led 3 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet deltagare som inte längre 
erhåller minimiinkomst eller andra 
förmåner efter sitt deltagande

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa uppgifter ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 och artikel 101.1 i 
förordning (EU) nr […]. Alla uppgifter ska 
delas upp efter kön.

Dessa uppgifter ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 och artikel 101.1 i 
förordning (EU) nr […]. Alla uppgifter ska 
delas upp efter kön för att man ska få 
kunskap om insatsernas konsekvenser för 
kvinnor och män.

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Deltagare i sysselsättning efter • Deltagare i sysselsättning efter 
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6 månader 9 månader

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Deltagare i egenföretagande efter 
6 månader

• Deltagare i egenföretagande efter 
9 månader

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation efter 6 månader

• Deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation efter 9 månader

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 4 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Deltagare som 9 månader efter sitt 
deltagande inte längre får socialbidrag

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 4 – led 3 – strecksats 10 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet kvinnor med anställning i 
sektorerna för matematik, IT, 
naturkunskap och teknik 9 månader efter 
avslutad åtgärd
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Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 4 – led 3 – strecksats 11 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet personer med 
funktionsnedsättning i sysselsättning 
9 månader efter att ha fått stöd

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 4 – led 3 – strecksats 15 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Minskat antal fall av diskriminering 
som registrerats av det eller de organ som 
utsetts för att främja likabehandling av 
alla utan diskriminering på arbetsplatsen

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa uppgifter ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 i förordning 
(EU) nr […]. Uppgifterna ska samlas in 
från ett representativt urval deltagare inom 
varje prioriterat område. Urvalets interna 
validitet bör säkerställas på ett sådant sätt 
att uppgifterna kan generaliseras för varje 
prioriterat område. Alla uppgifter ska delas 
upp efter kön.

Dessa uppgifter ska lämnas i de årliga 
genomföranderapporterna enligt 
artikel 44.1 och 44.2 i förordning 
(EU) nr […]. Uppgifterna ska samlas in 
från ett representativt urval deltagare inom 
varje prioriterat område. Urvalets interna 
validitet bör säkerställas på ett sådant sätt 
att uppgifterna kan generaliseras för varje 
prioriterat område. Alla uppgifter ska delas 
upp efter kön för att man ska få kunskap 
om insatsernas konsekvenser för kvinnor 
och män.
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