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Ändringsförslag 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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 och 
arbetskraftens geografiska och 
yrkesmässiga rörlighet samt underlätta 
dess anpassning till industrins 
omvandling och förändringar i 
produktionssystemen, särskilt genom 
utbildning och omskolning i enlighet med 
sina uppgifter enligt artikel 162 i fördraget, 
och dessutom, i enlighet med vad som 
föreskrivs i artikel 174 i EUF-fördraget,
bidra till ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas de yttersta randområdena, i 
enlighet med vad som fastställs i 
artikel 349 i EUF-fördraget, och 
dessutom bör man beakta att denna grupp 
regioner tillhör de värst drabbade 
regionerna ur sysselsättningssynpunkt. I 
enlighet med artikel 9 i EUF-fördraget bör 
unionen 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 samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå.

Or. es

Ändringsförslag 33
Nuno Teixeira
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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, stödja 
integrationen på arbetsmarknaden, 
stimulera ökad rörlighet för arbetskraften 
i Europa, uppmuntra entreprenörsanda, 
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 och minimera hinder på grund 
av de faktorer som anges i artikel 349 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.

Or. pt

Motivering

Mot bakgrund av ökande sysselsättningsproblem är det mycket vikigt att ESF tar på sig en 
aktiv roll med att effektivt stödja anställning av personer och på så sätt stimulera till rörlighet 
över hela Europa och till entreprenörsåtgärder som kan ge nya arbetsformer. I artikel 349 i 
fördraget hänvisas till naturliga begräsningar i de yttersta randområdena, vilket leder till 
artikel 174 som är avsedd att främja större ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning. 

Ändringsförslag 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 2
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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 
utbildning och livslångt lärande, utveckla 
åtgärder för aktiv inkludering och 
bekämpa fattigdom och social 
utestängning i enlighet med artikel 9 i 
fördraget och 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 fattigdom och 
social utestängning samt en hög 
utbildningsnivå och en hög 
hälsoskyddsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 35
Hermann Winkler

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 

(2) ESF bör förbättra 
sysselsättningsmöjligheterna, främja 
utbildning och livslångt lärande och 
utveckla åtgärder för aktiv inkludering, 
även särskilt genom främjande av 
breddidrott, 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 
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och en hög hälsoskyddsnivå. utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå.

Or. de

Ändringsförslag 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, stödja 
skapandet av varaktiga jobb av hög 
kvalitet, 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.

Or. pl

Ändringsförslag 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Vid Europeiska rådets möte den 17 juni 
2010 sades att all gemensam politik, även 
sammanhållningspolitiken, bör stödja 

(3) Vid Europeiska rådets möte 
den 17 juni 2010 sades att all gemensam 
politik, även sammanhållningspolitiken, 
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Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. För att anpassa sin 
verksamhet till målen för denna strategi, 
särskilt i fråga om sysselsättning, 
utbildning och kampen mot social 
utestängning, bör ESF stödja 
medlemsstaterna i genomförandet av 
rådets rekommendationer om de 
allmänna riktlinjerna för 
medlemsstaternas och EU:s ekonomiska 
politik och rådets beslut om riktlinjerna 
för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, som antogs enligt 
artiklarna 121 och 148.4 i fördraget. ESF 
bör också bidra till genomförandet av 
flaggskeppsinitiativen, särskilt En agenda 
för ny kompetens och arbetstillfällen, Unga 
på väg och Den europeiska plattformen 
mot fattigdom och social utestängning. 
ESF kommer också att stödja insatserna 
inom ramen för initiativen En digital 
agenda för Europa och 
Innovationsunionen.

bör stödja Europa 2020-strategin för smart 
och hållbar tillväxt för alla. För att anpassa 
sin verksamhet till målen för denna 
strategi, särskilt i fråga om sysselsättning, 
utbildning och kampen mot fattigdom och 
social utestängning, bör ESF stödja 
medlemsstaterna i deras ansträngningar 
för att nå dessa mål. ESF bör också stödja
genomförandet av flaggskeppsinitiativen, 
särskilt En agenda för ny kompetens och 
arbetstillfällen, Unga på väg och Den 
europeiska plattformen mot fattigdom och 
social utestängning. ESF kommer också att 
stödja insatserna inom ramen för initiativen 
En digital agenda för Europa och 
Innovationsunionen.

Or. en

Ändringsförslag 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
använda ESF-medel i syfte att vidta 
åtgärder inom ramen för Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter om arbetstagare 
har sagts upp på grund av allvarliga 
störningar i den lokala, regionala eller 
nationella ekonomin till följd av en 
oväntad kris, en snabb tillbakagång inom 
en viss sektor eller en omlokalisering av 
verksamhet till stater utanför EU med 
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betydande negativ inverkan på den lokala, 
regionala eller nationella ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EU står inför strukturella utmaningar 
som hänger samman med globaliseringen 
av ekonomin, den tekniska utvecklingen, 
den allt äldre arbetsstyrkan och den 
växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner. Situationen har förvärrats av den 
aktuella ekonomiska och finansiella krisen 
som har lett till ökad arbetslöshet, särskilt 
för ungdomar och andra utsatta grupper 
som t.ex. invandrare. ESF bör syfta till att 
främja sysselsättning och stödja 
arbetskraftens rörlighet, investera i 
utbildning, kompetens och livslångt 
lärande samt främja social inkludering och
bekämpa fattigdom. För att öka 
arbetstagarnas geografiska rörlighet över 
gränserna så att arbetsmarknaden fungerar 
smidigare bör ESF särskilt stödja den 
europeiska arbetsförmedlingen (Eures) när 
det gäller rekrytering och information, 
rådgivning och vägledning såväl nationellt 
som över gränserna.

(4) EU står inför strukturella utmaningar 
som hänger samman med globaliseringen 
av ekonomin, den tekniska utvecklingen, 
den allt äldre arbetsstyrkan och den 
växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner. Situationen har förvärrats av den 
aktuella ekonomiska och finansiella krisen 
som har lett till ökad arbetslöshet, särskilt 
för ungdomar och andra utsatta grupper 
som t.ex. invandrare, flyktingar och 
asylsökande. ESF bör syfta till att främja 
sysselsättning av god kvalitet, med särskild 
hänsyn till dem som är minst 
representerade på arbetsmarknaden, och 
stödja arbetskraftens rörlighet, investera i 
utbildning, kompetens och livslångt 
lärande samt främja social inkludering,
bekämpa fattigdom och diskriminering. 
För att öka arbetstagarnas geografiska 
rörlighet över gränserna så att 
arbetsmarknaden fungerar smidigare bör 
ESF särskilt stödja den europeiska 
arbetsförmedlingen och relaterad Eures-
verksamhet, framför allt Eures 
gränsöverskridande partnerskap, när det 
gäller rekrytering och information, 
rådgivning och vägledning såväl nationellt 
som över gränserna med särskild hänsyn 
till arbetstagare som arbetar över 
gränserna.
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Or. en

Ändringsförslag 40
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EU står inför strukturella utmaningar 
som hänger samman med globaliseringen 
av ekonomin, den tekniska utvecklingen, 
den allt äldre arbetsstyrkan och den 
växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner. Situationen har förvärrats av den 
aktuella ekonomiska och finansiella krisen 
som har lett till ökad arbetslöshet, särskilt 
för ungdomar och andra utsatta grupper 
som t.ex. invandrare. ESF bör syfta till att 
främja sysselsättning och stödja 
arbetskraftens rörlighet, investera i 
utbildning, kompetens och livslångt 
lärande samt främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom. För att öka 
arbetstagarnas geografiska rörlighet över 
gränserna så att arbetsmarknaden fungerar 
smidigare bör ESF särskilt stödja den 
europeiska arbetsförmedlingen (Eures) när 
det gäller rekrytering och information, 
rådgivning och vägledning såväl nationellt 
som över gränserna.

(4) EU står inför strukturella utmaningar 
som hänger samman med globaliseringen 
av ekonomin, den tekniska utvecklingen,
den allt äldre arbetsstyrkan och den 
växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner. Situationen har förvärrats av den 
aktuella ekonomiska och finansiella krisen 
som har lett till ökad arbetslöshet, särskilt 
för 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) så 
att denna kan spela en aktivare roll med 
att hitta arbetstillfällen i samarbete med 
offentliga och privata företag, när det 
gäller rekrytering och information, 
rådgivning och vägledning såväl nationellt 
som över gränserna.

Or. pt

Motivering

Europeiska arbetsförmedlingen bör inte begränsa sig till att endast vara en 
förmedlingsplattform för arbetstillfällen inom EU, utan bör spela en aktivare roll i samarbete 
med offentliga och privata företag för att skapa nya sysselsättningsmöjligheter. EURES skulle 
kunna bli en större plattform för rörlighet i Europa genom att vara mer aktiv och dynamisk.
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Ändringsförslag 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EU står inför strukturella utmaningar 
som hänger samman med globaliseringen 
av ekonomin, den tekniska utvecklingen, 
den allt äldre arbetsstyrkan och den 
växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner. Situationen har förvärrats av den 
aktuella ekonomiska och finansiella krisen 
som har lett till ökad arbetslöshet, särskilt 
för ungdomar och andra utsatta grupper 
som t.ex. invandrare. ESF bör syfta till att 
främja sysselsättning och stödja 
arbetskraftens rörlighet, investera i 
utbildning, kompetens och livslångt 
lärande samt främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom. För att öka
arbetstagarnas geografiska rörlighet över 
gränserna så att arbetsmarknaden
fungerar smidigare bör ESF särskilt stödja 
den europeiska arbetsförmedlingen (Eures) 
när det gäller rekrytering och information, 
rådgivning och vägledning såväl nationellt 
som över gränserna.

(4) EU står inför strukturella utmaningar 
som hänger samman med globaliseringen 
av ekonomin, den tekniska utvecklingen, 
den demografiska förändringen, 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 bra arbete och 
sysselsättning av hög kvalitet och stödja 
utfasning av osäker anställning, investera 
i utbildning, kompetens och livslångt 
lärande samt främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom. För att underlätta
arbetstagarnas frivilliga geografiska 
rörlighet över gränserna så att en 
inkluderande arbetsmarknad kommer till 
stånd bör ESF särskilt stödja den 
europeiska arbetsförmedlingen (Eures) när 
det gäller rekrytering och information, 
rådgivning och vägledning såväl nationellt 
som över gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EU står inför strukturella utmaningar 
som hänger samman med globaliseringen 
av ekonomin, den tekniska utvecklingen, 
den allt äldre arbetsstyrkan och den 
växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner. Situationen har förvärrats av den 
aktuella ekonomiska och finansiella krisen 
som har lett till ökad arbetslöshet, särskilt 
för ungdomar och andra utsatta grupper 
som t.ex. invandrare. ESF bör syfta till att 
främja sysselsättning och stödja 
arbetskraftens rörlighet, investera i 
utbildning, kompetens och livslångt 
lärande samt främja social inkludering och 
bekämpa fattigdom. För att öka 
arbetstagarnas geografiska rörlighet över 
gränserna så att arbetsmarknaden fungerar 
smidigare bör ESF särskilt stödja den 
europeiska arbetsförmedlingen (Eures) när 
det gäller rekrytering och information, 
rådgivning och vägledning såväl nationellt 
som över gränserna.

(4) EU står inför strukturella utmaningar 
som hänger samman med globaliseringen 
av ekonomin, den tekniska utvecklingen, 
den allt äldre arbetsstyrkan och den 
växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner. Situationen har förvärrats av den 
aktuella ekonomiska och finansiella krisen 
som har lett till ökad arbetslöshet, särskilt 
för ungdomar och andra utsatta grupper 
som t.ex. kvinnor och invandrare. ESF bör 
syfta till att främja sysselsättning och 
stödja arbetskraftens rörlighet, investera i 
utbildning, forskning, kompetens och 
livslångt lärande samt främja social 
inkludering och bekämpa fattigdom och 
hemlöshet. För att öka arbetstagarnas 
geografiska rörlighet över gränserna så att 
arbetsmarknaden fungerar smidigare bör 
ESF särskilt stödja den europeiska 
arbetsförmedlingen (Eures) när det gäller 
rekrytering och information, rådgivning 
och vägledning såväl nationellt som över 
gränserna.

Or. fr

Ändringsförslag 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) EU står inför strukturella utmaningar 
som hänger samman med globaliseringen 
av ekonomin, den tekniska utvecklingen, 
den allt äldre arbetsstyrkan och den 
växande bristen på kompetens och 
arbetskraft inom vissa sektorer och 
regioner. Situationen har förvärrats av den 
aktuella ekonomiska och finansiella krisen 

(4) EU står inför strukturella och 
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 
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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.

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 
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 kan ESF stödja den 
europeiska arbetsförmedlingen (Eures) när 
det gäller rekrytering och information, 
rådgivning och vägledning såväl nationellt 
som över gränserna.

Or. pl

Ändringsförslag 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Punkt 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 mindre utvecklade regioner och 
medlemsstater, i synnerhet i öregioner, 
gränsregioner och bergsregioner, bör man 
också, i syfte att stärka den hållbara 
utvecklingen, 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 social- och hälsopolitik.

Or. fr

Ändringsförslag 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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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) Särskilt i unionens mindre utvecklade 
regioner och medlemsstater bör man också, 
i syfte att stärka och främja 
sysselsättningen och utvecklingen av 
mänskliga resurser, effektivisera den 
offentliga förvaltningen och stärka 
kapaciteten hos de institutioner som 
ansvarar för genomförandet av åtgärder 
som rör arbetsmarknad, utbildning och 
socialpolitik.

Or. es

Ändringsförslag 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 regioner och medlemsstater bör man
utöver de tematiska prioriteringarna i 
artikel 9 i förordning [...][förordning om 
gemensamma bestämmelser], i syfte att 
stärka den ekonomiska tillväxten och 
sysselsättningsmöjligheterna, effektivisera 
den offentliga förvaltningen på nationell 
och regional nivå, förbättra förmågan hos 
den offentliga förvaltningen att agera i en 
demokratisk fråga och stärka kapaciteten 
hos de institutioner som ansvarar för 
genomförandet av åtgärder som rör 
arbetsmarknad, utbildning, sociokulturell 
politik och socialpolitik.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Ramona Nicole Mănescu

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 och stärka 
kapaciteten hos de institutioner som 
ansvarar för genomförandet av åtgärder 
som rör arbetsmarknad, utbildning och 
socialpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 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, formell och icke-
formell utbildning och socialpolitik.

Or. lt

Ändringsförslag 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer
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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 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.

Or. de

Ändringsförslag 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(6) Samtidigt är det viktigt att stödja de 
europeiska företagens, särskilt de små och 
medelstora företagens, utveckling och 
konkurrenskraft så att människor genom 
lämpliga kompetensåtgärder och 
möjligheter till livslångt lärande kan 
anpassa sig till de nya utmaningar som 
följer i globaliseringens kölvatten.
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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.

Or. es

Ändringsförslag 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 de 
europeiska mikroföretagens och små och 
medelstora företagens fortgående 
utveckling och konkurrenskraft, bland 
annat kulturella och kreativa insatser för 
att skapa arbetstillfällen med god kvalitet,
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. ESF bör även bidra till 
kulturella och kreativa färdigheter i syfte 
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att skapa fler arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 de 
europeiska små och medelstora företagens 
samt mikroföretagens etablering,
utveckling och konkurrenskraft och även 
att verka för att människor genom 
lämpliga kompetensåtgärder och 
möjligheter till livslångt lärande kan 
anpassa sig till de föränderliga 
samhällsekonomiska förhållandena 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.

Or. pl

Ändringsförslag 53
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Skäl 6
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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 de 
olika företagstypernas, särskilt de 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.

Or. en

Ändringsförslag 54
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. de

Motivering

Strikta kvoter och åtaganden ska avvisas eftersom regionerna behöver mer flexibilitet vid 
utformningen av sina stödstrategier som bör vara anpassade till deras konkreta behov.

Ändringsförslag 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) ESF bör bidra till Europa 2020-
strategin genom att koncentrera och höja 
sitt stöd till EU:s prioriteringar i fråga om 
sysselsättning, utbildning, social 
inkludering, fattigdomsbekämpning, icke-
diskriminering av personer med 
funktionsnedsättning och förbättrad 
institutionell kapacitet, vilket för att 
målen ska uppnås kräver en lämplig och 
tillräcklig finansiering. ESF bör särskilt 
öka stödet till kampen mot social 
utestängning och fattigdom genom att ett 
visst minsta 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.
Inte desto mindre bör den tematiska 
koncentrationen vara flexibel för att 
möjliggöra anpassning av ESF:s insatser 
till de behov och särdrag som präglar 
varje enskild medlemsstat och region.

Or. es

Ändringsförslag 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) ESF bör särskilt öka stödet till kampen 
mot social utestängning och fattigdom 
genom att ett visst anslag avsätts för detta.

Or. en

Ändringsförslag 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) ESF bör bidra till Europa 2020-
strategin genom att se till att stödet i högre 
grad går till EU:s prioriteringar. ESF bör 
särskilt öka stödet till 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.

Or. pl

Ändringsförslag 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, med hänsyn till dem som agerar 
på lokal och regional nivå, särskilt 
arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer, genom att bevilja dem en 
fastställd andel av anslagen, eventuellt i 
form av ett globalt stöd. Medlemsstaterna 
ska se till att arbetsmarknadens parter och 
icke-statliga organisationer deltar och 
aktivt engagerar sig i genomförandet av 
ESF:s verksamhet. Dessutom bör 
medlemsstaterna tillhandahålla ett 
lämpligt finansiellt anslag för tekniskt 
stöd i samband med ESF i enlighet med 
artikel 52 i förordning [...] [förordning om 
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gemensamma bestämmelser] direkt till 
alla de partner som avses i artikel 5 i 
förordning [...] [förordning om 
gemensamma bestämmelser], särskilt till 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhällets organisationer, för att 
underlätta deras engagemang och 
deltagande i utarbetandet, 
genomförandet, övervakningen och 
utvärderingen av såväl programmen som 
insatserna, och för att stödja deras 
kapacitetsuppbyggnad i enlighet med den 
europeiska uppförandekoden för 
partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 arbetsmarknadens parter och icke-
statliga organisationer. Medlemsstaterna 
bör därför göra arbetsmarknadens parter,
icke-statliga organisationer och lokala och 
regionala myndigheter delaktiga i 
utarbetandet genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
ESF:s verksamhet i god tid och på ett 
enhetligt sätt. Partnerskap av hög kvalitet 
bör skapas på alla politiska nivåer. 
Partnerskapsprincipen bör stärkas och 
utökas till en vägledande princip för all 
verksamhet som stöds av ESF.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Nuno Teixeira

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 arbetsmarknadens parter och icke-
statliga organisationer. Medlemsstaterna 
bör därför uppmuntra regional och lokala 
företag, arbetsmarknadens parter och icke-
statliga organisationer att delta i den 
strategiska utformningen och 
genomförandet av ESF:s verksamhet.

Or. pt

Motivering

Regionala och lokala myndigheter är de som bäst känner till den sociala och ekonomiska 
situationen inom sina territorier, och som har kunskap om sina invånares verkliga behov. 
Därför bör de delta inte bara i genomförandet utan också i den strategiska utformningen, 
särskilt med att ställa upp målsättningar och utforma en åtgärdsplan och mål.

Ändringsförslag 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

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 

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

uppmuntra arbetsmarknadens parter och 
icke-statliga organisationer att delta i 
genomförandet av ESF:s verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 63
Ramona Nicole Mănescu

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 arbetsmarknadens parter, 
företagsorganisationer och icke-statliga 
organisationer. Medlemsstaterna bör därför 
uppmuntra arbetsmarknadens parter och 
icke-statliga organisationer att delta i 
genomförandet av ESF:s verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

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

Or. es

Ändringsförslag 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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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Or. en

Ändringsförslag 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 och 
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 och dubbelfinansiering av 
verksamhet inom ramen för olika 
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förvaltningsmetoder.

Or. en

Ändringsförslag 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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. 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 
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen 
närhelst de är delaktiga i de operativa
programmen. En medlemsstat ska 
inkludera dessa institutioner, 
organisationer och grupper i det 
partnerskap som representerar berörd 
geografisk nivå och som kan påverka eller 
påverkas av genomförandet av de 
operativa programmen. Särskild 
uppmärksamhet bör riktas mot de grupper 
som kan påverkas av programmen och 
som kanske saknar inflytande över dessa 
program, särskilt de mest utsatta och 
marginaliserade grupperna. Samarbetet 
med partnerna ska följa den bästa praxis 
som utgör grunden i den uppförandekod 
som avses i artikel 5.3. Minst 5 % av de 
ESF-medel som anslås på nationell nivå 
ska tilldelas verksamhet som syftar till 
integrerade regionala investeringar i 
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enlighet med artikel 99 i förordning 
[...][förordning om gemensamma 
bestämmelser].

Or. en

Ändringsförslag 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 aktiv medverkan från regionala 
och lokala myndigheter, städer, 
arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer och övriga deltagare från 
civilsamhället i utformningen, 
genomförandet och förvaltningen av 
programmen, varvid man vid behov kan 
använda territoriella pakter, lokala 
initiativ för sysselsättning och social 
inkludering, lokalt ledda strategier för 
lokal utveckling och strategier för hållbar 
stadsplanering.

Or. es

Ändringsförslag 71
Jens Nilsson

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att genomföra Europa 2020- (14) För att genomföra Europa 2020-
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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.

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 
ska användas och ges stöd i syfte att öka 
inflytandet av regionala och lokala 
myndigheter, städer, arbetsmarknadens 
parter och icke-statliga organisationer i 
utarbetandet och genomförandet av 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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, skapandet av 
arbetstillfällen, arbetstagarnas frivilliga 
rörlighet, social inkludering och den 
sociala ekonomin. Det bör alltid vara 
möjligt att bevilja bidrag i syfte att 
använda en lämplig finansieringsmix som 
tillgodoser de regionala och lokala 
behoven.

Or. en

Ändringsförslag 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Skäl 17
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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 om detta 
bidrar till att öka effektiviteten för 
åtgärder eller till att vidta åtgärder inom 
ramen för andra EU-instrument, till 
exempel programmet för social 
förändring och innovation, Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter och Eruf.

Or. en

Ändringsförslag 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, ungdomar, 
personer i åldrarna över 50 år, skapandet 
av arbetstillfällen, arbetstagarnas rörlighet, 
social inkludering och socialt 
entreprenörskap.

Or. pl

Ändringsförslag 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna och regionerna bör (17) Medlemsstaterna och regionerna bör 



AM\903909SV.doc 31/155 PE491.059v01-00

SV

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

uppmuntras att öka hävstångseffekten för 
ESF genom finansiella instrument för att 
stödja exempelvis studerande, skapandet av 
arbetstillfällen, arbetstagarnas rörlighet, 
social inkludering av de sämst ställda och 
socialt entreprenörskap.

Or. fr

Ändringsförslag 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Befogenhet att anta rättsakter enligt 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt bör delegeras till
kommissionen för att fastställa 
standardiserade skalor för enhetskostnader 
och schablonbelopp och respektive högsta 
belopp för olika typer av insatser och för 
att fastställa särskilda regler och villkor för 
policybaserade garantier. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd i samband med 
beredningen, även med experter. 
Kommissionen bör vid beredningen av 
delegerade akter se till att information och 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i 
god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

(18) Enligt artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt bör 
kommissionen i samförstånd med 
medlemsstaterna fastställa standardiserade 
skalor för enhetskostnader och 
schablonbelopp och respektive högsta 
belopp för olika typer av insatser och för 
att fastställa särskilda regler och villkor för 
policybaserade garantier. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd i samband med 
beredningen, även med experter. 
Kommissionen bör vid beredningen av 
delegerade akter se till att information och 
relevanta handlingar översänds samtidigt, i 
god tid och på rätt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. es

Ändringsförslag 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning fastställs Europeiska 
socialfondens uppgifter, ESF-stödets 
omfattning, särskilda bestämmelser och 
vilka typer av utgifter som berättigar till 
stöd.

I denna förordning fastställs Europeiska 
socialfondens funktion, ESF-stödets 
omfattning, särskilda bestämmelser och 
vilka typer av utgifter som berättigar till 
stöd.

Or. es

Motivering

Enligt artikel 177 i EUF-fördraget ska ”Europaparlamentet och rådet, genom förordningar 
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén, fastställa strukturfondernas uppgifter, 
huvudmål och organisation…”.

Ändringsförslag 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 2 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Uppgifter Mål

Or. es

Motivering

Enligt artikel 177 i EUF-fördraget ska ”Europaparlamentet och rådet, genom förordningar 
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén, fastställa strukturfondernas uppgifter, 
huvudmål och organisation…”.

Ändringsförslag 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
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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 
sammanhållningen.

1. ESF ska främja hög sysselsättning och 
kvalitet i arbetet, stödja arbetstagarnas 
geografiska och yrkesmässiga rörlighet, 
främja en hög utbildningsnivå och
underlätta arbetstagarnas anpassning till 
förändringar i företag och 
produktionssystem. ESF bidrar även till 
att stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen i EU, till 
att bekämpa fattigdom och social 
utestängning, till främjande av 
jämställdhet, till lika möjligheter och till 
avskaffande av alla former av 
diskriminering.

Or. fr

Ändringsförslag 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 sammanhållningen.

1. ESF ska främja hög sysselsättning och 
kvalitet i arbetet, stödja arbetstagarnas 
frivilliga geografiska och yrkesmässiga 
rörlighet, underlätta tillgodogörande och 
utveckling av den nya kunskap och 
kompetens som krävs för en övergång till 
miljömässigt och socialt hållbar 
utveckling, 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 sammanhållningen.

Or. en



PE491.059v01-00 34/155 AM\903909SV.doc

SV

Ändringsförslag 81
Nuno Teixeira

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 sammanhållningen.

1. ESF ska främja hög sysselsättning och 
kvalitet i arbetet, rusta arbetstagarna för 
arbetsmarknaden, stödja arbetstagarnas 
geografiska och yrkesmässiga rörlighet, 
underlätta anpassning till förändringar, 
främja en hög utbildningsnivå, även när 
det gäller yrkesutbildning, och verka för 
jämställdhet, arbetstillfällen för 
ungdomar, 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 sammanhållningen.

Or. pt

Motivering

Det finns människor med hög akademisk utbildning som ändå inte kan hitta något arbete. Det 
är därför viktigt att stödja vidareutbildning och omskolning för att de lättare ska komma in på 
arbetsmarknaden. ESF bör lägga in stöd för ungdomssysselsättning i sitt uppdrag för att 
hantera detta problem som får nya generationer högkvalificerade människor att emigrera och 
söka arbete i andra länder utanför unionen.

Ändringsförslag 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, 

1. ESF ska främja hög sysselsättning, 
skapandet av arbetstillfällen och kvalitet i 
arbetet, underlätta anpassning till 
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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 sammanhållningen.

förändringar, stödja arbetstagarnas
frivilliga geografiska och yrkesmässiga 
rörlighet, ge stöd till arbetstagare som 
blivit uppsagda, 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 sammanhållningen.

Or. en

Ändringsförslag 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 sammanhållningen.

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 
hemlöshet och därigenom bidra till 
unionens prioriteringar när det gäller att 
stärka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen.

Or. fr

Ändringsförslag 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1
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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 sammanhållningen.

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 icke-
formell utbildning, 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 sammanhållningen.

Or. lt

Ändringsförslag 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. ESF ska göra detta genom att stödja 
medlemsstaterna i deras arbete för 
prioriteringar och de centrala målen i 
Europa 2020-strategin för smart och 
hållbar tillväxt för alla. ESF ska stödja 
utarbetandet och genomförandet av 
politiska riktlinjer och åtgärder med 
beaktande av de integrerade riktlinjerna 
för medlemsstaternas ekonomiska politik 
och sysselsättningspolitik och rådets 
rekommendationer om de nationella 
reformprogrammen.

2. ESF ska göra detta genom att stödja 
medlemsstaterna i deras arbete för att 
åtminstone nå de centrala målen i Europa 
2020-strategin för smart och hållbar tillväxt 
för alla. ESF ska stödja utarbetandet och 
genomförandet av politiska riktlinjer och 
åtgärder med beaktande av konceptet ”bra 
arbete” och se till att verksamhet som 
stöds av ESF bidrar till genomförandet av 
FN:s och ILO:s agenda för anständigt 
arbete i alla aspekter. All politik och alla 
åtgärder som stöds av ESF ska strikt följa 
internationella arbetsnormer och ILO:s 
konventioner, särskilt åtagandet att 
främja full, produktiv och fritt vald 
sysselsättning i enlighet med ILO:s 
konvention nr 122.

Or. en
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Ändringsförslag 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 långtidsarbetslösa och dem 
som är minst representerade på 
arbetsmarknaden, personer med 
funktionsnedsättning, invandrare, 
flyktingar, asylsökande, hemlösa, andra 
grupper som löper risk att drabbas av 
fattigdom, barn och ungdomar, äldre,
etniska minoriteter, marginaliserade 
grupper eller grupper som löper risk att 
marginaliseras och människor som står 
inför social utestängning. ESF ska också 
stödja företag, mikroföretag och 
kooperativa företag som tillvaratar sina 
medlemmars och användares intressen 
och främjar lösningar på sociala 
utmaningar samt hör till den sociala 
ekonomin. ESF ska också stödja 
organisationer, system och strukturer för 
att underlätta deras anpassning till nya 
utmaningar, främja god förvaltning och 
reformer, särskilt när det gäller 
sociokulturell och kulturell verksamhet, 
arbetsmarknad, utbildning, icke-
diskriminering och socialpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3
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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 långtidsarbetslösa, unga och 
okvalificerade anställda, äldre anställda, 
anställda i åldern 50+ som har svårt att 
komma tillbaka till arbetsmarknaden efter 
att ha förlorat sin anställning, 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.

Or. pl

Ändringsförslag 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 långtidsarbetslösa, personer 
med funktionsnedsättning, invandrare, 
asylsökande, flyktingar, etniska 
minoriteter, marginaliserade grupper, 
hemlösa och andra grupper av människor 
som löper risk att drabbas av fattigdom 
och social utestängning, bland annat barn 
och ungdomar. ESF ska också stödja 
företag, system och strukturer för att 
underlätta deras anpassning till nya 
utmaningar, främja god förvaltning och 
social utveckling, särskilt när det gäller 
arbetsmarknad, utbildning och 
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socialpolitik.

Or. en

Ändringsförslag 89
Hermann Winkler

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 långtidsarbetslösa, personer 
med funktionsnedsättning, invandrare, 
etniska minoriteter, marginaliserade 
grupper och människor som står inför 
social utestängning av varje ålder. ESF ska 
också stödja företag, system och strukturer 
för att underlätta deras anpassning till nya 
utmaningar, främja god förvaltning och 
reformer, särskilt när det gäller 
arbetsmarknad, utbildning och 
socialpolitik.

Or. de

Ändringsförslag 90
Constanze Angela Krehl

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 

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 oavsett deras ålder. 
ESF ska också stödja företag, system och 
strukturer för att underlätta deras 
anpassning till nya utmaningar, främja god 
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reformer, särskilt när det gäller 
arbetsmarknad, utbildning och 
socialpolitik.

förvaltning och reformer, särskilt när det 
gäller arbetsmarknad, utbildning och 
socialpolitik.

Or. de

Ändringsförslag 91
Constanze Angela Krehl

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 långtidsarbetslösa, personer 
med funktionsnedsättning, invandrare 
inklusive asylsökande, 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.

Or. de

Motivering

Liksom under programperioden 2007–2013 måste det även efter 2014 vara möjligt att stödja 
asylsökande genom ESF. Det har visat sig att de asylsökandes situation kan förbättras 
avsevärt genom ESF-stödd arbetsmarknadsintegration.

Ändringsförslag 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3
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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 långtidsarbetslösa, personer 
med funktionsnedsättning, invandrare, 
etniska minoriteter, marginaliserade 
grupper och människor som står inför 
social utestängning. 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.

Or. fr

Ändringsförslag 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 långtidsarbetslösa, hemlösa, 
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.

Or. fr

Ändringsförslag 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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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, särskilt
utsatta grupper som arbetslösa, i synnerhet
långtidsarbetslösa, ungdomar, kvinnor,
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.

Or. es

Ändringsförslag 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom de tematiska mål som anges nedan 
ska ESF enligt artikel 9 i förordning (EU) 
nr […] stödja följande prioriterade 
investeringar:

1. Inom de tematiska målen i artikel 9.8–
9.11 i förordning (EU) nr […], som anges 
nedan i a, b, c och d, ska ESF i enlighet 
med sina uppgifter, stödja följande 
prioriterade investeringar:

Or. en

Ändringsförslag 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing



AM\903909SV.doc 43/155 PE491.059v01-00

SV

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Främja sysselsättning och stödja 
arbetstagarnas rörlighet genom

(a) Främja sysselsättning av hög kvalitet 
och bra och anständigt arbete genom

Or. en

Ändringsförslag 97
Luís Paulo Alves

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 och icke-förvärvsarbetande, 
inklusive lokala sysselsättningsinitiativ, 
samt stöd till arbetstagarnas rörlighet, 
särskilt i de yttersta randområdena och i 
de nordligaste områdena med lägre 
befolkningsdensiteten, samt i 
bergsregioner;

Or. pt

Ändringsförslag 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 och icke-förvärvsarbetande,
med särskild uppmärksamhet riktad mot 
de mest utsatta grupperna såsom 
ungdomar, personer som är äldre än 
45 år, kvinnor och personer med 
funktionshinder, inklusive lokala 
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sysselsättningsinitiativ, samt stöd till 
arbetstagarnas rörlighet,

Or. es

Ändringsförslag 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 av hög kvalitet 
för arbetssökande och icke-
förvärvsarbetande med särskild inriktning 
av stödet på långtidsarbetslösa, inklusive 
lokala sysselsättningsinitiativ, samt stöd till 
arbetstagarnas frivilliga rörlighet,

Or. en

Ändringsförslag 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Or. en

Ändringsförslag 101
Nuno Teixeira
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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) varaktig integration på arbetsmarknaden 
för ungdomar som inte arbetar eller 
studerar, inbegripet aktiva 
sysselsättningsinitiativ, stödkontor för 
integration i arbetslivet och nationell och 
internationell arbetslivserfarenhet, för att 
därigenom främja rörligheten för 
ungdomar i Europa. 

Or. pt

Motivering

Alla ungdomar måste få stöd och få ta del av alla initiativ som kan underlätta för dem att 
komma in på arbetsmarknaden. Stödkontor kan få befogenhet från universitet, lokala 
myndigheter och andra lokala enheter för att skapa arbetstillfällen som ger ungdomar 
möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och bli rörliga internationellt.

Ändringsförslag 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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) varaktig integration inom 
arbetsmarknaden för ungdomar som 
inte arbetar eller studerar och för 
personer i åldern 50+ som inte deltar i 
utbildning,

Or. pl

Ändringsförslag 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – punkt ii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 104
María Irigoyen Pérez

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) egenföretagande, entreprenörskap och 
företagsgrundande,

iii) egenföretagande, entreprenörskap och 
grundande samt utveckling av företag, 
särskilt små och medelstora,

Or. es

Motivering

ESF bör bland sina mål inbegripa grundande och utveckling av små och medelstora företag, 
vilka utgör den främsta källan till nya arbetstillfällen.

Ändringsförslag 105
Nuno Teixeira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) egenföretagande, entreprenörskap och 
företagsgrundande,

iii) egenföretagande, entreprenörskap och 
företagsgrundande, utbildning i 
entreprenörskap, entreprenörsaktiviteter i 
städer och skolor, riskkapital och tekniskt 
stöd som är specifikt avsett för att starta 
företag, 

Or. pt
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Motivering

Att skapa egenföretagande kräver att man har en dynamisk entreprenörskultur, med stöd i 
alla faser fram till genomförandet av en affärsidé. Det är också viktigt att stödja utbildning i 
entreprenörskap, främja affärsidéer, skapa finansieringsalternativ, så som affärsänglar eller 
riskkapitalsföretag, och ge allt teknisk stöd för att lansera en idé på marknaden.

Ändringsförslag 106
Ramona Nicole Mănescu

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) egenföretagande, entreprenörskap och 
företagsgrundande,

iii) egenföretagande, entreprenörskap och 
företagsgrundande, hållbar utveckling och 
överlåtelse av företag, framför allt när det 
gäller små och medelstora företag,

Or. en

Ändringsförslag 107
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) egenföretagande, entreprenörskap och 
företagsgrundande,

(iii) egenföretagande, entreprenörskap och 
företagsgrundande och 
företagsöverlåtelser,

Or. de

Ändringsförslag 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iv) jämställdhet på arbetsmarknaden och
inom karriärsutveckling, ekonomiskt 
oberoende för kvinnor och män samt
åtgärder för att göra det lättare att 
kombinera arbete och privatliv,

Or. en

Ändringsförslag 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iva) tillgång till bostäder till överkomliga 
priser via specialiserade sociala tjänster 
och ökat utbud av subventionerade 
bostäder,

Or. fr
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Ändringsförslag 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 beträffande 
teknik och arbetsmarknad för 
arbetstagare, företag och entreprenörer
genom tillämpning av aktiva och 
förebyggande åtgärder, i synnerhet i 
regioner som genomgår en 
strukturomvandling vad gäller företag 
och sektorer samt nedläggning eller 
omlokalisering av företag, och i regioner 
som är drabbade av allvarliga och 
permanenta, naturbetingade och 
demografiska nackdelar enligt artikel 174 
och följande artiklar i EUF-fördraget.

Or. es

Ändringsförslag 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

v) anpassning till förändringar för 
arbetstagare, företag och entreprenörer i 
synnerhet i mikroföretag samt i små och 
medelstora företag,

Or. fr

Ändringsförslag 113
Ramona Nicole Mănescu
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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, 
framför allt när det gäller små och 
medelstora företag och mikroföretag,

Or. en

Ändringsförslag 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 samhälleliga och 
ekonomiska förändringar för arbetstagare, 
företag och entreprenörer samt spridning 
och utveckling av verksamhet inom den 
sociala ekonomin,

Or. pl

Ändringsförslag 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 i 
samband med övergången till 
miljömässigt och socialt hållbar 
utveckling,
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Or. en

Ändringsförslag 116
Hermann Winkler

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, och 
särskilt demografiska förändringar, för 
arbetstagare, företag och entreprenörer,

Or. de

Ändringsförslag 117
Giommaria Uggias

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 för 
arbetstagare genom bättre arbetsvillkor 
och arbetsmiljö, företagshälsovård och 
åtgärder för att underlätta för äldre att 
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arbeta,

Or. en

Ändringsförslag 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 samt fysisk 
aktivitet,

Or. en

Motivering

Idrott skapar arbetstillfällen. Idrottscentrum som hela tiden utvecklar och aktualiserar sina 
tjänster och behov kräver välkvalificerad och välutbildad personal. Ungefär 15 miljoner 
människor i EU är sysselsatta direkt eller indirekt inom idrottssektorn. Man beräknar att den 
sammanlagda volymen av idrottsrelaterad sysselsättning har ökat med ca 60 procent under 
de senaste tio åren.

Ändringsförslag 120
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vi) aktivt och sunt åldrande, och (vi) aktivt och sunt liv och åldrande samt 
fysisk aktivitet och breddidrott, och 

Or. de

Motivering

Just med hänsyn till den demografiska utvecklingen spelar fysisk aktivitet inte endast för 
arbetstagare en allt viktigare roll för hälsan i alla åldrar. Investeringar från ESF inom detta 
område kan således skapa såväl arbetstillfällen som på medellång och lång sikt bidra till att 
avlasta vårdsystemen.
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Ändringsförslag 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 
arbetsmarknadsorganisationerna, främja 
partnerskap, pakter och initiativ genom 
nätverk mellan relevanta aktörer, till 
exempel arbetsmarknadens parter och 
icke-statliga organisationer på 
transnationell, regional och lokal nivå för 
att stärka en inkluderande 
arbetsmarknad, stödja åtgärder som syftar 
till att öka arbetstagarnas rörlighet över 
gränserna, förbättra informationstjänster, 
vägledning och arbetsförmedling för 
arbetstagare – även mobila arbetstagare, 
bland annat arbetstagare som arbetar 
över gränserna, säsongsarbetare och 
utstationerade arbetstagare, oavsett status,

Or. en

Ändringsförslag 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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, särskilt i de regioner som är 
mest avlägset belägna från kontinenten 
såsom de yttersta randområdena,

Or. es
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Ändringsförslag 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 fasa ut osäkra 
anställningsformer och skapa ett 
språngbräde för ett socialt steg uppåt till 
stabil, trygg och reglerad sysselsättning,

Or. en

Ändringsförslag 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viia) åtgärder för underlätta för personer i
underläge att etablera sig på 
arbetsmarknaden, framför allt personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
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lärande genom att

Or. pl

Ändringsförslag 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 utbildning, kompetens, 
yrkesutbildning och livslångt lärande 
genom att

Or. en

Ändringsförslag 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

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.

Or. de

Ändringsförslag 128
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – led ii
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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 och anpassa den till 
de faktiska behoven på arbetsmarknaden
för att öka deltagandet och förbättra 
resultaten och såväl anställbarheten som 
rörligheten i Europa, och

Or. pt

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 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 för att öka 
deltagandet och förbättra resultaten, 
åstadkomma ett bättre utnyttjande av 
moderna utbildningssystem på dessa 
nivåer, och

Or. pl

Ändringsförslag 130
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – led iii
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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 kvalifikationer och 
professionella kompetens och anpassa 
utbildningen efter arbetsmarknaden. 

Or. pt

Motivering

Avsikten att uppgradera kvalifikationer och kompetens för att därmed skapa en starkare och 
mer direkt koppling mellan kunskap och arbetsmarknaden måste anges tydligt.

Ändringsförslag 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 människors kompetens och 
omskolningsnivå och förbättra deras 
informella och icke-formella kunskaper 
liksom utbildningens relevans för 
arbetsmarknaden, och främja övergången 
från utbildning och sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 132
Tamás Deutsch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

och till kvalitativa och hållbara kulturella 
tjänster till rimlig kostnad, höja 
arbetskraftens kompetens och förbättra 
utbildningens relevans för 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 133
Hermann Winkler

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 kompetens och 
förbättra den allmänna och yrkesinriktade
utbildningens relevans för 
arbetsmarknaden.

Or. de

Ändringsförslag 134
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) stöd till rekrytering för varvad 
yrkesutbildning och kraftfull etablering 
och uppvärdering av detta system och dess 
kvalifikationer på europeisk nivå.

Or. de

Motivering

Det mycket framgångsrika men endast i ett fåtal medlemsstater kända systemet med varvad 
utbildning ska till skillnad från den allmänna tendensen i EU uttryckligen nämnas och på sätt 
uppvärderas.
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Ändringsförslag 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b – punkt iii a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii a) en bättre och mer rättvis tillgång till 
kontrakt efter branscher och efter 
områden för att möta de reella behoven;

Or. fr

Ändringsförslag 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Främja icke-formell utbildning för 
att öka det sociala deltagandet och den 
yrkesmässiga rörligheten.

Or. lt

Ändringsförslag 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främja social inkludering och bekämpa 
fattigdom genom

(c) Främja social inkludering och bekämpa 
fattigdom och diskriminering genom

Or. en
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Ändringsförslag 138
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) aktiv inkludering, (i) aktiv inkludering av alla människor, 
såväl genom att stödja deltagande på 
arbetsmarknaden som genom att bekämpa 
fattigdom och utestängning,

Or. de

Motivering

Det ska göras tydligt att aktiv inkludering i enlighet med Europa 2020-strategin inte får avse 
endast arbetsmarknaden. Förutom inkludering av arbetsföra i hållbar och kvalitativ 
sysselsättning krävs även en inkludering av till exempel de som redan har lämnat 
arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 139
Constanze Angela Krehl

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) aktiv inkludering, (i) aktiv inkludering av alla, såväl genom 
att stödja deltagande på arbetsmarknaden 
som genom att bekämpa fattigdom och 
utestängning,

Or. de

Ändringsförslag 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) aktiv inkludering, i) aktiv inkludering,

– integrerade strategier för aktiv 
inkludering av människor i arbetsför 
ålder, som stöder helhetsbaserade, 
personanpassade vägar till inkludering, 
arbete av god kvalitet och social 
delaktighet (genom sociala åtgärder som 
syftar till att integrera eller återintegrera 
grupper i samhället) och som bidrar till 
att garantera en lämplig lägsta 
inkomstnivå, tillgång till tjänster av god 
kvalitet och en inkluderande 
arbetsmarknad,
– integration av en livscykelstrategi för att 
garantera integrerat stöd i syfte att 
minska fattigdom och social utestängning 
av barn och äldre,

Or. en

Ändringsförslag 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) integration av marginaliserade grupper 
som t.ex. romer eller andra kategorier av 
invandrare och de mest utsatta sociala 
kategorierna,

Or. fr

Ändringsförslag 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) integration av marginaliserade grupper 
bland annat romer och de mest utsatta 
grupperna, särskilt personer med 
funktionsnedsättning,

Or. es

Ändringsförslag 143
Oldřich Vlasák

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) integration av marginaliserade grupper,

Or. en

Ändringsförslag 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iv) ökad tillgång till kvalitativa och 
hållbara tjänster till rimlig kostnad, 
inbegripet hälso- och sjukvård, 
hälsofrämjande program för fysisk 
aktivitet genom icke-vinstdrivande 
organisationer och sociala tjänster av 
allmänt intresse,

Or. en



AM\903909SV.doc 63/155 PE491.059v01-00

SV

Motivering

Idrott ger medborgarna möjlighet att interagera och gå med i sociala nätverk, vilket avsevärt 
bidrar till social sammanhållning. Idrott kan även användas som ett sätt att främja social 
inkludering av invandrare, etniska minoriteter och andra utsatta grupper i samhället. 
Hälsofrämjande program för fysisk aktivitet bidrar även till att spara in på utgifterna inom 
den offentliga hälso- och sjukvården.

Ändringsförslag 145
Hermann Winkler

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) främjande av den sociala ekonomin och 
socialt entreprenörskap, och

v) främjande av den sociala ekonomin och 
sociala tjänster av allmänt intresse, bland 
annat offentliga tjänster, och

Or. en

Ändringsförslag 147
Giommaria Uggias
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) främjande av den sociala ekonomin och 
socialt entreprenörskap, och

v) främjande av den sociala ekonomin och 
socialt entreprenörskap och kooperativa 
föreningar, och

Or. it

Ändringsförslag 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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.

Or. es

Ändringsförslag 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) lokalt ledda strategier för lokal 
utveckling.

vi) offentligt och lokalt ledda strategier för 
lokal utveckling och territoriella initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c – led via (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) åtgärder som syftar till att sätta stopp 
för fattigdom genom exempelvis 
familjestöd, tillgång till kvalitativa tjänster 
och främjande av barns delaktighet i 
samhället, 

Or. en

Ändringsförslag 151
Tamás Deutsch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

via) idrott som en form av fysisk aktivitet 
som bidrar till en hälsosam livsstil,

Or. en

Ändringsförslag 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förbättra institutionernas kapacitet och 
effektivisera den offentliga förvaltningen 
genom följande:

(d) Förbättra institutionernas kapacitet,
effektivisera och demokratisera den 
offentliga förvaltningen samt främja 
kapacitetsuppbyggnad för 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
organisationer, regionala och lokala 
myndigheter och andra aktörer, särskilt 
de partner som avses i artikel 5 i 
förordning (EU) nr […], genom följande:
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Or. en

Ändringsförslag 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led i – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Investeringar i institutionernas kapacitet 
och de offentliga förvaltningarnas och 
tjänsternas effektivitet med sikte på 
reformer, bättre lagstiftning och god 
förvaltning.

i) Investeringar i institutionernas kapacitet 
och de offentliga förvaltningarnas och 
tjänsternas effektivitet med sikte på 
reformer, bättre lagstiftning, god 
förvaltning och samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led i – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Investeringar i institutionernas kapacitet 
och de offentliga förvaltningarnas och 
tjänsternas effektivitet med sikte på 
reformer, bättre lagstiftning och god 
förvaltning.

i) Investeringar i institutionernas kapacitet 
och de offentliga förvaltningarnas och 
tjänsternas effektivitet, inbegripet på lokal 
och regional nivå, med sikte på reformer, 
bättre lagstiftning och ökad förmåga till
god förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d – led i – stycke 1
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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 samt i 
medlemsstater där arbetslöshetsnivån till 
följd av krisen överstiger unionens 
genomsnitt.

Or. es

Ändringsförslag 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Investeringar i institutionernas 
kapacitet på lokal och regional nivå med 
sikte på reformer för att öka deras 
förmåga till god förvaltning.

Or. en

Ändringsförslag 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

ii) Kapacitetsuppbyggnad för aktörer, 
särskilt arbetsmarknadens parter och 
icke-statliga organisationer, inbegripet 
sociokulturella organisationer och 
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territoriella pakter för att skapa stöd för 
reformer på nationell, regional och lokal 
nivå.

miljöorganisationer, vid genomförandet av
operativa program som syftar till 
sysselsättning, utbildning och social och 
sociokulturell politik samt sektoriella och 
territoriella pakter för att skapa stöd för 
reformer på nationell, regional och lokal 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 158
Ramona Nicole Mănescu

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, 
bland annat partner som ansvarar för 
genomförandet av åtgärder som rör 
arbetsmarknad, utbildning, inledande och 
fortsatt yrkesutbildning, och socialpolitik 
samt sektoriella och territoriella pakter för 
att skapa stöd för reformer på nationell, 
regional och lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 

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 
förbättring och social utveckling på 
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nivå. nationell, regional och lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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, 
inbegripet icke-statliga organisationer, 
som ansvarar för genomförandet av 
åtgärder som rör arbetsmarknad, formell 
och icke-formell utbildning och 
socialpolitik samt sektoriella och 
territoriella pakter för att skapa stöd för 
reformer på nationell, regional och lokal 
nivå.

Or. lt

Ändringsförslag 161
Tamás Deutsch

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 som 
ansvarar för genomförandet av åtgärder 
som rör arbetsmarknad, utbildning, hälso-
och sjukvård och socialpolitik samt 
sektoriella och territoriella pakter för att 
skapa stöd för reformer på nationell, 
regional och lokal nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Investeringar i partnerskapsprincipen 
och i kapacitetsuppbyggnad för de partner 
som avses i artikel 5 i förordning (EU) 
nr […], för att garantera dessa partners 
engagemang och deltagande i
utarbetandet, genomförandet, 
övervakningen och utvärderingen av 
såväl programmen som insatserna.

Or. en

Ändringsförslag 163
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) Kapacitetsuppbyggnad genom 
territoriella pakter och lokala initiativ, för 
att främja den territoriella dimensionen 
hos ESF.

Or. pt

Ändringsförslag 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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 

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

som inte får stöd från 
sammanhållningsfonden 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,

Or. de

Ändringsförslag 165
Jens Nilsson

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 koldioxidsnål, 
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,

Or. en

Ändringsförslag 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

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 

(a) stödja övergången till en utsläppssnål, 
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 
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och energi, och energi,

Or. en

Ändringsförslag 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) stärka forskning, teknisk utveckling och 
innovation genom utveckling av högre 
universitetsutbildning, forskarutbildning 
och partnerskap mellan högskolor, 
forsknings- och teknikcentrum och företag, 
och

(c) stärka forskning, teknisk utveckling och 
innovation, inbegripet innovativa nätverk 
inom den sociokulturella och kreativa 
sektorn, genom utveckling av högre 
universitetsutbildning, forskarutbildning 
och partnerskap mellan högskolor, 
forsknings- och teknikcentrum och företag, 
och

Or. en

Ändringsförslag 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens konkurrenskraft
genom att förbättra företagens och 
arbetstagarnas anpassningsförmåga, öka 
investeringarna i humankapitalet, stärka en 
inkluderande arbetsmarknad och bland 
annat tillgången för personer med 
funktionsnedsättning, förbättra 
utbildningssystemen inom små och 
medelstora företag, särskilt för ungdomar, 
främja små och medelstora kooperativa 
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företag, system och strukturer som bidrar 
med lösningar på sociala utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 bidrag till att skapa 
miljömässigt och social hållbar utveckling
genom att förbättra företagens och 
arbetstagarnas anpassningsförmåga och 
öka investeringarna i ny kunskap och 
kompetens.

Or. en

Ändringsförslag 170
Ramona Nicole Mănescu

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 mikroföretagens och de små och 
medelstora företagens konkurrenskraft och 
hållbara utveckling genom att förbättra 
företagens, arbetstagarnas och chefernas
anpassningsförmåga och genom att öka 
investeringarna i humankapitalet, bland 
annat ungdomars utbildning, 
yrkesutbildning och lärlingskap.

Or. en
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Ändringsförslag 171
Hermann Winkler

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 konkurrenskraft genom att 
förbättra företagens och arbetstagarnas 
anpassningsförmåga och öka 
investeringarna i humankapitalet, även 
genom att stödja enheter för varvad 
yrkesutbildning.

Or. de

Ändringsförslag 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 konkurrenskraften för sociala 
företag och företag inom den sociala 
ekonomin, och då särskilt för små och 
medelstora företag, genom att förbättra 
företagens och arbetstagarnas 
anpassningsförmåga och öka 
investeringarna i humankapitalet.

Or. es

Ändringsförslag 173
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led d
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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 konkurrenskraft genom att 
förbättra företagens anpassningsförmåga 
för att möta nya samhällssituationer och 
främja arbetstagarnas anpassningsförmåga
till de nya affärskompetenser som krävs 
för att lyckas i arbetslivet, förutom att öka 
investeringarna i humankapitalet.

Or. pt

Motivering

Företagens anpassningsförmåga måste stämma överens med de nya samhällssituationerna 
och förändringar som måste ske på grund av den ökade globala konkurrenskraften, 
inbegripet investeringar på områdena teknik, miljö och energi.

Ändringsförslag 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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
uppstår genom övergången till 
miljömässigt och socialt hållbar 
utveckling, i syfte att bidra till uppnåendet 
av åtminstone Europa 2020-strategins 
centrala mål i fråga om sysselsättning, 
utbildning och minskad fattigdom.

Or. en
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Ändringsförslag 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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.

Or. en

Ändringsförslag 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 bidrar till att hantera 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.

Or. es



AM\903909SV.doc 77/155 PE491.059v01-00

SV

Ändringsförslag 177
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget och motiveringen till skäl 7.

Ändringsförslag 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Minst 20 % av de totala ESF-medlen i 
varje medlemsstat ska anslås för det 
tematiska målet att främja social 
inkludering och bekämpa fattigdom i 
artikel 9.9 i förordning (EU) nr […].
Investeringsprioriteringen ”aktiv 
inkludering” ska ingå i alla operativa 
program. Innan partnerskapsavtalen och 
de operativa programmen utarbetas ska 
kommissionen lägga fram riktlinjer om 
hur ESF ska bidra till att nå målet att 
minska fattigdomen genom strategier för 
integration och social inkludering.

Or. en
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Ändringsförslag 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska inrikta stödet på 
de tematiska målen enligt följande:

utgår

(a) I mer utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 80 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till
högst fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.
(b) I övergångsregioner ska 
medlemsstaterna styra 70 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.
(c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 60 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.
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Or. en

Ändringsförslag 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska inrikta stödet på 
de tematiska målen enligt följande:

3. Medlemsstaternas nationella, regionala 
och lokala myndigheter ska inrikta stödet 
på de tematiska målen enligt följande:

Or. en

Ändringsförslag 182
Giommaria Uggias

Förslag till förordning
Artikel 4 � punkt 3 � inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska inrikta stödet på de 
tematiska målen enligt följande:

3. Medlemsstaterna och de regionala 
myndigheterna ska inrikta stödet på de 
tematiska målen enligt följande:

Or. it

Ändringsförslag 183
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I mer utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 80 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst fyra av de prioriterade 

utgår
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investeringarna enligt artikel 3.1.

Or. de

Ändringsförslag 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I mer utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 80 % av ESF-
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 fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

Or. es

Ändringsförslag 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) I mer utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 80 % av ESF-
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 fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

Or. sk

Ändringsförslag 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 187
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) I mer utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 80 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till de 
prioriterade investeringar som fastställs i 
samråd med ekonomiska och sociala 
partner.

Or. en

Ändringsförslag 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) I mer utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra minst 80 % av de 
totala ESF-medlen på nationell nivå till
de tematiska mål som fastställs i 
artikel 9.8–9.10 i förordning (EU) 
nr [...]/2012[förordning om gemensamma 
bestämmelser].
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Or. en

Ändringsförslag 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 190
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 192
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) I övergångsregioner ska 
medlemsstaterna styra 70 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till de 
prioriterade investeringar som fastställs i 
samråd med ekonomiska och sociala 
partner.

Or. en

Ändringsförslag 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) I övergångsregioner ska 
medlemsstaterna styra minst 70 % av de 
totala ESF-medlen på nationell nivå till
de tematiska mål som fastställs i 
artikel 9.8–9.10 i förordning (EU) 
nr [...]/2012[förordning om gemensamma 
bestämmelser].
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Or. en

Ändringsförslag 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I övergångsregioner ska 
medlemsstaterna styra 70 % av ESF-
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 fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

Or. es

Ändringsförslag 195
Hermann Winkler

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 60 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 60 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

(c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 80 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst sex av de prioriterade investeringarna 
enligt artikel 3.1, varav i länder med ESM-
stöd minst 50 % från de tematiska målen 
b) investera i utbildning, kompetens och 
livslångt lärande och d) uppbyggande av 
administrativ kapacitet.

Or. de

Ändringsförslag 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 60 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 50 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

Or. es

Ändringsförslag 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 60 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst fyra av de prioriterade 

(c) I mindre utvecklade regioner och i 
regioner vars BNP per capita för perioden 
2007–2013 var lägre än 75 % av 
genomsnittlig BNP i EU-25 men som nu 
är stödberättigande inom kategorin 
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investeringarna enligt artikel 3.1. övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner ska medlemsstaterna styra 60 % 
av anslaget till varje operativt program till 
högst fem av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1

Or. en

Ändringsförslag 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 60 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

(c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra minst 60 % av de 
totala ESF-medlen på nationell nivå till
de tematiska mål som fastställs i 
artikel 9.8–9.10 i förordning (EU) 
nr [...]/2012[förordning om gemensamma 
bestämmelser].

Or. en

Ändringsförslag 200
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 60 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till
högst fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1.

(c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 60 % av ESF-
anslaget till varje operativt program om de 
prioriterade investeringarna som väljs i 
samråd med ekonomiska partner och 
arbetsmarknadens parter.

Or. en
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Ändringsförslag 201
Jan Olbrycht

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led c i denna artikel ska även gälla de 
regioner vars BNP per capita för perioden 
2007–2013 var lägre än 75 procent av den 
genomsnittliga BNP för EU-25, för 
referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen] för perioden 2014–
2020.

Or. en

Ändringsförslag 202
Mojca Kleva

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom undantag från led 3a och b, ska 
medlemsstaterna styra 60 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst fyra av de prioriterade 
investeringarna enligt artikel 3.1, i de 
regioner vars BNP per capita för perioden 
2007–2013 var lägre än 75 procent av den 
genomsnittliga BNP för EU-25, för 
referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen] för perioden 2014–
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2020.

Or. en

Ändringsförslag 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Antalet prioriteringar kan utökas till 
sex stycken när särskilda skäl motiverar 
att man på så sätt täcker in varje enskild 
regions behov och egna prioriteringar.

Or. es

Ändringsförslag 204
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Genom undantag från led (a), (b) och 
(c), kan under perioden 2014-2020 upp till 
60 % av de totala ESF-resurserna inom 
varje operativt program anslås till högst 
sex av de investeringsprioriteringar som 
anges i artikel 3.1 i regioner vars BNP per 
capita för perioden 2007-13 var lägre än 
75 % av BNP-genomsnittet under 
referensperioden, men som är 
stödberättigade inom kategorierna 
övergångsregioner eller mer utvecklade 
regioner enligt artikel 82.2 b och c i 
förordning (EU) nr [  ]/2012 (CPR).

Or. pl
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Ändringsförslag 205
Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Som ett undantag från 
bestämmelserna i led a och b, ska 
procenttalen ovan minskas med tio 
procentenheter för medlemsstaternas 
huvudstadsregioner som är 
stödberättigade enligt artikel 82.3. i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen] för perioden 2014–
2020.

Or. en

Ändringsförslag 206
Tomasz Piotr Poręba

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Siffran fyra investeringsprioriteringar 
som nämns i led (a), (b) och (c) kan höjas 
till sex av de prioriteringar som anges i 
artikel 3.1.

Or. pl

Ändringsförslag 207
Tamás Deutsch

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Som ett undantag från 
bestämmelserna i led a och b, ska 
procenttalen ovan minskas med tio 
procentenheter för medlemsstaternas 
huvudstadsregioner som är 
stödberättigade enligt artikel 82.3. i 
förordning (EU) nr [ ]/2012 
[grundförordningen] för perioden 2014–
2020.

Or. en

Ändringsförslag 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma indikatorer enligt bilagan till 
denna förordning och programspecifika 
indikatorer ska användas enligt artiklarna 
24.3 och 87.2 b ii i förordning (EU) 
nr […]. Alla gemensamma indikatorer ska 
uttryckas i absoluta tal.

Gemensamma indikatorer enligt bilagan till 
denna förordning och programspecifika 
indikatorer ska användas enligt artiklarna 
24.3 och 87.2 b ii i förordning (EU) 
nr […]. Alla gemensamma indikatorer ska 
uttryckas i absoluta tal och alla uppgifter 
måste delas upp efter kön.

Or. en

Ändringsförslag 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gemensamma indikatorer enligt bilagan I vägledningssyfte inbegrips en rad
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till denna förordning och programspecifika 
indikatorer ska användas enligt 
artiklarna 24.3 och 87.2 b ii i förordning 
(EU) nr […]. Alla gemensamma 
indikatorer ska uttryckas i absoluta tal.

gemensamma indikatorer från bilagan till 
denna förordning och programspecifika 
indikatorer enligt artiklarna 24.3 och 
87.2 b ii i förordning (EU) nr […]. Alla 
gemensamma indikatorer ska uttryckas i 
absoluta tal.

Or. es

Ändringsförslag 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 

1. Lokala och regionala myndigheter, 
arbetsmarknadens parter och andra 
berörda aktörer, särskilt icke-statliga 
organisationer, kan medverka i 
utformningen, genomförandet och 
utvärderingen av de operativa 
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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.

programmen enligt artikel 5 i förordning 
(EU) nr […] genom globalt stöd enligt
artikel 113.7 i förordning (EU) nr […] och 
det kan ske i form av tekniskt stöd enligt 
artiklarna 108 och 109 i förordning (EU) 
nr [...]. Medlemsstaterna ska göra system 
för globalt stöd tillgängliga för små och 
stora icke-statliga organisationer i alla 
operativa ESF-program. 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. Tekniska 
stödresurser ska göras tillgängliga i alla 
operativa ESF-program med ett särskilt 
stöd till icke-statliga organisationer och 
små lokala och regionala myndigheter –
styrda tekniska stödtjänster på EU-nivå 
och regional nivå.

Or. en

Ändringsförslag 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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. Arbetsmarknadens parter och andra 
berörda aktörer, särskilt med hänsyn till 
organisationer som agerar på regionala 
och lokala nivåer, kan medverka i 
genomförandet av de operativa 
programmen, även parterna enligt artikel 5 
a, b och c 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 
en del av programmet som det globala 
stödet gäller och anges ett vägledande 
belopp som ska anslås från varje prioriterat 
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område.

Or. en

Ändringsförslag 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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. Arbetsmarknadens parter och andra 
berörda regionala och lokala 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.

Or. es

Ändringsförslag 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

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 

1. Relevanta offentliga 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 globalt stöd enligt 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 215
Tomasz Piotr Poręba

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 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.

Or. en

Ändringsförslag 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2
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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 regionala och lokala 
offentliga myndigheter samt 
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 offentliga 
myndigheters kapacitet att genomföra 
samhällsplanering och stärka social 
dialog samt till gemensamma åtgärder av 
offentliga myndigheter och av 
arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 ESF-
stödda insatser ska 
förvaltningsmyndigheterna se till att 
lämpliga ESF-medel, minst 2 % av de 
totala ESF-medlen i varje medlemsstat,
anslås till kapacitetsbyggande i form av 
utbildning, nätverksarbete och åtgärder för 
att stärka den sociala dialogen samt till 
gemensamma åtgärder av 
arbetsmarknadens parter.
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Or. en

Ändringsförslag 218
Hermann Winkler

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 ESF-
stödda insatser ska 
förvaltningsmyndigheterna för ett operativt 
program i en region enligt artikel 82.2 a, b 
och c 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.

Or. de

Motivering

Alla regiontyper bör ha möjlighet att främja arbetsmarknadens parter på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 219
Wojciech Michał Olejniczak

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 

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 
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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.

medlemsstat som är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden se till att lämpliga 
ESF-medel anslås till kapacitetsbyggande i 
form av tekniskt bistånd, utbildning, 
nätverksarbete och åtgärder för att stärka 
den sociala dialogen samt till gemensamma 
åtgärder av arbetsmarknadens parter.

Or. pl

Motivering

Arbetsmarknadens parter bör ha tillgång till tekniskt bistånd, inte bara för att stärka deras 
kapacitet, utan också för att stödja deras deltagande i de beslutsprocesser på alla nivåer som 
krävs för genomförande av de operativa programmen. 

Ändringsförslag 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 
medlemsstat som är berättigad till stöd 
från Sammanhållningsfonden se till att 
lämpliga ESF-medel anslås till 
kapacitetsbyggande för icke-statliga 
organisationer.

3. För att främja att icke-statliga 
organisationer får tillgång till och 
medverkar i ESF-stödda insatser, särskilt 
på områdena social och sociokulturell 
inkludering, jämställdhet och lika 
möjligheter, ska 
förvaltningsmyndigheterna se till att 
lämpliga ESF-medel, minst 2 % av de 
totala ESF-medlen i varje medlemsstat,
anslås till kapacitetsbyggande och 
nätverksbyggande för icke-statliga 
organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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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 
medlemsstat som är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden se till att lämpliga 
ESF-medel anslås till kapacitetsbyggande 
för icke-statliga organisationer.

3. För att främja att andra aktörer, framför 
allt icke-statliga organisationer får tillgång 
till och på lämpligt sätt medverkar i ESF-
stödda insatser, särskilt på områdena icke-
formell utbildning, 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 
medlemsstat som är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden se till att lämpliga 
ESF-medel anslås till kapacitetsbyggande 
för aktörer, framför allt icke-statliga 
organisationer.

Or. lt

Ändringsförslag 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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 
medlemsstat som är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden se till att lämpliga 
ESF-medel anslås till kapacitetsbyggande 
för icke-statliga organisationer.

3. För att främja att icke-statliga 
organisationer får tillgång till och på 
lämpligt sätt medverkar i ESF-stödda 
insatser, i synnerhet med 
påverkansåtgärder, 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 
medlemsstat som är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden se till att lämpliga 
ESF-medel anslås till kapacitetsbyggande 
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för icke-statliga organisationer.

Or. fr

Ändringsförslag 223
Ramona Nicole Mănescu

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 
medlemsstat som är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden se till att lämpliga 
ESF-medel anslås till kapacitetsbyggande 
för icke-statliga organisationer.

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
och b i förordning (EU) nr […] eller i en 
medlemsstat som är berättigad till stöd från 
Sammanhållningsfonden se till att lämpliga 
ESF-medel anslås till kapacitetsbyggande 
för icke-statliga organisationer.

Or. en

Ändringsförslag 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I syfte att främja ett lämpligt 
deltagande från lokala småföretag, 
särskilt i glesbefolkade områden och 
landsbygdsområden, eller områden med 
allvarliga och permanenta territoriella 
nackdelar, ska förvaltningsmyndigheten 
för ett operativt program likväl enligt 
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artikel 5 i förordning (EU) nr [   ] anslå 
en lämplig andel av ESF-medlen till 
verksamheter som är avsedda för att 
förbättra de lokala småföretagens 
kapacitet vid utarbetandet, 
genomförandet, uppföljningen och 
utvärderingen av ESF-finansierade 
program.

Or. es

Ändringsförslag 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
procedurer och administration för 
arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer.

Or. pl

Ändringsförslag 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

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 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja jämställdhet genom integrering av 
jämställdhetsprincipen på alla områden, 
enligt artikel 7 i förordning (EU) nr […] 
och genom särskilda åtgärder som inriktas 
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artikel 3.1 a iv, som inriktas på att
varaktigt öka kvinnors deltagande och 
stärka deras ställning på arbetsmarknaden, 
minska könsdiskrimineringen på 
arbetsmarknaden, bekämpa 
könsstereotyper inom utbildningen och 
göra det lättare för män och kvinnor att 
kombinera arbete och privatliv.

på att varaktigt öka kvinnors deltagande 
och stärka deras ställning på 
arbetsmarknaden, minska 
könsdiskrimineringen på arbetsmarknaden, 
bekämpa könsstereotyper inom 
utbildningen och göra det lättare för män 
och kvinnor att kombinera arbete och 
privatliv samt ta upp feminiseringen av 
fattigdomen genom att främja delat 
omsorgsansvar mellan män och kvinnor.

Medlemsstaterna ska se till att 
jämställdhet och lika möjligheter främjas 
i utformningen, genomförandet och 
utvärderingen av de operativa 
programmen med metoder för bedömning 
av jämställdhetsaspekter i 
budgetplaneringen.
Medlemsstater ska vidare göra det möjligt 
för kvinnor och män att på ett balanserat 
sätt delta i förvaltningen och 
genomförandet av operativa program på 
lokal, regional och nationell nivå och 
rapportera om framsteg i denna fråga.

Or. en

Ändringsförslag 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

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 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja jämställdhet genom integrering av 
jämställdhetsprincipen på alla områden, 
enligt artikel 7 i förordning (EU) nr [...] 
som integrerar jämställdhetsperspektiv i 
åtgärder enligt alla tematiska 
prioriteringar och i alla skeden för 
planering och genomförande av program. 
Medlemsstaterna ska anslå stöd åt
särskilda åtgärder enligt artikel 3.1 a iv, 
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utbildningen och göra det lättare för män 
och kvinnor att kombinera arbete och 
privatliv.

som inriktas på att varaktigt öka kvinnors 
deltagande och stärka deras ställning på 
arbetsmarknaden, avskaffa
könsdiskrimineringen på arbetsmarknaden, 
bekämpa könsstereotyper inom 
utbildningen, ta upp feminiseringen av 
fattigdom, främja delat omsorgsansvar 
mellan kvinnor och män samt göra det 
lättare för män och kvinnor att kombinera 
arbete och privatliv.

Or. en

Ändringsförslag 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja jämställdhet genom integrering av 
jämställdhetsprincipen på alla områden, 
enligt artikel 7 i förordning (EU) nr […] 
och genom särskilda åtgärder enligt 
artikel 3.1 a iv, som inriktas på att varaktigt 
öka kvinnors deltagande och stärka deras 
ställning på arbetsmarknaden, minska 
könsdiskrimineringen på 
arbetsmarknaden, bekämpa 
könsstereotyper inom utbildningen och 
göra det lättare för män och kvinnor att 
kombinera arbete och privatliv.

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, öka deras 
närvaro på arbetsmarknaden, minska 
könsdiskrimineringen, avskaffa 
olikheterna i lönesättning mellan kvinnor 
och män, underlätta återkomsten till 
arbetslivet efter mammaledighet, bekämpa 
könsstereotyper inom utbildningen och 
göra det lättare för män och kvinnor att 
kombinera arbete och privatliv.

Or. pl

Ändringsförslag 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

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 
ojämlikheter i fråga om utbildningsresultat 
och hälsa och underlätta övergången från 
institutionsbaserade till samhällsbaserade 
vårdtjänster.

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja lika möjligheter för alla, inklusive 
tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning genom integrering av 
principen om icke-diskriminering på alla 
områden, enligt artikel 7 i förordning (EU) 
nr […] och genom särskilda åtgärder inom 
alla relevanta prioriterade investeringar
enligt artikel 3, genom att särskilt 
uppmärksamma de som utsätts för 
diskriminering på flera grunder. Dessa 
åtgärder ska inriktas på människor som 
löper risk att diskrimineras eller har en 
funktionsnedsättning, i syfte att öka deras 
deltagande på arbetsmarknaden, framför 
allt förbättra tillträdet 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.

Or. en

Ändringsförslag 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

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 

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 
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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 
ojämlikheter i fråga om utbildningsresultat 
och hälsa och underlätta övergången från 
institutionsbaserade till samhällsbaserade 
vårdtjänster.

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, garantera 
dem en bostad till överkomligt pris, stärka 
deras delaktighet i samhället och minska 
ojämlikheter i fråga om utbildningsresultat 
och hälsa och underlätta övergången från 
institutionsbaserade till samhällsbaserade 
vårdtjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Social innovation
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.
2. Medlemsstaterna ska identifiera teman 
för social innovation som motsvarar deras 
särskilda behov enligt de operativa 
programmen.
3. Kommissionen ska underlätta 
kapacitetsuppbyggnad för social 
innovation, särskilt genom att stödja 
ömsesidigt lärande, inrätta nätverk och 
sprida god praxis och goda metoder.

Or. en
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Ändringsförslag 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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.

Or. en

Ändringsförslag 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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. Medlemsstaterna ska identifiera teman 
för social innovation som motsvarar deras 
särskilda behov enligt de operativa 
programmen, inklusive frågor som avser 
sociokulturell innovation och motsvarar 
åtgärder i andra GSR-fonder, framför allt 
Eruf.

Or. en

Ändringsförslag 234
Nuno Teixeira
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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 underlätta 
kapacitetsuppbyggnad för social 
innovation, särskilt genom att stödja 
ömsesidigt lärande, inrätta nätverk och 
sprida god praxis och goda metoder och 
skapa och genomföra nya lösningar 
utformade för att tillgodose växande 
sociala behov.

Or. pt

Motivering

Kommission ska stödja kapacitetsbyggandet, nätverk och effektivt genomförande av nya 
lösningar som utformats av icke-statliga organisationer för att möta de aktuella behoven hos 
de mest behövande. Den ska göra det lättare att skapa och genomföra sådana lösningar.

Ändringsförslag 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska säkerställa 
komplementariteten mellan åtgärderna 
för social innovation som finansieras av 
ESF och av EU-programmet för social 
förändring och innovation.

Or. en

Ändringsförslag 236
Victor Boştinaru
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Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete över gränserna Transnationellt och interregionalt 
samarbete över gränserna

Or. en

Ändringsförslag 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete över gränserna Gränsöverskridande, transnationellt och 
mellanregionalt samarbete

Or. pl

Ändringsförslag 238
María Irigoyen Pérez

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 se till att det sker 
ett 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.

Or. es

Motivering

Det transnationella samarbetet bör vara obligatoriskt och inte frivilligt.
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Ändringsförslag 239
Nuno Teixeira

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 stödja samarbete 
över gränserna i syfte att främja ömsesidigt 
lärande, utbyte av god praxis och 
utveckling av sociala projekt av grupper i 
de europeiska institutionerna, och 
därigenom öka de ESF-stödda insatsernas 
verkan. I samarbetet över gränserna ska 
partner från minst två medlemsstater ingå 
och särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 
de yttersta randområdena på grund av 
deras avlägsna och isolerade belägenhet.

Or. pt

Motivering

De yttersta randområdena ska ägnas särskild uppmärksamhet i gränsöverskridande projekt 
eftersom deras naturförhållanden brukar leda till ökat utbyte av idéer, projekt och god praxis 
med andra kontinentala territorier.

Ändringsförslag 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 stödja 
gränsöverskridande, transnationellt och 
mellanregionalt samarbete i syfte att 
främja ömsesidigt lärande och därigenom 
öka de ESF-stödda insatsernas verkan.

Or. pl
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Ändringsförslag 241
Victor Boştinaru

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 stödja 
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 från 
minst två medlemsstater ingå.

Or. en

Ändringsförslag 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 stödja 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.

Or. en

Ändringsförslag 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing
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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 välja teman för 
samarbete över gränserna från en 
förteckning, efter ett samråd med civila 
samhällsorganisationer och lokala och 
regionala myndigheter, som föreslagits av 
kommissionen och godkänts av ESF-
kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 244
Vasilica Viorica Dăncilă

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 välja teman för 
samarbete över gränserna från en 
förteckning som föreslagits av 
kommissionen och godkänts av ESF-
kommittén, på förslag från lokala och 
regionala myndigheter och med hänsyn 
till de lokala särdragen och behoven i 
målområdena.

Or. ro

Motivering

Lokala och regionala myndigheter vet bäst vilka de lokala och regionala behoven är och kan 
skapa förslag utifrån denna kunskap.

Ändringsförslag 245
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
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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 välja teman för 
gränsöverskridande, transnationellt och 
interregionalt samarbete från en 
förteckning som föreslagits av 
kommissionen och godkänts av ESF-
kommittén.

Or. en

Ändringsförslag 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 välja teman för 
gränsöverskridande, transnationellt och 
mellanregionalt samarbete från en 
förteckning som föreslagits av 
kommissionen och godkänts av ESF-
kommittén.

Or. pl

Ändringsförslag 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 välja teman för 
samarbete över gränserna efter samråd 
med parterna från en förteckning som 
föreslagits av kommissionen och godkänts
av ESF-kommittén.
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Or. en

Ändringsförslag 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 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. Medlemsstaterna ska uppmuntras 
att bygga upp nätverk för social 
inkludering på transnationell nivå som 
inbegriper berörda aktörer från det civila 
samhället. 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.

Or. en

Ändringsförslag 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska underlätta samarbetet 
över gränserna kring de teman som avses i 

3. Kommissionen ska underlätta det 
gränsöverskridande, transnationella och 
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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.

mellanregionala 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 samt 
gemensamma metoder för övervakning 
och utvärdering, för att underlätta det 
gränsöverskridande, transnationella och 
mellanregionala samarbetet. Det 
gränsöverskridande, transnationella och 
mellanregionala samarbetet inom ramen 
för EFS bör koordineras med 
förordningen om Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) för att 
säkerställa koordineringen mellan 
fonderna.

Or. pl

Ändringsförslag 250
Victor Boştinaru

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 

3. Kommissionen ska gränsöverskridande, 
transnationellt och interregionalt 
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 
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utvärdering, för att underlätta samarbetet 
över gränserna.

gemensamma metoder för övervakning och 
utvärdering, för att underlätta samarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 251
Victor Boştinaru

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. 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.

Or. en

Ändringsförslag 252
María Irigoyen Pérez

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 […] ska de operativa 
programmen fastställa prioriterade 
områden för genomförande av åtgärder för 
social innovation och samarbete över 
gränserna enligt artiklarna 9 och 10.

Or. es

Motivering

Man bör främja tillämpning av social innovation och transnationellt samarbete inom de 
operativa programmens områden.
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Ändringsförslag 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 […] får de operativa 
programmen fastställa prioriterade 
områden för genomförande av åtgärder för 
samarbete över gränserna enligt 
artiklarna 9 och 10.

Or. en

Ändringsförslag 254
María Irigoyen Pérez

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 minst tio 
procentenheter, dock till högst 100 %, om 
området enbart avser social innovation 
eller samarbete över gränserna, eller en 
kombination av båda.

Or. es

Motivering

Man bör främja tillämpning av social innovation och transnationellt samarbete inom de 
operativa programmens områden.
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Ändringsförslag 255
Ramona Nicole Mănescu

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.

Or. en

Ändringsförslag 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

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 % i ESM-länder, om 
området enbart avser social innovation, 
utbildning eller samarbete över gränserna, 
eller en kombination.

Or. de

Ändringsförslag 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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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 109, 101.3 
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, 
eller se artikel 6.1.

Or. en

Ändringsförslag 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 
samarbete över gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) social innovation och samarbete över 
gränserna enligt artiklarna 9 och 10, om de 
inte omfattas av ett särskilt prioriterat 
område.

(b) samarbete över gränserna enligt 
artiklarna 9 och 10, om de inte omfattas av 
ett särskilt prioriterat område.

Or. en

Ändringsförslag 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

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 kan stödja lokalt ledda strategier för 
lokal utveckling enligt artikel 28 i 
förordning (EU) nr […], territoriella pakter 
och lokala initiativ för sysselsättning 
inklusive ungdomars sysselsättning, 
utbildning och social inkludering inklusive 
främjande av regionala kulturer och
språk. ESF kan användas som en 
”ledande” fond för integrerade projekt för 
social inkludering enligt artikel 3 c i 
kombination med prioriterade 
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investeringar eller Eruf-åtgärder. Minst 5 
% av ESF ska stödja integrerade regionala 
investeringar enligt artikel 99 i förordning 
(EU) nr [...]

Or. en

Ändringsförslag 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 […].

Or. pl

Ändringsförslag 263
Constanze Angela Krehl

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 som leder 
till arbete för människor 60 år eller äldre.

Or. de
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Motivering

Principiellt har de ESF-stödda insatserna 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 formulering ska garantera att även äldre människor kan vara deltagare i 
ESF-insatser. I detta sammanhang ska de demografiska särdragen i regionerna beaktas. 
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 godkännas när den genomsnittliga regionala 
ungdomsarbetslösheten underskrider 8 procent.

Ändringsförslag 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
genom strategier med integrerade insatser 
för att lösa ekonomiska och sociala 
problem samt miljöproblem och i 
synnerhet hemlöshet i de stadsområden 
som anges i partnerskapsavtalet.

Or. fr

Ändringsförslag 265
Jan Olbrycht

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 

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, demografiska och 
sociala problem samt klimat- och 
miljöproblem i de stadsområden som anges 
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partnerskapsavtalet. i partnerskapsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 
genom strategier med integrerade insatser 
för att lösa ekonomiska, sociala och 
kulturella problem samt miljöproblem i de 
stadsområden.

Or. en

Ändringsförslag 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Minst 5 % av ESF-medlen som anslås 
på nationella nivåer ska anslås till 
integrerade insatser för hållbar 
stadsutveckling som delegerats till städer 
för att förvaltas genom integrerade 
regionala investeringar enligt artikel 99 i 
förordning (EU) nr [...]/2012 
[grundförordningen].

Or. en
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Ändringsförslag 268
Nuno Teixeira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Som ett komplement till Eruf-
insatserna, i synnerhet det specifika extra 
anslaget för de yttersta randområdena och 
för glest befolkade regioner, ska 
medlemsstaterna anslå 1 % av ESF-
medlen till de yttersta randområdena. Ett 
särskilt socialt stödprogram kommer att 
inrättas (POSEI SOCIAL RUP) för att 
förbättra befolkningarnas strukturella, 
sociala och ekonomiska situation och 
minska konsekvenserna av det avsides 
läget och ökaraktären, i enlighet med vad 
som anges i artikel 349 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. pt

Motivering

I artikel 349 i fördraget fastställs att de yttersta randområdena står inför en svårare 
strukturell, social och ekonomisk situation än andra europeiska regioner. Eftersom Eruf 
inbegriper ett särskilt extra anslag till stöd för ekonomisk sammanhållning i de yttersta 
randområdena och målet för det europeiska territoriella samarbetet inbegriper ett specifikt 
belopp till stöd för territoriell sammanhållning är det rimligt att även ESF fastställer ett 
mindre belopp (1 %) till stöd för social sammanhållning. 

Ändringsförslag 269
Luís Paulo Alves

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De operativa program som 
samfinansieras genom ESF och som 
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omfattar områden med allvarliga och 
permanenta, naturbetingade eller 
demografiska nackdelar, enligt 
artikel 111.4 i förordning (EU) 
nr […]/2012 (genom vilken allmänna 
bestämmelser fastställs), ska särskilt 
inriktas på att lösa specifika svårigheter i 
dessa områden.

Or. pt

Ändringsförslag 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. ESF ska ge stöd till stödberättigande 
utgifter, som trots vad som sägs i artikel 
110.2 b i förordning (EU) nr […], får 
omfatta alla ekonomiska resurser till vilka 
arbetsgivare och arbetstagare gemensamt 
bidrar.

1. ESF ska ge stöd till stödberättigande 
utgifter, som trots vad som sägs i artikel
109, 110 b i förordning (EU) nr […], får 
omfatta alla ekonomiska resurser till vilka 
arbetsgivare och arbetstagare gemensamt 
bidrar.

Or. en

Ändringsförslag 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Enligt artikel 52.2 i förordning [...] 
[grundförordningen], ska 
medlemsstaterna anslå en lämplig nivå av 
ESF-anslagen för tekniskt stöd till alla 
parter som avses i artikel 5 i förordning 
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[...] [grundförordningen], för att 
underlätta dessa parters engagemang och 
deltagande i utformningen, 
genomförandet och utvärderingen av 
program och insatser, och för att stödja 
deras kapacitetsuppbyggnad i enlighet 
med den europeiska uppförandekoden för 
partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 272
Mojca Kleva

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 och 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.

Or. en
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Ändringsförslag 273
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Bidrag i form av anslag eller löner som 
betalas av en tredje part till förmån för 
deltagarna i en insats kan berättiga till stöd 
från ESF förutsatt att värdet inte överstiger 
den kostnad som bärs av tredje part och att 
kostnaden uppkommer i enlighet med 
nationella regler, inklusive 
redovisningsregler.

4. Bidrag i form av anslag eller löner som 
betalas av en tredje part till förmån för 
deltagarna i en insats kan berättiga till stöd 
från ESF förutsatt att värdet inte överstiger 
75 % av den kostnad som bärs av tredje 
part och att bidraget lämnas i enlighet med 
nationella regler, inklusive 
redovisningsregler.

Or. pt

Motivering

ESF ska stödja mottagarna med upp till 75 % av deras anställningskostnader och inte bara 
med 50 %. Detta kommer att leda till ökad anställbarhet och minska företagens kostnader. 
Under perioden 2007–2012 drog flera företag fördel av detta sjuttiofemprocentsprogram, 
vilket utgjorde ett sätt för företag att erbjuda högt kvalificerade ungdomar eller 
långtidsarbetslösa yrkespraktik. 

Ändringsförslag 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta syfte ska kommissionen ha 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt förfarandet i artikel 16 om berörda 
typer av insatser och fastställande av 
standardiserade skalor för enhetskostnader 
och schablonbelopp och deras högsta 
belopp, vilka kan komma att justeras enligt 
tillämpliga gemensamt beslutade metoder.

I detta syfte ska kommissionen i enlighet 
med förfarandet avseende berörda typer av 
insatser fastställa definitionen av 
standardiserade skalor för enhetskostnader 
och schablonbelopp och deras högsta 
belopp, vilka kan komma att justeras enligt 
tillämpliga gemensamt beslutade metoder.
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Or. es

Ändringsförslag 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Bidrag som ersätts på grundval av 
stödberättigande kostnader för insatserna 
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 200 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 276
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Bidrag som ersätts på grundval av 
stödberättigande kostnader för insatserna 
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 
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euro. 100 000 euro.

Or. en

Ändringsförslag 277
Ramona Nicole Mănescu

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.

Or. en

Ändringsförslag 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

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.

Or. en
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Ändringsförslag 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ESF får användas för att öka tillgången till 
kapitalmarknaderna för offentliga och 
privata organ på nationell och regional
nivå om de genomför politiska riktlinjer 
och åtgärder inom tillämpningsområdet för 
ESF och det operativa programmet genom 
policybaserade garantier för ESF som 
kräver godkännande av kommissionen.

ESF får användas för att öka tillgången till 
kapitalmarknaderna för offentliga och 
privata organ på nationell, regional och 
lokal nivå om de genomför åtgärder inom 
tillämpningsområdet, framför allt 
mikrokrediter och mikrofinansiering, och 
politiska riktlinjer för ESF och det 
operativa programmet genom 
policybaserade garantier för ESF som 
kräver godkännande av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 16 för att 
fastställa särskilda regler och villkor för 
medlemsstaternas ansökningar om 
policybaserade garantier, inklusive tak, och 
därvid särskilt se till att användningen av 
dessa inte leder till alltför höga 
skuldsättningsnivåer hos offentliga organ.

Kommissionen ska se till att det i enlighet 
med artikel 16 fastställs särskilda regler 
och villkor för medlemsstaternas 
ansökningar om policybaserade garantier, 
inklusive tak, och därvid särskilt se till att 
användningen av dessa inte leder till alltför 
höga skuldsättningsnivåer hos offentliga 
organ.

Or. es

Ändringsförslag 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
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Omarjee

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a 
Särskilda bestämmelser om villkor

Artikel 15a (ny)
1. Artikel 17.5 i förordning (EU) nr [...] 
om förhandsvillkor ska inte tillämpas när 
det gäller inställande av betalningar från 
ESF.
2. Artikel 21 i förordning (EU) nr [...] om 
villkor kopplade till samordningen av 
medlemsstaternas ekonomiska politik ska 
inte tillämpas när det gäller inställande av 
betalningar från ESF.

Or. en

Ändringsförslag 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Kapitel 4 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Delegering av befogenheter och 
slutbestämmelser

Slutbestämmelser

Or. es

Ändringsförslag 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Utövande av delegering
1. Kommissionens rätt att anta delegerade 
akter gäller på de villkor som fastställs i 
denna artikel.
2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 14.1 och 15.2 ska ges 
kommissionen på obestämd tid från och 
med den 1 januari 2014.
3. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 14.1 första stycket och 15.2 
andra stycket får när som helst återkallas 
av Europaparlamentet eller rådet. Ett 
beslut om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet. Beslutet ska få verkan 
dagen efter att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare, i beslutet angivet, 
datum. Beslutet påverkar inte delegerade 
akter som redan trätt i kraft.
4. När kommissionen antagit en delegerad 
akt ska den samtidigt underrätta 
Europaparlamentet och rådet.
5. En delegerad akt som antagits i 
enlighet med artiklarna 14.1 första stycket 
och 115.2 andra stycket ska träda i kraft 
endast om Europaparlamentet eller rådet 
inte har gjort några invändningar inom 
två månader efter det att akten anmäldes 
till Europaparlamentet och rådet, eller om 
Europaparlamentet och rådet, innan den 
perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Denna period ska 
förlängas med två månader om 
Europaparlamentet eller rådet så begär.

Or. es
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Ändringsförslag 284
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Delegerade akter fastställs 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

Or. en

Ändringsförslag 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa* Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa*, 
ungdomar, kvinnor och personer med 
funktionsnedsättning

Or. es

Ändringsförslag 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 1 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Arbetstagare som förlorat sitt arbete till 
följd av en oförutsedd kris i den lokala, 
regionala eller nationella ekonomin som 
ett resultat av en snabb nedgång i en viss 



PE491.059v01-00 132/155 AM\903909SV.doc

SV

sektor eller omlokalisering av 
verksamheten till länder som inte är 
medlemmar i EU.

Or. en

Ändringsförslag 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Långtidsarbetslösa* utgår

Or. es

Ändringsförslag 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 3 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Icke förvärvsarbetande som står längst 
bort från arbetsmarknaden

Or. en

Ändringsförslag 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 5 – strecksats 1 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Utsatta personer som har svårt att få 
tillträde till den traditionella 
kreditmarknaden

Or. en

Ändringsförslag 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 6 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Under 25 år som antingen är i 
sysselsättning, deltar i utbildning eller 
omskolning senast fyra månader efter 
avslutad utbildning

Or. en

Ändringsförslag 291
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Över 54 år* Över 50 år*

Or. es

Ändringsförslag 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 1 – stycke 1 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Över 54 år* Över 45 år*

Or. es

Ändringsförslag 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 7 - strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Över 54 år i allvarlig materiell fattigdom

Or. en

Ändringsförslag 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Invandrare, personer med utländsk 
bakgrund, minoriteter (inklusive 
marginaliserade grupper som romer)**

– Invandrare, asylsökare, flyktingar, 
personer med utländsk bakgrund, 
minoriteter (inklusive marginaliserade 
grupper som romer)**

Or. en

Ändringsförslag 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Invandrare, personer med utländsk 
bakgrund, minoriteter (inklusive 
marginaliserade grupper som romer)**

– Invandrare, asylsökare och flyktingar, 
personer med utländsk bakgrund, 
minoriteter (inklusive marginaliserade 
grupper som romer)**

Or. en

Ändringsförslag 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 12 - strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Personer som är i riskzonen för 
fattigdom

Or. en

Ändringsförslag 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 12 - strecksats 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Personer i allvarlig materiell fattigdom

Or. en
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Ändringsförslag 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 12 - strecksats 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Under 18 år som bor i hushåll med 
långtidsarbetslöshet

Or. en

Ändringsförslag 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 12 - strecksats 4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ensamstående föräldrar

Or. en

Ändringsförslag 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – punkt 1 – led 12 - strecksats 5 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Hemlösa

Or. en
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Ändringsförslag 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Personer som är i riskzonen för 
fattigdom
• Personer i allvarlig materiell fattigdom
• Ensamstående föräldrar
• Hemlösa
• Personer från de fattigaste områdena

Or. en

Ändringsförslag 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1 – led 1 – led 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

personer från lantliga och avlägsna 
områden

Or. pl

Ändringsförslag 303
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Personer med kvalifikationer inom 
yrkesutbildning
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Or. en

Ändringsförslag 304
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga 1 – 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.

Or. es

Ändringsförslag 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 2 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter 
eller icke-statliga organisationer

– Antalet projekt som helt eller delvis 
genomförs av arbetsmarknadens parter 
eller icke-statliga organisationer eller 
andra aktörer

Or. en

Ändringsförslag 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 2 – led 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet projekt som riktar sig till 
offentliga förvaltningar eller offentliga 
tjänster

– Antalet projekt som riktar sig till 
offentliga förvaltningar eller offentliga 
tjänster på nationell, regional och lokal 
nivå

Or. en

Ändringsförslag 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 2 – led 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet mikroföretag och små och 
medelstora företag som får stöd

– Antalet understödda mikroföretag och 
små och medelstora företag, kooperativa 
företag och företag i den sociala 
ekonomin

Or. en

Ändringsförslag 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 2 – led 3 - strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Antalet understödda mikroföretag och 
små och medelstora företag, kooperativa 
företag och företag i den sociala 
ekonomin under kvinnligt ledarskap eller 
där kvinnorna är i majoritet i styrelsen 
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Or. en

Ändringsförslag 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 2 – punkt 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 […].

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 
utan särskild könsrelevans ska även delas 
upp efter kön.

Or. en

Ändringsförslag 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 3 – led 4 - strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kvinnor som är kvar i en prekär 
arbetssituation

Or. en

Ändringsförslag 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 3 – led 4 - strecksats 2 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kvinnor som blir ekonomiskt oberoende

Or. en

Ändringsförslag 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 3 – led 4 - strecksats 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ökat antal kvinnor i sektorerna för 
matematik, IT, naturkunskap och teknik 

Or. en

Ändringsförslag 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 3 – led 4 - strecksats 4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Deltagare i volontärarbete efter avslutad 
åtgärd

Or. en

Ändringsförslag 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 3 – led 4 - strecksats 5 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Deltagare som passerat den relativa 
fattigdomsgränsen

Or. en

Ändringsförslag 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 3 – led 4 - strecksats 6 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Deltagare som tagit sig ur allvarlig 
materiell fattigdom

Or. en

Ändringsförslag 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 3 – led 4 - strecksats 7 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 3 – led 4 - strecksats 8 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Deltagarnas bedömning av värdet av 
insatsen (för att öka deras känslomässiga 
välbefinnande, utveckla deras kompetens 
m.m.), värdering av samrådsprocessen i 
samband med insatsen

Or. en

Ändringsförslag 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 3 – led 4 - strecksats 9 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 3 – led 4 - strecksats 10 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Procentandelen personer med 
funktionsnedsättning som med framgång 
flyttats från institutionell vård till 
samhällsbaserade vårdtjänster
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Or. en

Ändringsförslag 320
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 3 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagare som inte längre erhåller 
minimilön eller andra förmåner efter sitt 
deltagande

Or. es

Ändringsförslag 321
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga 1 – 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.

Or. es

Ändringsförslag 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 3 – punkt 1 
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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 och bör bero på det 
förväntade resultatet av den prioriterade 
investeringen, och visa om personerna 
eller deltagarna är under 25 år, 25–54 år
och över 54 år*

Or. en

Ändringsförslag 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 1 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagare i sysselsättning efter 6 månader Deltagare i heltidssysselsättning efter 6 
månader

Or. en

Ändringsförslag 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagare i sysselsättning efter 6 månader Deltagare i heltidssysselsättning, 
deltidssysselsättning och egenföretagande
efter 6 månader

• Deltagare med en förbättrad 
arbetsmarknadssituation efter 6 månader 
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(typ av sysselsättning, heltid eller deltid, 
löner jämfört med miniminivå eller 
nationell nivå, typ av avtal)
• Deltagare aktivt engagerad i samhället 
och sociala nätverk
• Deltagare i heltidssysselsättning, 
deltidssysselsättning och egenföretagande 
efter 1 år
• Deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation efter 1 år
• Deltagare som passerat den relativa 
fattigdomsgränsen efter 1 år
• Deltagare som tagit sig ur allvarlig 
materiell fattigdom efter 1 år

Or. en

Ändringsförslag 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 4 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Deltagare i sysselsättning efter 6 månader · Deltagare i sysselsättning efter 9 månader 

Or. pl

Ändringsförslag 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 1 - strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagare i deltidssysselsättning efter 6 
månader
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Or. en

Ändringsförslag 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 4 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Deltagare i egenföretagande efter 6
månader 

· Deltagare i egenföretagande efter 9 
månader 

Or. pl

Ändringsförslag 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 1 - strecksats 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagare i heltidssysselsättning efter 6 
månader

Or. en

Ändringsförslag 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation efter 6 månader

• Deltagare med en förbättrad situation på 
arbetsmarknaden efter 6 månader (typ av 
sysselsättning, heltid eller deltid, löner 
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jämfört med miniminivå eller nationell 
nivå, typ av avtal)

Or. en

Ändringsförslag 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 4 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

· Deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation efter 6 månader

· Deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation efter 9 månader

Or. pl

Ändringsförslag 331
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 4 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagare vilkas sociala beroende har 
minskat sex månader efter deras 
deltagande

Or. es

Ändringsförslag 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 1 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagare i heltidssysselsättning efter 1 år

Or. en

Ändringsförslag 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Deltagare aktivt engagerad i samhället 
och sociala nätverk

Or. en

Ändringsförslag 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagare i deltidssysselsättning efter 1 år

Or. en

Ändringsförslag 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 4 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagare i egenföretagande efter 1 år

Or. en

Ändringsförslag 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 5 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Deltagare med förbättrad 
arbetsmarknadssituation efter 1 år

Or. en

Ändringsförslag 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 6 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Deltagare som passerat den relativa 
fattigdomsgränsen efter 1 år

Or. en

Ändringsförslag 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 7 (ny)



AM\903909SV.doc 151/155 PE491.059v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

• Deltagare som tagit sig ur allvarlig 
materiell fattigdom efter 1 år

Or. en

Ändringsförslag 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 8 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kvinnor som är kvar i en prekär 
arbetssituation efter 1 år

Or. en

Ändringsförslag 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 9 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kvinnor som blivit ekonomiskt 
oberoende efter 1 år

Or. en

Ändringsförslag 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 10 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ökat antal kvinnor i sektorerna för 
matematik, IT, naturkunskap och teknik 
efter 1 år 

Or. en

Ändringsförslag 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 11 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Procentandelen personer med 
funktionsnedsättning i sysselsättning 1 år 
efter att ha fått stöd 

Or. en

Ändringsförslag 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 12 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Procentandel av personer som inte 
längre är i institutionellt baserad vård 
jämfört med det ursprungliga antalet i 
början av perioden som mäts

Or. en
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Ändringsförslag 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 13 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Procentandel under 18 år som bor i 
hushåll med långtidsarbetslöshet

Or. en

Ändringsförslag 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 14 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Procentandel över 54 år i allvarlig 
materiell fattigdom

Or. en

Ändringsförslag 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – led 3 - strecksats 15 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Minskat antal fall av diskriminering 
som registrerats av det organet eller de 
organen som utsetts för att främja 
likabehandling av alla utan 
diskriminering på arbetsplatsen och i den 
prioriterade investeringens förväntade 
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resultat utanför arbetsplatsen

Or. en

Ändringsförslag 347
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Bilaga 1 – punkt 4 – stycke 1

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.

Or. es

Ändringsförslag 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Förslag till förordning
Bilaga 1 – led 4 – punkt 1 

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 

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 eller underordnat område. 
Urvalets interna validitet bör säkerställas 
på ett sådant sätt att uppgifterna kan 
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prioriterat område. Alla uppgifter ska delas 
upp efter kön.

generaliseras för varje prioriterat eller
underordnat område. Alla uppgifter ska 
delas upp efter kön och bör bero på det 
förväntade resultatet av den prioriterade 
investeringen, och visa om personerna 
eller deltagarna är under 25 år, 25–54 år 
och över 54 år*

Or. en


