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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) ESF bør bidrage til Europa 2020-
strategien og sikre, at støtten i højere grad 
koncentreres om Den Europæiske Unions 
prioriteter. ESF bør navnlig øge sin støtte 
til kampen mod social udelukkelse og 
fattigdom gennem en mindste øremærket 
tildeling. Alt efter udviklingsniveauet i de 
støttede regioner bør valget og antallet af 
investeringsprioriteter med henblik på 
støtte fra ESF også være begrænset.

(7) ESF bør bidrage til Europa 2020-
strategien og sikre, at støtten i højere grad
koncentreres om Den Europæiske Unions 
prioriteter med hensyn til beskæftigelse, 
uddannelse, social integration og 
bekæmpelse af fattigdom samt forbedring 
af den institutionelle kapacitet, hvilket 
forudsætter passende og tilstrækkelig 
finansiering til at opfylde disse mål. ESF 
bør navnlig øge sin støtte til kampen mod 
social udelukkelse og fattigdom gennem en 
mindste øremærket tildeling. Alt efter 
udviklingsniveauet i de støttede regioner 
bør valget og antallet af 
investeringsprioriteter med henblik på 
støtte fra ESF også være begrænset. Ikke 
desto mindre bør den tematiske 
koncentration være tilstrækkelig fleksibel, 
således at ESF's interventioner kan 
tilpasses hver enkelt medlemsstats og 
regions specifikke forhold og behov. 

Or. es

Begrundelse

ESF bør bidrage til Europa 2020-strategien inden for rammerne af de fire tematiske mål. 
Den af Kommissionen foreslåede tematiske koncentration bør være fleksibel, således at ESF -
interventionerne kan tilpasses hver enkelt medlemsstats og regions behov og dermed kan sikre 
en mere effektiv ressourceudnyttelse
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. ESF skal fremme høj beskæftigelse og 
jobskabelse, forbedre jobkvaliteten på alle 
områder, støtte arbejdstageres geografiske 
og faglige mobilitet, lette deres tilpasning 
til teknologiske forandringer og 
arbejdsmarkedets udvikling, fremme et 
højt niveau for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, sikre ligestilling, lige 
muligheder og ikke-forskelsbehandling, 
fremme social integration og bekæmpe 
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prioriteter om at styrke den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed.

fattigdom, hvilket bidrager til Den 
Europæiske Unions prioriteter om at styrke 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed. Som grundlæggende princip 
bør ESF i alle sine handlinger sigte mod 
at reducere social ulighed og nationale, 
regionale og lokale forskelle med hensyn 
til beskæftigelsen.

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mennesker og herunder ugunstigt 
stillede grupper såsom langtidsledige, 
handicappede, indvandrere, etniske 
minoriteter, marginaliserede 
befolkningsgrupper og personer, der 
risikerer social udelukkelse, skal kunne 
drage fordel af ESF. ESF skal også yde 
støtte til virksomheder, systemer og 
strukturer med henblik på at lette deres 
tilpasning til nye udfordringer og fremme 
en god forvaltningsskik og gennemførelse 
af reformer bl.a. inden for beskæftigelse, 
uddannelse og sociale politikker.

3. Mennesker og herunder ugunstigt 
stillede grupper såsom arbejdsløse, navnlig 
de langtidsledige, unge, kvinder, ældre 
arbejdstagere, handicappede, indvandrere, 
etniske minoriteter, marginaliserede 
befolkningsgrupper og personer, der 
risikerer social udelukkelse, skal kunne 
drage fordel af ESF. ESF skal også yde 
støtte til virksomheder, systemer og 
strukturer med henblik på at lette deres 
tilpasning til nye udfordringer og fremme 
en god forvaltningsskik og gennemførelse 
af reformer bl.a. inden for beskæftigelse, 
uddannelse og sociale politikker. 

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 5

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

ii) aktiv, varig og holdbar integration af 
unge på arbejdsmarkedet, navnlig de unge, 
der ikke er i beskæftigelse, eller under 
uddannelse 

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 6

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iv) effektiv ligestilling mellem mænd og 
kvinder og forening af arbejde og privat og 
familieliv

Or. es

Begrundelse

EFS bør fremme reel ligestilling mellem kvinder og mænd og forening af arbejde og privatliv
- og familieliv.
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Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) arbejdsstyrkens, virksomheders og 
iværksætteres tilpasning til forandringer

v) arbejdsstyrkens, virksomheders og 
iværksætteres tilpasning til teknologiske 
forandringer og forandringer på 
arbejdsmarkedet ved hjælp af 
anvendelsen af aktive og forebyggende 
foranstaltninger, navnlig i regioner, som 
er berørt af omstrukturering af 
virksomheder og sektorer samt af 
virksomhedslukninger eller flytninger

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Der investeres i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring ved at:

b) Der investeres i uddannelse, 
kvalifikationer og livslang læring, på en 
måde som er tilpasset de berørte gruppers 
behov og individuelle karakteristikker, 
ved at:

Or. es

Begrundelse

ESF bør sikre, at der investeres i uddannelse, færdigheder og livslang læring tilpasses de 
individuelle berørte gruppers behov og karakteristika, således at der sikres en mere effektiv 
ressourceudnyttelse. 

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

ESF bør forebygge og nedbringe skolefrafald med henblik på at nedbringe 
ungdomsarbejdsløshed og sikre at alle borgere når et minimumsuddannelsesniveau, fremme 
kontinuitet i uddannelsen og reintegration i uddannelsessystemet. 
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Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

iii) forbedre adgangen til livslang læring, 
forbedre arbejdsstyrkens kvalifikationer og 
tilpasse uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemer til 
arbejdsmarkedets behov og udvikling ved 
at styrke iværksætteruddannelser og 
midler til at lette overgangen fra 
uddannelse og erhvervsuddannelse til 
beskæftigelse, navnlig med fokus på 
uddannelse af unge, langtidsledige og de 
ældre arbejdstagere, således at de både 
kan drage fordel af aktiv aldring og blive 
på arbejdsmarkedet

Or. es

Begrundelse

EFS bør hjælpe med at sikre uddannelse og uddannelsessystemer, der er tilpasset 
arbejdsmarkedets behov, idet der tages særligt hensyn til overgangen mellem uddannelse, 
erhvervsuddannelse og adgang til arbejdsmarkedet samt behovet hos visse dårligt stillede 
grupper, såsom langtidsledige, unge og ældre arbejdstagere. 

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) aktiv integration i) aktiv, social og beskæftigelsesmæssig
integration af de dårligst stillede 
samfundsgrupper

Or. es

Begrundelse

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



PE486.225v02-00 10/20 PA\901888DA.doc

DA

arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) integration af marginaliserede samfund 
såsom romasamfundet

ii) fuld social integration og integration på 
arbejdsmarkedet af marginaliserede 
samfund såsom romasamfundet

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) beskæftigelsesmæssig og social 
integration af vandrende arbejdstagere på 
arbejdsmarkedet og i samfundet

Or. es

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

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne investeringsprioritet gælder kun i de 
medlemsstater, som har mindst én NUTS 

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

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

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I mere udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 80 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst fire af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

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

Or. es

Begrundelse

Målet med denne ændring er at bibeholde en vis grad af fleksibilitet i bevillingerne til de 
forskellige operationelle programmer, for at muliggøre, at regionerne kan arbejde mere 
effektivt indenfor de specifikke områder, hvor der er størst behov.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) I mindre udviklede regioner skal 
medlemsstaterne øremærke 50 % af ESF-
tildelingen til hvert operationelt program til 
højst seks af de investeringsprioriteter, der 
er fastsat i artikel 3, stk. 1.

Or. es

Begrundelse

Målet med denne ændring er at sikre en vis grad af fleksibilitet i det omfang det kan blive 
tildelt hvert operationelt program, for at muliggøre at regionerne kan arbejde mere effektivt 
indenfor de specifikke områder, hvor der er størst behov.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. For at sikre arbejdsmarkedets parter en 
passende deltagelse i de ESF-støttede 
programmers forberedelse, 
gennemførelse, opfølgning og evaluering, 
sikrer de myndigheder, der er ansvarlige 
for forvaltningen af et operationelt 
program i en region, jf. artikel 5 i 
forordning (EU) nr. […], at der afsættes 
ESF-midler til 
kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 



PE486.225v02-00 14/20 PA\901888DA.doc

DA

kapacitetsopbygningsaktiviteter i form af 
erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

erhvervsuddannelse, 
netværksforanstaltninger, styrkelse af den 
sociale dialog og til aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab.

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. For at sikre ikke-statslige organisationer 
en passende deltagelse i planlægningen, 
iværksættelsen, opfølgningen og 
vurderingen af de programmer, der støttes 
af ESF, og deres adgang til disse i henhold 
til Artikel 5 i forordning (EU) nr. […], 
navnlig inden for social integration, 
ligestilling mellem kønnene og lige 
muligheder sikrer de myndigheder, der 
forvalter et operationelt program, at der 
afsættes ESF-midler til ikke-statslige 
organisationers kapacitetsopbygning

Or. es

Begrundelse

Støtte til NGO'ers deltagelse i tiltag, der modtager tilskud fra ESF, bør ikke begrænses til de 
fattigste regioner eller regioner, der er berettiget til støtte fra samhørighedsfonden, men skal 
dække alle EU medlemslande og regioner. 
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. For at sikre små lokale myndigheder, 
især i tyndt befolkede områder og i 
landdistrikterne større deltagelse i 
planlægningen, iværksættelsen større 
deltagelse opfølgningen og vurderingen af 
de programmer, der støttes af ESF, i jf. 
artikel 5, i forordning (EU) nr. […], 
sikrer de myndigheder, der forvalter et 
operationelt program, at der afsættes et 
passende beløb af ESF-midlerne til 
kapacitetsopbygning af små lokale 
myndigheder. 

Or. es

Begrundelse

ESF bør sikre små lokale myndigheder, især i tyndt befolkede områder og i landdistrikterne, 
deltagelse i planlægningen, iværksættelsen, opfølgningen og vurderingen af de programmer, 
der støttes af ESF. 

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder gennem integrering som 
omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 
[…] og specifikke målrettede 
foranstaltninger som nævnt i artikel 3, stk. 
1, litra a), nr. iv), navnlig med henblik på at 
øge kvinders erhvervsdeltagelse og 
avancementsmuligheder varigt, mindske 
den kønsbaserede opdeling af 
arbejdsmarkedet, bekæmpe 
kønsstereotyper i uddannelse og 

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder gennem integrering som 
omhandlet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 
[…] og specifikke målrettede 
foranstaltninger som nævnt i artikel 3, stk. 
1, litra a), nr. iv), navnlig med henblik på at 
øge kvinders reelle og varige deltagelse og 
integration på arbejdsmarkedet, især efter 
endt barsel og pasning af plejekrævende 
personer, mindske den kønsbaserede 
opdeling af arbejdsmarkedet og 



PE486.225v02-00 16/20 PA\901888DA.doc

DA

erhvervsuddannelse og gøre det lettere at 
forene arbejde og privatliv for mænd og 
kvinder.

kønsspecifikke lønforskelle, bekæmpe 
kønsstereotyper i uddannelse og 
erhvervsuddannelse og sikre forening af 
arbejde og privat og familieliv for mænd 
og kvinder, med særligt fokus på 
behovene hos dem, der passer 
plejekrævende personer og på oprettelsen 
af børnepasningsinstitutioner ved 
arbejdspladserne.   

Or. es

Begrundelse
ESF bør fremme kvindernes reelle og varige deltagelse på arbejdsmarkedet gennem tiltag, 
der fremmer deres integration på arbejdsmarkedet, især efter endt barsel og pasning af 
plejekrævende personer, og sikre forening af arbejde og privat og familieliv. Desuden bør der 
sættes særligt fokus på at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme lige muligheder for alle og 
herunder tilgængelighed for handicappede 
gennem integrering af princippet om ikke-
forskelsbehandling som omhandlet i artikel 
7 i forordning (EU) nr. […] og gennem 
særlige foranstaltninger inden for 
investeringsprioriteterne, jf. artikel 3 og 
særlig artikel 3, stk. 1, litra c), nr. iii). 
Sådanne foranstaltninger skal målrettes 
personer med risiko for at blive udsat for 
forskelsbehandling og handicappede for at 
styrke deres erhvervsdeltagelse, øge deres 
sociale integration, mindske ulighederne i 
gennemførelsesraten på uddannelser og 
sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.

Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
fremme bekæmpelse af diskrimination, 
bekæmpelse af forskelsbehandling, 
fremme lige muligheder for alle og 
herunder tilgængelighed for handicappede 
gennem integrering af princippet om ikke-
forskelsbehandling som omhandlet i artikel 
7 i forordning (EU) nr. […] og gennem 
særlige foranstaltninger inden for 
investeringsprioriteterne, jf. artikel 3 og 
særlig artikel 3, stk. 1, litra c), nr. iii). 
Sådanne foranstaltninger skal målrettes 
personer, der er genstand for 
forskelsbehandling, især i tilfælde af 
multidiskrimination, personer med risiko 
for at blive udsat for forskelsbehandling og 
handicappede for at styrke deres 
erhvervsdeltagelse, øge deres sociale 
integration, mindske ulighederne i 
gennemførelsesraten på uddannelser og 
sundhedstilstand; desuden lettes 
overgangen fra institutionel pleje til pleje i 
nærmiljøet.
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Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne kan vælge temaer til 
tværnationalt samarbejde fra en liste, der 
indgår i bilag II i denne forordning, uden 
at dette udelukker andre temaer fra at 
komme i betragtning.

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som led i de operationelle 
programmer og med henblik på at gøre 
bistanden fra ESF så effektiv som muligt, 
tages der om nødvendigt hensyn til de 
mest ugunstigt stillede regioner og 
områder, jf. artikel 174 og 349 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, såsom regionerne i de 
yderste periferi, de nordlige områder, ø-
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områder, bjergområder og 
grænseoverskridende områder samt 
ugunstigt stillede byområder, 
landdistrikter i tilbagegang og områder, 
der er særlig hårdt ramt af udflytning af 
virksomheder. 

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

Landdistrikter og tyndt befolkede områder bør ikke overses, når særlige typer områder 
behandles. Ydermere bør 5 % blive afsat til lokaludvikling i henhold til EFRU's forordning 
artikel 7.  Desuden vil det være passende at afsætte mindst 5 % til lokal udvikling, jf. artikel 7 
i EFRU-forordningen. 
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Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a2a. Mindst 5 % af de EFRU's 
ressourcer, der tildeles på nationalt plan, 
skal gives til integrerede aktioner med 
sigte på en bæredygtig lokal udvikling, 
som det overdrager kommunerne at 
forvalte via integrerede territoriale 
investeringer, jf. artikel 99 i forordning 
(EU) nr. […]/2012.

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

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


