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ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 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 i fråga om 
sysselsättning, utbildning, social 
inkludering och fattigdomsbekämpning 
samt institutionell kapacitetsuppbyggnad, 
vilket fordrar en lämplig och tillräcklig 
finansiering för att strategins mål ska 
kunna uppnås. 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. Likväl bör den tematiska 
koncentrationen vara flexibel för att 
möjliggöra att ESF:s insatser anpassas 
utifrån varje enskild medlemsstats och 
varje enskild regions behov och specifika 
egenskaper. 

Or. es

Motivering

ESF bör bidra till de samlade bidragen till Europa 2020-strategin inom ramen för de fyra 
tematiska mål som ESF har tilldelats.
Den tematiska koncentration som kommissionen föreslår bör kompletteras med flexibilitet för 
att anpassa ESF:s insatser till behoven för varje enskild stat och region och på så sätt 
garantera en effektivare resursanvändning.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 3

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 
skapandet av fler arbetstillfällen samt 
bättre kvalitet i alla dimensioner av 
arbetet, stödja arbetstagarnas geografiska 
och yrkesmässiga rörlighet, underlätta 
anpassning till tekniska förändringar och 
till arbetsmarknadens utveckling, främja 
en hög utbildningsnivå och garantera
jämställdhet, lika möjligheter och icke-
diskriminering, öka den sociala 
inkluderingen och bekämpa fattigdom och 
därigenom bidra till unionens prioriteringar 
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när det gäller att stärka den ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållningen. 
ESF ska fortsätta att ha en minskning av 
social ojämlikhet och skillnader i fråga 
om sysselsättning på nationell, regional 
och lokal nivå som grundprincip för all 
sin verksamhet.

Or. es

Motivering

ESF ska bland sina mål inbegripa skapandet av kvalitativa arbetstillfällen och arbetstagarnas 
anpassning till tekniska förändringar och arbetsmarknadens utveckling. Dessutom ska ESF 
garantera jämställdhet. 
Det är också av särskilt intresse att uttryckligen nämna ESF:s integrerande dimension och 
minskningen av de sociala ojämlikheterna och skillnaderna i fråga om sysselsättning som 
grundprincip för ESF:s verksamhet.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. ESF ska gynna människor, även utsatta 
grupper som arbetslösa, och särskilt då
långtidsarbetslösa, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar, kvinnor, 
invandrare, äldre arbetstagare, 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

Motivering

ESF ska särskilt uppmärksamma utsatta grupper, dit man ska räkna arbetslösa, ungdomar, 
kvinnor och äldre arbetstagare.
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Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) aktiv, varaktig och beständig integration 
på arbetsmarknaden för ungdomar, särskilt 
för ungdomar som inte arbetar eller 
studerar, 

Or. es

Motivering

ESF ska främja ungdomars aktiva och varaktiga integration på arbetsmarknaden och ägna 
större uppmärksamhet åt ungdomar som är arbetslösa eller som varken har akademisk 
utbildning eller yrkesutbildning.

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

iv) verklig jämställdhet och åtgärder för att 
göra det lättare att kombinera arbete med 
privat- och familjeliv, 

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) anpassning till förändringar för v) anpassning till tekniska förändringar 
och förändringar på arbetsmarknaden, 
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arbetstagare, företag och entreprenörer, genom tillämpning av aktiva och 
förebyggande åtgärder, särskilt i regioner 
som genomgår en omstrukturering 
beträffande företag och sektorer samt 
nedläggning och omlokalisering av 
företag, för arbetstagare, företag och 
entreprenörer,

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

ESF ska främja en ökning av arbetstagarnas rörlighet över gränserna genom 
gränsöverskridande integrering av arbetsmarknaderna, erkännande av yrkeskunskaper och 
yrkeskvalifikationer samt en förstärkning av nätverket Eures verksamheter.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Investera i utbildning, kompetens och 
livslångt lärande på ett sätt som anpassats 
efter de berörda gruppernas behov och 
särdrag genom att

Or. es

Motivering

ESF ska främja att insatser i fråga om utbildning, förbättrade yrkeskunskaper och livslångt 
lärande genomförs på ett sätt som anpassats för att möta behoven och särdragen hos de 
berörda grupperna för att därigenom garantera en effektivare resursanvändning.

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

ESF ska förebygga att elever går enbart grundskolan och minska denna andel elever i syfte 
att minska ungdomsarbetslösheten och främja att alla medborgare uppnår den lägsta 
utbildningsnivå som krävs. Detta ska ske genom att kontinuiteten i utbildningsprocessen 
liksom återintegrationen i utbildningsverksamheten främjas.
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Ändringsförslag 11

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

Or. es

Motivering

ESF ska främja en anpassning av systemen för teoretisk utbildning och yrkesutbildning till 
arbetsmarknadens behov och särskilt uppmärksamma övergången från teoretisk utbildning 
och yrkesutbildning till arbete och behoven för de mest utsatta grupperna, såsom 
långtidsarbetslösa, ungdomar och äldre arbetstagare.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) aktiv inkludering, i) aktiv, social och arbetsrelaterad
inkludering av de mest utsatta grupperna,

Or. es

Motivering

ESF ska främja social och arbetsrelaterad inkludering av de mest utsatta grupperna.
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Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ii) social och arbetsrelaterad integration 
fullt ut av marginaliserade grupper som 
t.ex. romer,

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) social och arbetsrelaterad integration 
av migrerande arbetstagare,

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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 
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stöd från Sammanhållningsfonden. stöd från Sammanhållningsfonden eller de 
medlemsstater som har hög arbetslöshet, i 
syfte att utarbeta åtgärder som bidrar 
genom en förstärkning av de 
institutionella kapaciteterna och av 
effektiviteten inom offentlig förvaltning 
och offentliga tjänster i fråga om att 
skapa sysselsättning.

Or. es

Motivering

Beträffande de länder som har en hög arbetslöshet ska ESF överväga möjligheten att anslå 
medel för förbättring av den institutionella kapaciteten och den offentliga förvaltningens 
effektivitet i syfte att införa reformer och förbättringar av regleringen och styrningen av de 
offentliga tjänster som bidrar till att skapa sysselsättning.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

medlemsstaterna styra 60 % av ESF-
anslaget till varje operativt program till 
högst sex av de prioriterade investeringarna 
enligt artikel 3.1.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I mindre utvecklade regioner ska 
medlemsstaterna styra 60 % av 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 sex av de prioriterade investeringarna 
enligt artikel 3.1.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 19

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 enheter,
arbetsmarknadens parter och andra berörda 
aktörer, särskilt icke-statliga 
organisationer, kan medverka i 
genomförandet av de operativa 
programmen enligt artikel 5 i förordning 
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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.

(EU) nr […] genom tekniskt bistånd enligt 
artiklarna 108 och 109 i förordning (EU) 
nr […] och genom globalt stöd enligt 
artikel 113.7 i förordning (EU) nr […]. I 
detta fall ska det inom det operativa 
programmet fastställas vilken del av 
programmet som det globala stödet gäller 
och anges ett vägledande belopp som ska 
anslås från varje prioriterat område till 
detta.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. För att främja att arbetsmarknadens 
parter på lämpligt sätt medverkar i 
utarbetandet, genomförandet, 
uppföljningen och utvärderingen av ESF-
stödda program, enligt artikel 5 i 
förordning (EU) nr […] ska 
förvaltningsmyndigheterna för ett operativt 
program i en region se till att 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. es

Motivering

Stödet till arbetsmarknadens parters medverkan i de ESF-stödda insatserna ska inte 
begränsas till de fattigaste regionerna eller de regioner som är beroende av 
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Sammanhållningsfonden, utan ska omfatta EU:s alla medlemsstater och regioner.

Ändringsförslag 21

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 på lämpligt sätt medverkar i 
utarbetandet, genomförandet, 
uppföljningen och utvärderingen av ESF-
stödda program, och får tillgång till dessa 
enligt artikel 5 i förordning (EU) nr […], 
särskilt på områdena social inkludering, 
jämställdhet och lika möjligheter, ska 
förvaltningsmyndigheterna för ett operativt 
program se till att lämpliga ESF-medel 
anslås till kapacitetsbyggande för icke-
statliga organisationer.

Or. es

Motivering

Stödet till icke-statliga organisationers medverkan i de ESF-stödda insatserna ska inte 
begränsas till de fattigaste regionerna eller de regioner som är beroende av 
Sammanhållningsfonden, utan ska omfatta EU:s alla medlemsstater och regioner.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I syfte att främja lokala mindre 
enheters medverkan, särskilt i 
glesbefolkade områden och 
landsbygdsområden, vid utarbetandet, 
genomförandet, uppföljningen och 
utvärderingen av ESF-stödda program 
enligt artikel 5 i förordning (EU) nr […] 
ska förvaltningsmyndigheterna för ett 
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operativt program dessutom se till att en 
lämplig andel av ESF-medlen anslås till 
kapacitetsbyggande för lokala mindre 
enheter.

Or. es

Motivering

ESF ska beakta de lokala mindre enheternas medverkan vid utarbetandet, genomförandet, 
uppföljningen och utvärderingen av ESF-stödda program, särskilt i glesbefolkade områden 
och landsbygdsområden.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja jämställdhet genom integrering av 
jämställdhetsprincipen på alla områden, 
enligt artikel 7 i förordning (EU) nr […] 
och genom särskilda åtgärder enligt 
artikel 3.1 a iv, som inriktas på att 
varaktigt öka kvinnors deltagande och 
stärka deras ställning på arbetsmarknaden, 
minska könsdiskrimineringen på 
arbetsmarknaden, bekämpa 
könsstereotyper inom utbildningen och 
göra det lättare för män och kvinnor att
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 öka 
kvinnors verkliga och varaktiga 
deltagande och stärka deras ställning på 
arbetsmarknaden, särskilt efter 
mammaledighet och vård av närstående,
minska könsdiskrimineringen på 
arbetsmarknaden samt löneskillnaderna 
mellan män och kvinnor, bekämpa 
könsstereotyper inom utbildningen och 
garantera att män och kvinnor kan
kombinera arbete med privat- och 
familjeliv, bland annat genom att särskilt 
uppmärksamma behoven för de 
närstående som de har ansvar för och 
genom att främja tillkomsten av daghem 
vid arbetsplatser. 

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja lika möjligheter för alla, inklusive 
tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning genom integrering av 
principen om icke-diskriminering på alla 
områden, enligt artikel 7 i förordning (EU) 
nr […] och genom särskilda åtgärder inom 
de prioriterade investeringarna enligt 
artikel 3, särskilt artikel 3.1 c iii. Dessa 
åtgärder ska inriktas på människor som 
löper risk att diskrimineras eller har en 
funktionsnedsättning, i syfte att öka deras 
deltagande på arbetsmarknaden, stärka 
deras delaktighet i samhället och minska 
ojämlikheter i fråga om utbildningsresultat 
och hälsa och underlätta övergången från 
institutionsbaserade till samhällsbaserade 
vårdtjänster.

Medlemsstaterna och kommissionen ska 
främja kampen mot diskriminering och 
för acceptans av olikheter samt lika 
möjligheter för alla, inklusive tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning 
genom integrering av principen om icke-
diskriminering på alla områden, enligt 
artikel 7 i förordning (EU) nr […] och 
genom särskilda åtgärder inom de 
prioriterade investeringarna enligt artikel 3, 
särskilt artikel 3.1 c iii. Dessa åtgärder ska 
inriktas på människor som diskrimineras, 
särskilt människor som är utsatta för 
flerfaldig diskriminering, som löper risk 
att diskrimineras eller som 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.

Or. es

Motivering

ESF ska överväga åtgärder för att främja inte bara lika möjligheter utan även kampen mot 
diskriminering och för acceptans av olikheter. Dessutom ska man särskilt uppmärksamma de 
grupper som är utsatta för flerfaldig diskriminering. 
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 26

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. 
Kommissionen ska dessutom se till att alla 
ESF:s åtgärder för social innovation är 
samstämmiga och komplementära i 
förhållande till motsvarande åtgärder 
inom ramen för det europeiska 
programmet för social förändring och 
social innovation.

Or. es

Motivering

I syfte att garantera en kapacitetsuppbyggnad för social innovation och för att garantera en 
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effektiv resursanvändning ska man garantera att de åtgärder som främjas av ESF är 
samstämmiga och komplementära i förhållande till motsvarande åtgärder inom ramen för det 
europeiska programmet för social förändring och social innovation.

Ändringsförslag 27

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 ingår i bilaga II till den 
befintliga förordningen, utan att det 
påverkar andra teman som kan anses 
vara av intresse.

Or. es

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

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Inom ramen för de operativa 
programmen och för att maximera ESF-
stödens effektivitet ska man, när man går 
så tillväga, i enlighet med artiklarna 174 
och 349 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt beakta de mest 
utsatta regionerna och bygderna, såsom 
de yttersta randområdena, nordliga 
regioner, öregioner, bergsregioner och 
gränsöverskridande regioner samt utsatta 
stadsområden, nedgångsdrabbade 
landsbygdsområden och områden som 
drabbats särskilt hårt av företags 
omlokalisering.  
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Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 29

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 lokal hållbar utveckling, 
i städer såväl som på landsbygden, genom 
strategier med integrerade insatser för att 
lösa ekonomiska och sociala problem samt 
miljöproblem i de stadsområden som anges 
i partnerskapsavtalet.

Or. es

Motivering

Vid hanteringen av de territoriella särdragen ska man inte förbigå landsbygdsområden och 
glesbefolkade områden. Å andra sidan förefaller det lämpligt att fastställa en miniminivå på 
5 % för lokal utveckling, såsom föreslås i artikel 7 i förordningen om Eruf.

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Vid hanteringen av de territoriella särdragen ska man inte förbigå landsbygdsområdena. Å 
andra sidan förefaller det lämpligt att fastställa en miniminivå på 5 % för lokal utveckling, 
såsom föreslås i artikel 7 i förordningen om Eruf.

Ändringsförslag 31

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 och 
lånefonder samt mikrokrediter.

Or. es

Motivering

Man ska införa möjligheten att stödja handlande och politik genom mikrokrediter.


