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KORT BEGRUNDELSE

I forbindelse med den nye forordning om de finansielle overslag 2007-2013, som 
Kommissionen har fremlagt, henvises der i forslaget om Den Europæiske Socialfond (ESF) 
endnu en gang til den rolle, som fonden har spillet siden 1999, nemlig støtten til den 
europæiske beskæftigelsesstrategi. Ordføreren glæder sig over forslaget til forordning, for så 
vidt angår ESF, som indeholder en styrkelse af forbindelserne mellem denne fond, den 
europæiske beskæftigelsesstrategi og de af Unionen fastlagte mål med hensyn til social 
integrering og almen og erhvervsfaglig uddannelse og fremme af ligestilling mellem kvinder 
og mænd. En forfølgelse af disse mål er en nødvendig del af Lissabon-strategien.

Med mere målrettede og forenklede udgifter støtter ESF i forbindelse med de to mål -
"konvergens" og "regional konkurrenceevne og beskæftigelse”- forbedring af 
tilpasningsevnen hos arbejdstagere og virksomheder, forbedret adgang til beskæftigelse for 
arbejdssøgende og inaktive, forebyggelse af arbejdsløshed, forlængelse af den erhvervsaktive 
periode og hjælp til at få flere kvinder og migranter ind på arbejdsmarkedet, styrkelse af den 
sociale integrering af dårligt stillede personer og bekæmpelse af forskelsbehandling samt 
fremme af partnerskaber med henblik på reformer vedrørende beskæftigelse og social 
integrering.

Imidlertid vedrører investeringerne i menneskelige ressourcer og styrkelsen af den 
institutionelle kapacitet og effektiviteten i den offentlige forvaltning og de offentlige tjenester 
kun "konvergens"-målet. Ordføreren foreslår derfor mere fleksibilitet på dette område og 
opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende 
udvalg, til at tage dette problem op.

Ordføreren glæder sig over, at der i forslaget til forordning om Den Europæiske Socialfond 
udtrykkeligt henvises til behovet for at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder, ikke 
blot gennem integrationen af kønsaspektet, men også gennem særlige foranstaltninger, der 
vedvarende kan øge kvindernes andel og avancementsmuligheder i beskæftigelsen i 
overensstemmelse med EF-traktatens bestemmelser.

Ordføreren er af den opfattelse, at bekæmpelsen af alle former for forskelsbehandling og 
fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, bør ske både i forbindelse med 
erhvervsuddannelse og i forbindelse med adgang til og deltagelse og avancementsmuligheder 
i beskæftigelsen.

En bevidstgørelse af befolkningen, for så vidt angår bekæmpelse af forskelsbehandling og 
især fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder er af afgørende betydning, hvis man skal 
ændre mentaliteten og gøre sig håb om reelle fremskridt. Ordføreren mener derfor, at det er 
nødvendigt, at ESF finansierer bevidstgørelses- og oplysningskampagner.

Ordføreren foreslår, at der i de operationelle programmer indføjes finansieringsoversigter for 
specifikke foranstaltninger og foranstaltninger til integration af kønsaspektet i 
overensstemmelse med anmodningen herom fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling i initiativbetænkningen af Maria Antonia Avilès Peréa om målsætningen om 
ligestilling af kvinder og mænd ved anvendelse af strukturfondene (A5-0059/2003). Dette 
ville ikke blot gøre det muligt at forbedre forvaltningen af midlerne, men også at evaluere, i 
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hvor vidt omfang kvinderne reelt nyder godt af de foranstaltninger, der finansieres.

I betragtning af den betydning, som udveksling af erfaringer og god praksis samt udbredelse 
af nyskabende aktiviteter har for en forbedring af kvindernes situation, glæder ordføreren sig 
over, at disse aspekter er med i den nye forordning om ESF.

Ordføreren glæder sig desuden over, at den nye forordning om ESF omfatter høring af ikke-
statslige aktører i programmeringen, gennemførelsen og opfølgningen af de operationelle 
programmer.

Ordføreren er bekymret over, at der i forslaget til forordning om ESF mangler foranstaltninger 
til offentliggørelse af de aktiviteter, der finansieres, for at gøre den mere gennemskuelige og 
mere tilgængelige for de interesserede aktører. Hun foreslår at indføre sådanne 
foranstaltninger i forslaget til forordning. Desuden understreger hun, at der skal være let og 
hurtig adgang til de aktiviteter, der finansieres.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 3

(3) ESF bør støtte de af medlemsstaternes 
politikker, som nøje følger de retningslinjer 
og henstillinger, der er udarbejdet under den 
europæiske beskæftigelsesstrategi, og som er 
i overensstemmelse med de af Fællesskabet 
fastlagte mål med hensyn til social 
integrering og almen og erhvervsfaglig 
uddannelse, så der derved ydes et bedre 
bidrag til virkeliggørelsen af de mål, der 
opnåedes enighed om på Det Europæiske 
Råds møder i Lissabon og Göteborg.

(3) ESF bør støtte de af medlemsstaternes 
politikker, som nøje følger de retningslinjer 
og henstillinger, der er udarbejdet under den 
europæiske beskæftigelsesstrategi, og som er 
i overensstemmelse med de af Fællesskabet 
fastlagte mål med hensyn til social 
integrering og almen og erhvervsfaglig 
uddannelse samt fremme af ligestilling 
mellem kvinder og mænd, så der derved 
ydes et bedre bidrag til virkeliggørelsen af 
de mål, der opnåedes enighed om på Det 
Europæiske Råds møder i Lissabon og 
Göteborg.

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Ligestilling mellem kvinder og mænd er i henhold til EF-traktatens artikel 2 et af EU's mål og 
et af målene i den europæiske beskæftigelsesstrategi og i Lissabon-strategien. I artikel 2 i 
forslaget til forordning om Den Europæiske Socialfond nævnes desuden blandt Fællesskabets 
prioriteringer ligestilling af mænd og kvinder. Da der er tale om et vigtigt princip og ud fra et 
ønske om sammenhæng, er det nødvendigt at indføje dette mål i betragtning 3.

Ændringsforslag 2
Betragtning 4

(4) For bedre at kunne forudse og styre 
forandringer under målet om regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse bør 
støtten fra ESF navnlig koncentreres om 
forbedring af arbejdstageres og 
virksomheders tilpasningsevne, øget adgang 
til beskæftigelse og udvidet 
arbejdsmarkedsdeltagelse, udbygning af den 
sociale integrering af dårligt stillede og 
bekæmpelse af forskelsbehandling samt 
fremme af partnerskaber med henblik på 
reformer.

(4) For bedre at kunne forudse og styre 
forandringer under målene om konvergens 
og regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse bør støtten fra ESF navnlig 
koncentreres om forbedring af 
arbejdstageres og virksomheders 
tilpasningsevne, øget adgang til 
beskæftigelse og udvidet 
arbejdsmarkedsdeltagelse, udbygning af den 
sociale integrering af dårligt stillede og 
bekæmpelse af forskelsbehandling samt 
fremme af partnerskaber med henblik på 
reformer.

Begrundelse

De nævnte målsætninger gælder både for konvergensmålet og målet om regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse, jf. artikel 3.

Ændringsforslag 3
Betragtning 7

(7) Det er nødvendigt at skabe sammenhæng 
mellem ESF’s indsats og den politik, der er 
fastlagt under den europæiske 
beskæftigelsesstrategi, og at koncentrere 
ESF-støtten om gennemførelsen af 
retningslinjerne og henstillingerne 
vedrørende beskæftigelse. 

(7) Det er nødvendigt at skabe sammenhæng 
mellem ESF’s indsats og de programmer og 
den politik, der er fastlagt under den 
europæiske beskæftigelsesstrategi, især 
Progress-programmet, og de nationale 
planer for beskæftigelse og social 
integrering og at koncentrere ESF-støtten 
om gennemførelsen af retningslinjerne og 
henstillingerne vedrørende beskæftigelse. 
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Begrundelse

Da strukturfondene skal supplere medlemsstaternes aktioner, er det nødvendigt at koordinere 
ESF's aktioner med de nationale planer for beskæftigelse og social integrering (betragtning 
13 i forordning 1784/1999 om Den Europæiske Socialfond). Det er nødvendigt at fastslå 
sammenhængen mellem ESF-aktionen og Progress-programmet, da dette program vedrører 
beskæftigelse og social solidaritet. I artikel 15 i forslag til afgørelse om Progress-
programmet (KOM (2004) 488) er det specifikt fastsat, at aktioner under dette program skal 
koordineres med Den Europæiske Socialfond.

Ændringsforslag 4
Betragtning 9

(9) Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
sikre, at gennemførelsen af de prioriterede 
foranstaltninger, der finansieres af ESF 
under konvergensmålet og målet om 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse, 
medvirker til at fremme ligebehandling og 
afskaffe forskelsbehandling af mænd og 
kvinder; integrationen af kønsaspektet bør 
kombineres med særlige foranstaltninger, 
der vedvarende kan øge kvindernes andel og 
avancementsmuligheder i beskæftigelsen.

(9) Medlemsstaterne og Kommissionen skal 
sikre, at gennemførelsen af de prioriterede 
foranstaltninger, der finansieres af ESF 
under konvergensmålet og målet om 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse, 
medvirker til at fremme ligebehandling og 
afskaffe forskelsbehandling af mænd og 
kvinder; integrationen af kønsaspektet bør 
kombineres med særlige foranstaltninger, 
der kan forbedre kvindernes adgang til 
beskæftigelse og vedvarende (tekst udgår)
øge deres andel og avancementsmuligheder i 
beskæftigelsen.

Begrundelse

For at øge kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet er det nødvendigt først at træffe særlige 
foranstaltninger for at lette adgangen til beskæftigelse. I artikel 2, stk. 1, litra e), i forordning 
1784/1999 om Den Europæiske Socialfond er det fastsat, at fonden støtter: "særlige 
foranstaltninger med henblik på at forbedre kvinders adgang til og forhold på 
arbejdsmarkedet, herunder bedre karrieremuligheder samt adgang til nye jobmuligheder og 
etablering af egen virksomhed, og mindske den kønsbestemte vertikale og horisontale 
opdeling af arbejdsmarkedet".

Ændringsforslag 5
Artikel 3, stk. 1, litra a, nr. ii

ii) tidlig konstatering og positiv styring af 
økonomiske forandringer, bl.a. gennem 
udvikling og udbredelse af nyskabende og 
mere produktive former for 
arbejdstilrettelæggelse, herunder bedre 

ii) tidlig konstatering og positiv styring af 
økonomiske forandringer, bl.a. gennem 
udvikling og udbredelse af nyskabende og 
mere produktive former for 
arbejdstilrettelæggelse, herunder bedre 
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arbejdsmiljø, identificering af fremtidige 
beskæftigelses- og kvalifikationsbehov samt 
udvikling af specifikke beskæftigelses-, 
uddannelses- og støttetjenester for 
arbejdstagere i forbindelse med 
omstrukturering af virksomheder og 
sektorer.

arbejdsforhold, bedre tilrettelæggelse af 
arbejdstiden, bedre arbejdsmiljø, 
identificering af fremtidige beskæftigelses-
og kvalifikationsbehov samt udvikling af 
specifikke beskæftigelses-, uddannelses- og 
støttetjenester for arbejdstagere i forbindelse 
med omstrukturering af virksomheder og 
sektorer.

Begrundelse

Den forbedring af arbejdskvaliteten, der er fastsat i Lissabon-strategien, og som støttes af 
ESF, bør også omfatte bedre arbejdsforhold og bedre tilrettelæggelse af arbejdstiden, især 
med henblik på større fleksibilitet for at kunne tage højde for udviklingen på arbejdsmarkedet 
og gøre det muligt at forene familie- og arbejdsliv.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 1, litra b, indledning

b) Forbedring af adgangen til beskæftigelse 
for arbejdssøgende og inaktive, forebyggelse 
af arbejdsløshed, forlængelse af den 
erhvervsaktive periode og øget beskæftigelse 
af kvinder og vandrende arbejdstagere, 
navnlig ved at fremme:

b) Forbedring af adgangen til beskæftigelse 
for arbejdssøgende, navnlig unge og især
unge kvinder, og inaktive, forebyggelse af 
arbejdsløshed, forlængelse af den 
erhvervsaktive periode og øget beskæftigelse 
og avancementsmuligheder på 
arbejdsmarkedet af kvinder og vandrende 
arbejdstagere, navnlig ved at fremme:

Begrundelse

Ifølge statistikkerne vedbliver antallet af unge arbejdsløse med at stige. Desuden er det især 
unge kvinder, der er ramt. Støtte fra ESF er af afgørende betydning for at hjælpe 
medlemsstaterne med at løse dette problem.

Ændringsforslag 7
Artikel 3, stk. 1, litra b, nr. ii a (nyt)

iia) specifikke foranstaltninger, der kan 
forbedre adgangen til og andelen i 
beskæftigelsen samt 
avancementsmulighederne på 
arbejdsmarkedet for unge og især unge 
kvinder
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 8
Artikel 3, stk. 1, litra b, nr. iii

iii) specifikke foranstaltninger, der kan øge 
kvinders muligheder for varig beskæftigelse 
og avancement, mindske den kønsbaserede 
opdeling af arbejdsmarkedet, herunder 
bekæmpelse af årsagerne til kønsbaserede 
lønforskelle, og fremme mulighederne for at 
forene arbejde og privatliv, herunder lettere 
adgang til børnepasning og pleje af personer 
med behov herfor

iii) specifikke foranstaltninger ,der kan 
forbedre adgangen til beskæftigelsen og 
øge kvinders muligheder for varig 
beskæftigelse og avancement, mindske den 
kønsbaserede opdeling af arbejdsmarkedet, 
herunder bekæmpelse af årsagerne til 
kønsbaserede lønforskelle, og fremme 
mulighederne for at forene arbejde og 
privatliv, herunder lettere adgang til 
børnepasning og pleje af personer med 
behov herfor

Begrundelse

Der er behov for foranstaltninger, der kan lette kvinders adgang til og andel af 
beskæftigelsen. I artikel 2, stk. 1, litra e), i forordning 1784/1999 om Den Europæiske 
Socialfond er det fastsat, at fonden støtter: "særlige foranstaltninger med henblik på at 
forbedre kvinders adgang til og forhold på arbejdsmarkedet, herunder bedre 
karrieremuligheder samt adgang til nye jobmuligheder og etablering af egen virksomhed, og 
mindske den kønsbestemte vertikale og horisontale opdeling af arbejdsmarkedet".

Ændringsforslag 9
Artikel 3, stk. 1, litra b, nr. iv

iv) specifikke foranstaltninger, der kan 
fremme den sociale integrering af vandrende 
arbejdstagere og øge disses muligheder for 
beskæftigelse, herunder rådgivning og 
sprogundervisning samt anerkendelse af 
kompetence, der er erhvervet i et andet land.

iv) specifikke foranstaltninger, der kan 
fremme den sociale integrering af vandrende 
arbejdstagere, forbedre disses adgang til og 
øge deres muligheder for beskæftigelse og 
deres avancementsmuligheder på 
arbejdsmarkedet, herunder rådgivning og 
sprogundervisning samt anerkendelse af 
kompetence, der er erhvervet i et andet land.

Begrundelse

Det er nødvendigt at give personer, der er immigreret til Den Europæiske Union, mulighed 
for ikke blot at få adgang til arbejdsmarkedet og få varig beskæftigelse, men også for at 
kunne avancere rent fagligt.
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Ændringsforslag 10
Artikel 3, stk. 1, litra c, nr. i

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 11
Artikel 3, stk. 1, litra c, nr. ii

ii) diversitet på arbejdspladsen og 
bekæmpelse af forskelsbehandling af dem, 
der søger ind på arbejdsmarkedet, gennem 
bevidstgørelse og medinddragelse af 
lokalsamfund og virksomheder.

ii) diversitet på arbejdspladsen og 
bekæmpelse af forskelsbehandling i 
forbindelse med erhvervsuddannelse, 
adgang til og andel af beskæftigelsen samt 
avancementsmuligheder på 
arbejdsmarkedet gennem bevidstgørelse og 
medinddragelse af lokalsamfund og 
virksomheder.

Begrundelse

Forskelsbehandling af dårligt stillede personer vedrører ikke blot adgangen til, men også 
andelen af beskæftigelsen samt avancementsmulighederne på arbejdsmarkedet og 
erhvervsuddannelse.

Ændringsforslag 12
Artikel 3, stk. 3 a (nyt)

3a. ESF støtter medlemsstaternes aktioner 
til oplysning og bevidstgørelse af 
befolkningen med henblik på bekæmpelse 
af forskelsbehandling og fremme af 
ligestilling mellem kvinder og mænd i 
samfundet.

Begrundelse

Bekæmpelsen af forskelsbehandling og uligheder mellem mænd og kvinder bør omfatte en 
bevidstgørelse af befolkningen med henblik på efterhånden at ændre mentaliteten, så der 
opnås reel lighed på arbejdsmarkedet.



PE 355.492v01-00 10/14 PA\558304DA.doc

DA

Ændringsforslag 13
Artikel 3, stk. 4

4. Ved gennemførelsen af den prioriterede 
opgave vedrørende social integrering, der er 
omhandlet i stk. 2, litra c), nr. i), kan ESF’s 
finansiering af foranstaltninger inden for 
anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 
[…] [EFRU] højst udgøre 10 % af beløbet 
for den pågældende prioriterede opgave.

4. Ved gennemførelsen af den prioriterede 
opgave vedrørende social integrering, der er 
omhandlet i stk. 1, litra c), nr. i), kan ESF’s 
finansiering af foranstaltninger inden for 
anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 
[…] [EFRU] højst udgøre 10 % af beløbet 
for den pågældende prioriterede opgave.

Begrundelse

Der henvises til et forkert stykke. Det er artikel 3, stk.1, litra c), nr. i), der vedrører social 
integrering, og ikke stk. 2, litra c), nr. i).

Ændringsforslag 14
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. De operationelle programmer skal 
indeholde en finansieringsoversigt for de 
specifikke foranstaltninger, herunder 
foranstaltninger til fremme af social 
samhørighed og ligestilling mellem kvinder 
og mænd.

Begrundelse

Indføjelsen i de operationelle programmer af en finansieringsoversigt for de forskellige 
specifikke foranstaltninger, især dem der skal fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, 
vil gøre det muligt at kontrollere anvendelsen af midlerne og vurdere effektiviteten af de 
enkelte interventioner.

Ændringsforslag 15
Artikel 4, stk. 4

4. De kvantificerede mål og indikatorer, der 
vælges til overvågning af gennemførelsen af 
den nationale strategiske referenceramme, 
der er defineret i artikel 18 i forordning (EF) 
nr. […] [om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden], skal være dem, der 
anvendes ved gennemførelsen af den 

4. De kvantificerede mål og indikatorer, der 
vælges til overvågning af gennemførelsen af 
den nationale strategiske referenceramme, 
der er defineret i artikel 18 i forordning (EF) 
nr. […] [om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, 
Den Europæiske Socialfond og 
Samhørighedsfonden], skal være dem, der 
anvendes ved gennemførelsen af den 
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europæiske beskæftigelsesstrategi og i 
forbindelse med de for Fællesskabet 
fastlagte mål for social integrering og almen 
og erhvervsfaglig uddannelse. 
Overvågningsindikatorerne for operationelle 
programmer skal være i overensstemmelse 
med disse kvantificerede mål.

europæiske beskæftigelsesstrategi og i 
forbindelse med de for Fællesskabet 
fastlagte mål for social integrering, almen og 
erhvervsfaglig uddannelse samt ligestilling 
mellem kvinder og mænd. 
Overvågningsindikatorerne for operationelle 
programmer skal være i overensstemmelse 
med disse kvantificerede mål.

Begrundelse

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en af Fællesskabets prioriteringer, som der skal tages 
højde for i forbindelse med ESF.

Ændringsforslag 16
Artikel 4, stk. 5

5. Evalueringer af ESF’s indsats skal også 
indeholde en vurdering af, hvordan de af 
ESF støttede foranstaltninger i den 
pågældende medlemsstat har medvirket til 
gennemførelsen af den europæiske 
beskæftigelsesstrategi og til virkeliggørelsen 
af Fællesskabets mål vedrørende social 
integrering og almen og erhvervsfaglig 
uddannelse.

5. Evalueringer af ESF’s indsats skal også 
indeholde en vurdering af, hvordan de af 
ESF støttede foranstaltninger i den 
pågældende medlemsstat har medvirket til 
gennemførelsen af den europæiske 
beskæftigelsesstrategi og til virkeliggørelsen 
af Fællesskabets mål vedrørende social 
integrering, fremme af ligestilling mellem 
kvinder og mænd og almen og 
erhvervsfaglig uddannelse.

Begrundelse

Det er vigtigt at evaluere, i hvilket omfang de foranstaltninger, som finansieres af ESF, 
bidrager til at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 17
Artikel 5, stk. 2

2. Medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndigheden for hvert 
operationelt program skal på det mest 
hensigtsmæssige territoriale plan sørge for, 
at arbejdsmarkedets parter involveres i, og at 
de berørte ikke-statslige parter på passende 
måde høres om programmeringen, 
gennemførelsen og overvågningen af ESF-
støtten.

2. Medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndigheden for hvert 
operationelt program skal på det mest 
hensigtsmæssige territoriale plan sørge for, 
at arbejdsmarkedets parter involveres i, og at 
de berørte ikke-statslige parter på passende 
måde høres om programmeringen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af ESF-støtten.
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Begrundelse

Artikel 10 i forordningen om de generelle bestemmelser fastsætter, at partnerskabet "omfatter 
forberedelse og overvågning af den nationale strategiske referenceramme og forberedelse, 
gennemførelse, overvågning og evaluering af de operationelle programmer. Medlemsstaterne 
inddrager inden for den frist, der er fastsat for hver af de forskellige programmeringsetaper, 
hver enkelt af de egnede partnere, særlig regionerne, i denne etape".

Ændringsforslag 18
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at oplyse befolkningen 
og de berørte aktører om de operationelle 
programmer og aktiviteter, der kan 
finansieres af ESF.

Begrundelse

Oplysning af befolkningen og de berørte aktører giver mulighed for at sikre 
gennemskuelighed i fondens interventioner, øge antallet af projektforslag samt deltagelsen i 
de finansierede aktiviteter og bidrager til at løse problemer i forbindelse med underudnyttelse 
af bevillinger.

Ændringsforslag 19
Artikel 5, stk. 3

3. Forvaltningsmyndigheden for hvert 
operationelt program skal tilskynde til, at 
arbejdsmarkedets parter på passende måde 
deltager i og får adgang til de aktiviteter, der 
finansieres i henhold til artikel 2 i denne 
forordning.

3. Forvaltningsmyndigheden for hvert 
operationelt program skal tilskynde til, at 
arbejdsmarkedets parter på passende måde 
deltager i og får adgang til de aktiviteter, der 
finansieres i henhold til artikel 3 i denne 
forordning.

Under konvergensmålet skal mindst 2 % af 
ESF-midlerne afsættes til 
kapacitetsopbygning og aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab, navnlig vedrørende forbedring af 
tilpasningsevnen hos arbejdstagere og 
virksomheder som omhandlet i artikel 2, stk. 
1, litra a).

Under konvergensmålet skal mindst 2 % af 
ESF-midlerne afsættes til 
kapacitetsopbygning og aktiviteter, som 
arbejdsmarkedets parter gennemfører i 
fællesskab, navnlig vedrørende forbedring af 
tilpasningsevnen hos arbejdstagere og 
virksomheder som omhandlet i artikel 3, stk. 
1, litra a).

Begrundelse

Der er tale om en forkert artikelhenvisning.
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Ændringsforslag 20
Artikel 5, stk. 4

4. Forvaltningsmyndigheden for hvert 
operationelt program skal tilskynde til, at 
ngo’er på passende måde deltager i og får 
adgang til de aktiviteter, der finansieres, 
navnlig hvis de vedrører social integrering 
eller ligestilling af mænd og kvinder.

4. Forvaltningsmyndigheden for hvert 
operationelt program skal tilskynde til, at de 
berørte ngo’er på passende måde deltager i
de aktiviteter, der finansieres, og sikre, at de 
får let og hurtig adgang til disse aktiviteter, 
navnlig hvis de vedrører social integrering 
eller ligestilling af mænd og kvinder.

Begrundelse

Ngo'erne støder ofte på vanskeligheder i forbindelse med adgangen til aktiviteter, der er 
finansieret af strukturfondene, især på grund af de ofte lange frister og de vanskelige 
procedurer. I betragtning 14 i forordning 1784/1999 om Den Europæiske Socialfond er der 
desuden fastsat følgende: "der kan fastsættes bestemmelser, som giver lokale grupper, 
herunder ikke-statslige organisationer, mulighed for enkel og hurtig adgang til støtte fra 
fonden til aktiviteter vedrørende bekæmpelse af social udstødelse, hvorved deres evne til at 
gøre en indsats på området øges".

Ændringsforslag 21
Artikel 6

Medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne sørger for, at de 
operationelle programmer indeholder en 
beskrivelse af, hvordan ligestillingen af 
mænd og kvinder fremmes ved 
programmeringen, gennemførelsen og
overvågningen, eventuelt ved hjælp af 
særlige indikatorer, samt ved evalueringen.

Medlemsstaterne og 
forvaltningsmyndighederne sørger for, at de 
operationelle programmer indeholder en 
beskrivelse af, hvordan ligestillingen af 
mænd og kvinder fremmes ved 
programmeringen, gennemførelsen,
overvågningen og evalueringen, eventuelt 
ved hjælp af statistikker og kvalitative og 
kvantitative indikatorer opdelt efter køn.

Medlemsstaterne sørger på lokalt, regionalt 
og nationalt niveau for en ligelig deltagelse 
af kvinder og mænd i sammensætningen af 
beslutningstagende organer og 
udvælgelses- og overvågningsorganer.

Begrundelse

Den systematiske anvendelse af statistikker og kvalitative og kvantitative indikatorer opdelt 
efter køn er af afgørende betydning for opfølgningen, evalueringen og bedømmelsen af 
effektiviteten af fondens interventioner i forhold til gennemførelsen af målet om lige 
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muligheder. En ligelig deltagelse af kvinder og mænd i ovennævnte organer er nødvendig 
med henblik på en korrekt udnyttelse af midlerne på området ligestilling mellem kønnene (jf. 
artikel 35 i forordning 1260/1999 om de generelle bestemmelser for strukturfondene 
vedrørende en ligelig sammensætning af overvågningsudvalg).

Ændringsforslag 22
Artikel 10, litra c

c) foranstaltninger, der skal styrke den 
sociale integrering af minoriteter og disses 
beskæftigelse

c) foranstaltninger, der skal styrke den 
sociale integrering af minoriteter, ugunstigt 
stillede personer og handicappede

Begrundelse

Den årlige og endelige rapport om gennemførelsen skal ud over den sammenfattende 
beskrivelse af foranstaltninger til fordel for nationale minoriteter omfatte andre kategorier af 
personer, især ugunstigt stillede og handicappede. Den skal indeholde en sammenfattende 
beskrivelse af de foranstaltninger, der er gennemført for at styrke den sociale integrering og 
beskæftigelsen af alle de personer, der er nævnt i artikel 3, stk. 1, litra c).
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