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2004/0165 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, 

 
vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om Den Europæiske Socialfond 

1. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dok. KOM(2004) 493 endelig – 2004/0165(COD)): 15.7.2004

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: 9.3.2005

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget: 23.2.2005

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 6.7.2005

Ændret forslag fremsendt 
(dok. KOM(2005) 523 endelig – 2004/0165 (COD)): 17.10.2005

Fælles holdning vedtaget: 12.6.2006

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Formålet med Kommissionens forslag var at fastlægge opgaverne for Den Europæiske 
Socialfond (ESF) og anvendelsesområdet for ESF-støtten under målene "konvergens" og 
"regional konkurrenceevne og beskæftigelse". 

Sammen med forslagene til forordning om Samhørighedsfonden, til forordning om Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, til forordning om oprettelse af en europæisk gruppe 
for territorialt samarbejde og til forordning om generelle bestemmelser for fondene udgør 
dette forslag Fællesskabets rammebestemmelser for gennemførelsen af 
samhørighedspolitikken i perioden 2007-2013. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

Den fælles holdning blev vedtaget den 12. juni 2006 med kvalificeret flertal. Efter 
Kommissionens opfattelse udgør den fælles holdning et passende kompromis, som opfylder 
formålene med Kommissionens ændrede forslag, hvori der blev overtaget en lang række af 
Europa-Parlamentets ændringsforslag, og den kan derfor tilslutte sig den fælles holdning. 
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Rådet ønskede én enkelt indholdsmæssig ændring i Kommissionens ændrede forslag. 
Medlemsstaterne var enstemmigt imod bestemmelserne i artikel 5, stk. 3, om, at mindst 2 % 
af ESF-midlerne under konvergensmålet skal afsættes til "kapacitetsopbygning og aktiviteter, 
som arbejdsmarkedets parter gennemfører i fællesskab". Efter høring af Europa-Parlamentet 
har formandskabet foreslået, at ordlyden justeres, så den kommer til at fastslå som følger: 
"Under konvergensmålet afsættes et passende beløb af ESF-midlerne til kapacitetsopbygning, 
der skal omfatte uddannelses- og netværksforanstaltninger for at styrke den sociale dialog og 
aktiviteter, som arbejdsmarkedets parter gennemfører i fællesskab [...]." De øvrige ændringer, 
som Rådet har foreslået, ændrer ikke indholdet i Kommissionens forslag. 

4. KONKLUSION 

Den fælles holdning, der blev vedtaget den 12. juni 2006 med kvalificeret flertal, er efter 
Kommissionens opfattelse afbalanceret, og den kan derfor tilslutte sig den. 


