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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1081/2006
af 5. juli 2006
om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1784/1999
EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE
UNION HAR —

(5)

I overensstemmelse med traktatens artikel 99 og 128 og
med henblik på orienteringen af Lissabon-strategien på
vækst og beskæftigelse har Rådet vedtaget en integreret
pakke med overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker og retningslinjer for beskæftigelsen;
sidstnævnte opstiller målsætninger, prioriteter og mål for
beskæftigelsen. I den forbindelse opfordrede Det Europæiske Råd på mødet den 22. og 23. marts 2005 i
Bruxelles til at mobilisere alle relevante nationale og
fælles virkemidler, herunder samhørighedspolitikken.

(6)

Der er indhøstet nye erfaringer med EF-initiativprogrammet Equal, navnlig med hensyn til kombination af
lokale, regionale, nationale og europæiske foranstaltninger. Disse erfaringer bør integreres i støtten fra ESF.
Der bør lægges særlig vægt på inddragelse af
målgrupper, integration af indvandrere, herunder asylansøgere, fastlæggelse af politiske temaområder og integrering heraf, teknikker til innovation og eksperimentering, metoder til tværnationalt samarbejde, adgang for
grupper, der er marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet, sociale følgevirkninger på det indre marked samt
adgang til og forvaltning af projekter, der iværksættes af
ikke-statslige organisationer (ngo'er).

(7)

ESF bør støtte de politikker i medlemsstaterne, som nøje
følger de integrerede retningslinjer og henstillinger, der
er udarbejdet under den europæiske beskæftigelsesstrategi og Fællesskabets relevante mål for social integration,
ikke-forskelsbehandling, fremme af ligestilling samt for
almen og erhvervsfaglig uddannelse, så der derved ydes
et bedre bidrag til virkeliggørelsen af de mål, der blev
aftalt på Det Europæiske Råds møde i Lissabon den
23.-24. marts 2000 og i Göteborg den 15.-16. juni
2001.

(8)

ESF bør også kunne tage højde for de relevante dimensioner og konsekvenser af den demografiske udvikling i
Fællesskabets aktive befolkning, navnlig gennem livslang
erhvervsfaglig uddannelse.

(9)

For bedre at kunne forudse og styre forandringer, øge
den økonomiske vækst, skabe beskæftigelsesmuligheder
for både kvinder og mænd samt for at opnå bedre
arbejdskvalitet og -produktivitet under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse samt konvergensmålet bør ESF-støtten navnlig koncentreres om at
forbedre arbejdstageres og virksomheders tilpasningsevne, højne den menneskelige kapitals kvalitet samt give
øget adgang til beskæftigelse og øge deltagelsen på
arbejdsmarkedet, udbygge den sociale integration af
dårligt stillede, bekæmpe forskelsbehandling, tilskynde
økonomisk inaktive til at komme ind på arbejdsmarkedet samt fremme partnerskaber med henblik på
reformer.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 148,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale udvalg (1),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),
efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006
om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og
Samhørighedsfonden (4) opstiller rammerne for strukturfondenes og Samhørighedsfondens indsats og opstiller
navnlig mål, principper og regler for partnerskab,
programmering, evaluering og forvaltning. Det er derfor
nødvendigt at fastsætte de opgaver, som Den Europæiske
Socialfond (ESF) har i relation til dem, der er fastlagt i
traktatens artikel 146, og i forbindelse med medlemsstaternes og Fællesskabets bestræbelser på at udvikle en
samordnet strategi for beskæftigelse, jf. traktatens
artikel 125.

(2)

Der bør fastsættes specifikke bestemmelser for den type
aktiviteter, der kan finansieres af ESF under de mål, der
er fastlagt i forordning (EF) nr. 1083/2006.

(3)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1083/2006
bør ESF styrke den økonomiske og sociale samhørighed
ved at forbedre beskæftigelsesmulighederne inden for
rammerne af de opgaver, som ESF har i henhold til traktatens artikel 146 og de opgaver, som strukturfondene
har i henhold til traktatens artikel 159.

(4)

Dette er særlig vigtigt i betragtning af udfordringerne
som følge af EU's udvidelse og den økonomiske globalisering. I den forbindelse bør vigtigheden af den europæiske sociale model samt moderniseringen heraf
erkendes.

(1) EUT C 234 af 22.9.2005, s. 27.
(2) EUT C 164 af 5.7.2005, s. 48.
(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 6.7.2005 (endnu ikke offentliggjort
i EUT), Rådets fælles holdning af 12.6.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af 4.7.2006 (endnu
ikke offentliggjort i EUT).
(4) Se side 25 i denne EUT.
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Ud over disse vigtige opgaver er det for at øge den
økonomiske vækst, for at skabe beskæftigelsesmuligheder for både kvinder og mænd og for at opnå bedre
arbejdskvalitet og -produktivitet nødvendigt i de mindst
udviklede regioner og medlemsstater under konvergensmålet at øge og forbedre investeringerne i de menneskelige ressourcer og at udbygge den institutionelle, administrative og retslige kapacitet, navnlig med henblik på
forberedelse og gennemførelse af reformer og håndhævelse af gældende fællesskabsret.

Udvælgelsen af ESF-interventioner bør inden for
rammerne af disse prioriteter være fleksibel for at kunne
tage højde for de udfordringer, der er specifikke for den
enkelte medlemsstat, og de forskellige typer af prioriterede indsatser, som ESF finansierer, bør indeholde en
fleksibilitetsmargen, så disse udfordringer kan tages op.

Fremme af nyskabende tværnationale og interregionale
aktiviteter er en vigtig dimension, der bør integreres i
ESF's anvendelsesområde. For at fremme samarbejde bør
medlemsstaterne programmere tværnationale og interregionale foranstaltninger med en horisontal metode eller
ved hjælp af et særligt prioriteret område.

Det er nødvendigt at sikre, at ESF's indsats er i overensstemmelse med de politikker, der er fastlagt under den
europæiske beskæftigelsesstrategi, og at koncentrere ESFstøtten om gennemførelse af beskæftigelsesretningslinjerne og -henstillingerne i denne strategi.
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nale prioriteter, eller på baggrund af evalueringer eller
gennemførelsesvanskeligheder.
(16)

Medlemsstaterne og Kommissionen skal sikre, at
gennemførelsen af de prioriteter, der finansieres af ESF
under konvergensmålet og målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, medvirker til at fremme ligestilling og fjerne uligheder mellem mænd og kvinder.
Integrering af kønsaspektet bør kombineres med en
specifik indsats, der vedvarende kan øge kvinders
erhvervsdeltagelse og deres avancementsmuligheder.

(17)

ESF bør også yde støtte til teknisk bistand, navnlig med
henblik på at tilskynde til gensidig læring gennem erfaringsudveksling og formidling af god praksis samt på at
fremhæve ESF's bidrag til gennemførelsen af Fællesskabets politiske mål og prioriteter for beskæftigelsen og
den sociale integration.

(18)

I forordning (EF) nr. 1083/2006 bestemmes det, at
reglerne om udgifters støtteberettigelse fastsættes på nationalt niveau, dog med visse undtagelser, for hvilke der
fastsættes særlige bestemmelser. For de undtagelser, som
vedrører ESF, bør der derfor fastsættes særlige bestemmelser.

(19)

Af hensyn til klarheden bør Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1784/1999 af 12. juli 1999
om Den Europæiske Socialfond (1) ophæves —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
(14)

(15)

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 arbejdsmarkedets parter og andre involverede, også på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Arbejdsmarkedets parter spiller
en central rolle i det brede partnerskab for forandring,
og deres indsats for at styrke den økonomiske og sociale
samhørighed ved at forbedre beskæftigelsen og jobmulighederne er af afgørende betydning. I denne forbindelse,
hvor arbejdsgivere og arbejdstagere kollektivt bidrager til
finansielt at støtte ESF's foranstaltninger, vil dette finansielle bidrag, selv om der er tale om private udgifter,
blive medregnet ved beregningen af ESF's medfinansiering.

ESF bør støtte foranstaltninger, der er i overensstemmelse med retningslinjerne og relevante henstillinger
under den europæiske beskæftigelsesstrategi. Ændring af
retningslinjerne og henstillingerne vil imidlertid kun
kræve revision af et operationelt program, når en
medlemsstat, eller Kommissionen efter aftale med en
medlemsstat, mener, at det operationelle program bør
tage hensyn til betydelige socioøkonomiske forandringer
eller tage større eller anderledes hensyn til væsentlige
ændringer i Fællesskabets eller de nationale eller regio-

Genstand
1. Denne forordning fastsætter Den Europæiske Socialfonds
(ESF) opgaver, anvendelsesområdet for støtten, de nærmere
bestemmelser samt hvilke typer udgifter, der er støtteberettigede.
2. ESF reguleres af forordning (EF) nr. 1083/2006 og af
nærværende forordning.

Artikel 2
Opgaver
1. ESF bidrager til at nå Fællesskabets prioriteter for så vidt
angår styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed ved
at forbedre beskæftigelsen og jobmulighederne, befordre et højt
beskæftigelsesniveau samt gennem flere og bedre job. Dette
sker ved at støtte politikker i medlemsstaterne, der sigter mod
at opnå fuld beskæftigelse og kvalitet og produktivitet på
arbejdspladsen, at fremme social integration, herunder dårligt
stillede personers adgang til beskæftigelse, og at mindske nationale, regionale og lokale forskelle i beskæftigelsen.
(1) EFT L 213 af 13.8.1999, s. 5.
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ESF støtter navnlig foranstaltninger, der er i overensstemmelse
med de foranstaltninger, som medlemsstater har truffet på
grundlag af retningslinjerne, der er vedtaget under den europæiske beskæftigelsesstrategi, som indarbejdet i de integrerede
retningslinjer for vækst og beskæftigelse og de ledsagende
henstillinger.

2.
Ved varetagelsen af de opgaver, der er nævnt i stk. 1,
støtter ESF Fællesskabets prioriteter for så vidt angår behovet
for øget social samhørighed, styrket produktivitet og konkurrenceevne samt fremme af økonomisk vækst og bæredygtig
udvikling. Under udførelsen af disse opgaver tager ESF hensyn
til Fællesskabets relevante prioriteter og mål inden for almen og
erhvervsfaglig uddannelse, fremme af økonomisk inaktive
personers deltagelse på arbejdsmarkedet, bekæmpelse af social
udstødelse, navnlig af dårligt stillede grupper som f.eks. handicappede, samt fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder
og ikke-forskelsbehandling.
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erhvervsaktive periode og øget beskæftigelse, navnlig ved at
fremme:

i)

modernisering og styrkelse af arbejdsmarkedsinstitutioner, navnlig arbejdsformidlinger samt andre relevante
initiativer i forbindelse med Den Europæiske Unions og
medlemsstaternes strategier for fuld beskæftigelse

ii) gennemførelse af aktive og forebyggende foranstaltninger, der kan sikre tidlig identifikation af behov, med
individuelle handlingsplaner og individuel støtte, som
f.eks. skræddersyede kurser, jobsøgning, genplacering og
mobilitet, selvstændig erhvervsvirksomhed og virksomhedsetablering — herunder kooperative virksomheder
— incitamenter med henblik på øget deltagelse på
arbejdsmarkedet, fleksible foranstaltninger, der kan fastholde ældre arbejdstagere længere på arbejdsmarkedet,
og foranstaltninger, der gør det lettere at forene arbejde
og privatliv som f.eks. lettere adgang til børnepasning
og pleje af pårørende

Artikel 3

Anvendelsesområdet for støtten

1.
ESF støtter inden for rammerne af konvergensmålet og
målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse foranstaltninger i medlemsstaterne, der falder ind under nedenstående
prioriteter:
a) forbedring af arbejdstageres, virksomheders og iværksætteres
tilpasningsevne med henblik på at forbedre foregribelse og
positiv forvaltning af økonomiske forandringer ved navnlig
at fremme:
i) livslang læring og virksomheders, navnlig SMV'ers, og
arbejdstageres øgede investeringer i menneskelige
ressourcer gennem udvikling og indførelse af systemer
og strategier, herunder lærlingeuddannelser, der kan sikre
bedre adgang til uddannelse for navnlig lavtuddannede
og ældre arbejdstagere, udvikling af kvalifikationer og
kompetence, udbredelse af informations- og kommunikationsteknologi, e-læring, miljøvenlig teknologi og ledelseskvalifikationer, og fremme af iværksætterånd og innovation og oprettelse af flere nye virksomheder
ii) udvikling og udbredelse af innovative og mere produktive former for arbejdstilrettelæggelse, herunder øget
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, identificering af
fremtidige beskæftigelses- og kvalifikationsbehov samt
udvikling af specifikke beskæftigelses-, uddannelses- og
støtteforanstaltninger, herunder genplacering, for arbejdstagere ved omstrukturering af virksomheder og sektorer
b) forbedring af adgangen til beskæftigelse og vedvarende integrering på arbejdsmarkedet for arbejdssøgende og inaktive,
forebyggelse af arbejdsløshed, især langtids- og ungdomsarbejdsløshed, fremme af aktiv aldring og forlængelse af den

iii) integrering af kønsaspektet og specifikke foranstaltninger, der kan forbedre kvinders adgang til beskæftigelse, vedvarende øge deres erhvervsdeltagelse og avancementsmuligheder og mindske den kønsbaserede opdeling af arbejdsmarkedet, herunder gennem bekæmpelse
af de direkte og indirekte grundlæggende årsager til
kønsbaserede lønforskelle

iv) specifikke foranstaltninger, der kan øge indvandreres
erhvervsdeltagelse og derved styrke disses sociale integration, lette arbejdstageres geografiske og faglige mobilitet samt integration af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, bl.a. gennem rådgivning, sprogkurser og anerkendelse af kvalifikationer og opnåede færdigheder

c) styrkelse af dårligt stilledes sociale integration med henblik
på at få disse i varig beskæftigelse og bekæmpelse af alle
former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, ved
navnlig at fremme:

i) måder, hvorpå dårligt stillede personer, som f.eks. socialt
udstødte, personer, der er gået tidligt ud af skolen, minoriteter og handicappede samt personer, der plejer pårørende, kan integreres og vende tilbage til arbejdsmarkedet
gennem foranstaltninger til styrkelse af beskæftigelsesegnetheden, herunder i den sociale økonomi, adgang til
erhvervsuddannelse og -kurser samt ledsageforanstaltninger og relevante støtte-, samfunds- og plejetjenester,
som forbedrer beskæftigelsesmulighederne

ii) accept af forskellighed på arbejdspladsen og bekæmpelse
af forskelsbehandling ved ansættelser og avancementsmuligheder, bl.a. gennem bevidstgørelse, inddragelse af
lokalsamfundet og virksomheder samt gennem fremme
af lokale beskæftigelsesinitiativer
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d) styrkelse af de menneskelige ressourcer især ved at fremme:

i) udarbejdelse og indførelse af reformer i de almene og
erhvervsfaglige uddannelsessystemer med henblik på at
øge beskæftigelsesegnetheden, større arbejdsmarkedsrelevans i de grundlæggende almene uddannelser og
erhvervsuddannelserne og løbende ajourføring af undervisernes kvalifikationer med henblik på innovation og en
videnbaseret økonomi

ii) netværksaktiviteter mellem højere læreanstalter, forsknings- og teknologicentre og virksomheder

e) fremme af partnerskaber, aftaler og initiativer gennem
netværkssamarbejde mellem relevante aktører, såsom
arbejdsmarkedets parter og ngo'er, på tværnationalt, nationalt, regionalt og lokalt niveau med henblik på at sætte alle
kræfter ind på reformer inden for beskæftigelse og rummelighed på arbejdsmarkedet.

2.
ESF støtter inden for konvergensmålets rammer foranstaltninger i medlemsstaterne, der falder ind under nedenstående prioriteter:

a) øgede og forbedrede investeringer i menneskelig kapital ved
navnlig at fremme:

i)

gennemførelse af reformer inden for de almene og
erhvervsfaglige uddannelsessystemer, navnlig for at få
folk til i højere grad at imødekomme behovene i et
videnbaseret samfund og til livslang uddannelse

ii) øget deltagelse i almen og erhvervsfaglig uddannelse
gennem hele livet, bl.a. gennem foranstaltninger til at
nedbringe det antal elever, der går tidligt ud af skolen,
og mindske kønsbaseret opdeling af fag samt øge
adgangen til og højne kvaliteten af den grundlæggende
uddannelse, de faglige uddannelser, de videregående
uddannelser og erhvervsuddannelserne
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støtte til koordinering mellem forvaltningerne og dialog
mellem relevante offentlige og private organer
ii) kapacitetsopbygning i forbindelse med udformning af
politikker og programmer på de relevante områder,
herunder også med henblik på håndhævelse af lovgivningen, navnlig gennem løbende uddannelse af ledere og
personale samt specifik støtte til nøgletjenester, tilsynsorganer og socioøkonomiske aktører, herunder arbejdsmarkedets parter og miljøpartnere, relevante ngo'er og
repræsentative erhvervsorganisationer.
3. Medlemsstaterne kan inden for prioriteterne i stk. 1 og 2
koncentrere sig om dem, som er mest egnede til at tage højde
for deres specifikke udfordringer.

4. ESF kan støtte foranstaltninger som nævnt i artikel 3,
stk. 2, i denne forordning i alle de områder i medlemsstaterne,
som er berettigede til støtte eller overgangsstøtte under
Samhørighedsfonden, jf. henholdsvis artikel 5, stk. 2, og
artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1083/2006.

5. I forbindelse med implementeringen af de mål og prioriteter, der er omhandlet i stk. 1 og 2, støtter ESF fremme og
integration af innovative aktiviteter i medlemsstaterne.

6. ESF støtter også tværnationale og interregionale foranstaltninger, navnlig gennem udveksling af oplysninger, erfaringer, resultater og god praksis samt udvikling af komplementære metoder og koordinerede eller fælles foranstaltninger.

7. Uanset artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1083/2006
kan finansiering af foranstaltninger under det prioriterede
område vedrørende social integration omhandlet i stk. 1, litra c),
nr. i), i denne artikel, der hører under anvendelsesområdet for
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006
af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (1), forhøjes til 15 % af beløbet for den pågældende prioriterede opgave.

Artikel 4

iii) udvikling af de menneskelige ressourcer inden for forskning og innovation, bl.a. gennem ph.d.-studier og
uddannelse af forskere

Konsekvens og koncentration af støtte
b) styrkelse af den institutionelle kapacitet, effektiviteten af den
offentlige forvaltning og de offentlige tjenester på nationalt,
regionalt og lokalt plan og, hvis det er relevant, arbejdsmarkedets parter og ngo'er med henblik på reformer, bedre
regulering og god forvaltningsskik på navnlig det økonomiske, beskæftigelsesmæssige, uddannelsesmæssige, sociale,
miljømæssige og retslige område, ved navnlig at fremme:

i) mekanismer til at forbedre udformningen af gode politikker og programmer, tilsyn og evaluering, bl.a. ved
hjælp af undersøgelser, statistik og ekspertrådgivning,

1. Medlemsstaterne sikrer, at de foranstaltninger, der støttes
af ESF, er i overensstemmelse med og bidrager til foranstaltningerne til gennemførelse af den europæiske beskæftigelsesstrategi. De sikrer navnlig, at den strategi, der er fastlagt i den nationale strategiske referenceramme, og foranstaltningerne i de
operationelle programmer fremmer strategiens målsætninger,
prioriteter og mål i den enkelte medlemsstat inden for
rammerne af de nationale reformprogrammer og de nationale
handlingsplaner for social integration.
(1) Se side 1 i denne EUT.
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Medlemsstaterne koncentrerer også, når ESF kan yde et politikbidrag, støtten om gennemførelsen af de relevante beskæftigelseshenstillinger, som er udarbejdet i medfør af traktatens
artikel 128, stk. 4, og af Fællesskabets relevante beskæftigelsesrelaterede mål for social integration samt almen og erhvervsfaglig uddannelse. Medlemsstaterne skal gøre dette i et stabilt
programmeringsklima.
2.
Inden for de operationelle programmer anvendes
midlerne til at imødekomme de mest påtrængende behov og
koncentreres om de politikområder, hvor ESF-støtten i
væsentlig grad kan medvirke til virkeliggørelsen af programmets mål. For at gøre ESF-støtten så effektiv som mulig, tages
der i de operationelle programmer, hvis det er hensigtsmæssigt,
særligt hensyn til de regioner og områder, der har de alvorligste
problemer, som f.eks. dårligt stillede byområder og regioner i
den yderste periferi samt landdistrikter og fiskeriafhængige
områder i tilbagegang og områder, som er særligt ramt af virksomhedsflytninger.
3.
Hvor det er relevant, indføjes der et kortfattet afsnit om
bidraget fra ESF til fremme af de relevante arbejdsmarkedsaspekter af social integration i medlemsstaternes nationale
rapporter under den åbne koordinationsmetode vedrørende
social beskyttelse og social integration.
4.
De indikatorer, der medtages i de operationelle
programmer, som medfinansieres af ESF, skal være af strategisk
karakter og begrænset i antal og afspejle dem, der anvendes i
forbindelse med gennemførelsen af den europæiske beskæftigelsesstrategi og i forbindelse med Fællesskabets relevante mål
inden for social integration 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 bidraget til gennemførelsen af den
europæiske beskæftigelsesstrategi og virkeliggørelsen af Fællesskabets mål om social integration, ikke-forskelsbehandling og
ligestilling mellem mænd og kvinder samt almen og erhvervsfaglig uddannelse.

Artikel 5
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3. Det enkelte operationelle programs forvaltningsmyndighed tilskynder til, at arbejdsmarkedets parter på hensigtsmæssig måde deltager i de foranstaltninger, der finansieres i
medfør af artikel 3.
Under konvergensmålet afsættes et passende beløb af ESFmidlerne til kapacitetsopbygning, der skal omfatte uddannelsesog netværksforanstaltninger for at styrke den sociale dialog og
aktiviteter, som arbejdsmarkedets parter gennemfører i fællesskab, navnlig for så vidt angår forbedring af arbejdstageres og
virksomheders tilpasningsevne som omhandlet i artikel 3, stk. 1,
litra a).
4. Det enkelte operationelle programs forvaltningsmyndighed tilskynder til, at ngo'er på passende måde deltager i og
får adgang til de aktiviteter, der finansieres, navnlig inden for
social integration, ligestilling mellem mænd og kvinder og lige
muligheder.

Artikel 6
Ligestilling mellem mænd og kvinder og lige muligheder
Medlemsstaterne sørger for, at de operationelle programmer
indeholder en beskrivelse af, hvordan ligestilling mellem mænd
og kvinder og lige muligheder fremmes under forberedelse og
gennemførelse af, tilsyn med og evaluering af operationelle
programmer. Medlemsstaterne tilskynder om fornødent til en
ligelig fordeling af kvinder og mænd i forvaltning og gennemførelse af operationelle programmer på lokalt, regionalt og nationalt niveau.

Artikel 7
Innovation
I forbindelse med de enkelte operationelle programmer lægges
der særlig vægt på at fremme og integrere innovative aktiviteter. Forvaltningsmyndigheden vælger i partnerskab med involverede de overordnede temaer for innovationsstøtten og
fastsætter de nærmere gennemførelsesordninger. Myndigheden
underretter det i artikel 63 i forordning (EF) nr. 1083/2006
omhandlede tilsynsudvalg om de valgte temaer.

God forvaltningsskik og partnerskab
1.
ESF fremmer god forvaltningsskik og partnerskab.
Fondens støtte udformes og gennemføres på det mest hensigtsmæssige territoriale niveau under hensyn til de nationale, regionale og lokale niveauer i henhold til specifikke institutionelle
ordninger i den enkelte medlemsstat.
2.
Medlemsstaterne sørger på det mest hensigtsmæssige
territoriale niveau for, at arbejdsmarkedets parter involveres i,
og at andre berørte parter på passende måde høres og deltager
i forberedelse og implementering af samt tilsyn med ESFstøtten.

Artikel 8
Tværnationale og interregionale foranstaltninger
1. Når medlemsstaterne støtter foranstaltninger til fordel for
tværnationale og/eller interregionale foranstaltninger, jf.
artikel 3, stk. 6, i denne forordning, som et specifikt prioriteret
område inden for et operationelt program, kan ESF's bidrag til
prioriterede områder forhøjes med 10 %. Det øgede bidrag
medtages ikke i beregningen af de i artikel 53 i forordning (EF)
nr. 1083/2006 omhandlede lofter.
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2.
Medlemsstaterne sikrer, efter omstændighederne med
Kommissionens bistand, at ESF ikke støtter specifikke operationer, som samtidig støttes gennem andre tværnationale fællesskabsprogrammer, navnlig inden for almen og erhvervsfaglig
uddannelse.
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varer og tjenesteydelser under iagttagelse af reglerne for offentlige indkøb.
2.

Følgende udgifter er ikke berettigede til støtte fra ESF:

a) refusionsberettiget moms
Artikel 9
Teknisk bistand
Kommissionen fremmer navnlig erfaringsudveksling, bevidstgørelsesaktiviteter, seminarer, netværksarbejde og peer-review, der
hjælper med til at fastlægge og formidle god praksis og
tilskynde til gensidig læring samt tværnationalt og interregionalt samarbejde med henblik på at styrke ESF's politiske dimension og dens bidrag til virkeliggørelsen af Fællesskabets mål for
så vidt angår beskæftigelse og social integration.

Artikel 10
Rapporter
De årlige og endelige rapporter om gennemførelsen, jf.
artikel 67 i forordning (EF) nr. 1083/2006 skal, når det er relevant, indeholde et sammendrag om gennemførelsen af:
a) integrering af kønsaspektet og eventuelle kønsspecifikke
foranstaltninger

b) renter af gæld
c) indkøb af inventar, udstyr, køretøjer, infrastruktur, fast
ejendom og jord.
3. Følgende omkostninger anses for udgifter, der er berettigede til støtte fra ESF, jf. stk. 1, hvis de er pådraget i overensstemmelse med nationale regler, herunder regnskabsregler, og
på de nedenfor anførte specifikke betingelser:
a) ydelser eller lønninger, som tredjemand har afholdt til fordel
for deltagerne i en operation, og som attesteres over for
modtageren
b) for så vidt angår tilskud, de indirekte omkostninger angivet
efter standardsatser på op til 20 % af en operations direkte
omkostninger
c) afskrivningsomkostninger fra afskrivningsberettigede aktiver,
jf. stk. 2, litra c), som udelukkende bevilges for den tid,
operationen varer, og i det omfang offentlige tilskud ikke
har bidraget til erhvervelsen af disse aktiver.
4. Reglerne for støtteberettigelse i artikel 7 i forordning (EF)
nr. 1080/2006 finder anvendelse på foranstaltninger, der
medfinansieres af ESF, og som er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 3 i nævnte forordning.

b) foranstaltninger til forøgelse af indvandreres deltagelse på
arbejdsmarkedet og derved til styrkelse af deres sociale integration
Artikel 12
c) foranstaltninger til styrkelse af minoriteters integration på
arbejdsmarkedet og derved til forbedring af deres sociale
integration
d) foranstaltninger til styrkelse af andre dårligt stillede gruppers, herunder handicappedes, integration på arbejdsmarkedet samt deres sociale integration
e) innovative aktiviteter, herunder en beskrivelse af temaerne,
disses resultater, udbredelse og integration

Overgangsbestemmelser
1. Denne forordning berører ikke fortsættelsen eller
ændringen, herunder hel eller delvis annullering, af støtte, der
er godkendt af Kommissionen i henhold til forordning (EF)
nr. 1784/1999 eller anden lovgivning, der gælder for denne
støtte den 31. december 2006, og som derfor gælder for den
pågældende støtte eller projekterne indtil deres afslutning.

f) tværnationale og/eller interregionale foranstaltninger.
2. Ansøgninger, der er indgivet i henhold til forordning (EF)
nr. 1784/1999, er fortsat gyldige.
Artikel 11
Støtteberettigede udgifter

Artikel 13

1.
ESF yder støtte til støtteberettigede udgifter, som uanset
artikel 53, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1083/2006 kan
omfatte finansieringsmidler, som arbejdsgivere og arbejdstagere
har bidraget med i fællesskab. Støtten har form af individuelle
tilskud eller globaltilskud, der ikke skal tilbagebetales, lån,
rentegodtgørelse og mikrokredit, garantifonde samt indkøb af

Ophævelse
1. Med forbehold af de i artikel 12 i nærværende forordning
omhandlede bestemmelser ophæves forordning (EF) nr. 1784/
1999 med virkning fra den 1. januar 2007.
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2.
Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som
henvisninger til nærværende forordning.
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duren i traktatens artikel 148.
Artikel 15

Artikel 14
Revisionsklausul

Ikrafttrædelsen

Senest den 31. december 2013 tager Europa-Parlamentet og
Rådet denne forordning op til fornyet overvejelse efter proce-

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Strasbourg, den 5. juli 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

P. LEHTOMÄKI
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