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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har med henblik på at opfylde målsætningerne i EU 2020-strategien om 
bekæmpelse af arbejdsløshed og fattigdom fremlagt et forslag til et program for ”social 
udvikling og innovation”, der skal bidrage til gennemførelsen af de tre flagskibsinitiativer:
”Unge på vej”, ”En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job” og ”Den europæiske 
platform mod fattigdom og social udstødelse”.

Forslaget indebærer, at der med det nye program for perioden 2014-2020 sker en 
sammenlægning af tre eksisterende redskaber for perioden 2007-2013: Progress-programmet, 
Eures og den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress, der har eksisteret siden 2010.

Med denne omlægning håber Kommissionen at imødekomme målsætningerne om en 
forenkling af den flerårige finansielle ramme 2014-2020, idet den foreslår at forenkle 
støttemodtagernes adgang til mekanismerne, lette de administrative byrder, gøre de finansielle 
regler ensartede og at sikre et højt niveau af fleksibilitet i gennemførelse og fremme af 
synergierne mellem programmets forskellige akser og andre fællesskabsprogrammer 
(herunder Den Europæiske Socialfond).

Indtil flere af de af Kommissionen foreslåede artikler er således fremsat med denne forenkling 
for øje.

Det er altså hensigten, at den hyppigere anvendelse af mulighederne for oftere at benytte sig 
af finansiering ved faste beløb eller efter takst skal gøre det muligt at lette de administrative 
byrder for Kommissionens forvaltningsapparat såvel som for støttemodtagerne, især hvad 
angår gennemførelsen af mobilitetsprogrammer.

Der skal ligeledes oprettes en ”kvikskranke”, hvor udbydere af mikrokredit både kan modtage 
de nødvendige midler til mikrokredit, teknisk bistand og midler til styrkelse af deres kapacitet 
(kapacitetsopbygning) for dermed at fremme opbygningen af disse organisationer og deres 
indsats.

Sammenlægningen af de tre hidtil eksisterende mekanismer i ét program, hvis mål, finansielle 
modtagere, aktører og funktionsmåder er forskellige, indebærer imidlertid en risiko for en 
svækkelse af sammenhængskraften i forslaget og af mekanismens fleksibilitet, ligesom målet 
for synergierne mellem delprogrammerne og andre fællesskabsfonde gøres mere kompliceret.
Af den grund må visse af Kommissionens forslag omarbejdes eller uddybes for at sikre en 
hensigtsmæssig gennemførelse af programmet, til maksimal gavn for støttemodtagerne og de 
aktører, der fungerer som mellemled, uagtet disses størrelse.

Det er vigtigt at mikroprojekter støttes i relation til deres størrelse og deres EU-merværdi.
”Små” fællesskabsprojekter kan udgøre en reel EU-merværdi, hvilket 
mikrofinansieringsfaciliteten har vist.

Ordføreren foreslår en fordelingsnøgle (udtrykt i procentsatser) mellem de tre delprogrammer, 
der er forskellig fra Kommissionens oprindelige forslag, men i overensstemmelse med den 
korresponderende ordførers forslag, i den hensigt at sikre de nødvendige midler og 
hensyntagen til hvert delprograms specificitet.
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Ligeledes foreslår ordføreren, at det samlede beløb af programmets midler, der afsættes til 
Kommissionens administrative udgifter til forvaltning af programmet, ikke må overstige 2 %.

Selv om ordføreren glæder sig over, at der oprettes en reserve på 5 % af det samlede beløb til 
årlig tilpasning til de politiske prioriteter og udviklingen i behovene, så anser hun det dog for 
nødvendigt at sikre budgetmyndighedens (Parlamentets og Rådets) prærogativer for 
anvendelse af denne reserve.

Desuden er hun betænkelig ved de konkrete synergier mellem programmet for social 
udvikling og innovation og de andre fællesskabstiltag på det sociale område, navnlig dem der 
finansieres via Den Europæiske Socialfond eller som hører under de nye programmer 
”Erasmus for alle” og ”grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab”, især hvad angår 
spørgsmål om lighed mellem kønnene og bekæmpelse af forskelsbehandling, som ikke 
længere er en integreret del af delprogrammet Progress.

Endelig skal der særligt fokus på evalueringen af programmet, især i forbindelse med den 
evaluering, som Kommissionen skal fremlægge i midten af 2017 med henblik på at planlægge 
de nødvendige modifikationer af programmet i forbindelse med budgetproceduren for 2018.

Ordføreren ønsker endvidere at henlede opmærksomheden på nødvendigheden af at støtte og 
styrke mikrofinansieringsinstrumentet, der er en del af de innovative 
finansieringsinstrumenter, som Kommissionen agter at gennemføre i perioden 2014-2020.
Mennesker ramt af arbejdsløshed (navnlig personer der befinder sig langt fra 
arbejdsmarkedet), fattige arbejdstagere og små iværksættere med ønske om at udvikle deres 
virksomhed har behov for finansielle tjenesteydelser (mikrokredit, mikro-egenkapital og om 
muligt mikro-forsikring) og ledsagende tjenesteydelser. Kommissionens forslag gør det 
ganske vist muligt at sikre delvis adgang til finansielle tjenesteydelser, men det forsømmer at 
skabe forbindelse til de ledsagende tjenesteydelser, der ofte finansieres af Den Europæiske 
Socialfond.

Endvidere skal der, jf. Kommissionens forslag, sikres fuldstændig gennemsigtighed i 
anvendelsen af redskabet ved, at de indtægter og betalinger, som genereres ved de hermed 
forbundne finansielle operationer, virkelig tilbageføres til samme finansieringsinstrument.

Overordnet set synes Kommissionen (under forudsætning af bekræftelse) at foreslå, at 
programmets finansiering gøres mere stabil i forhold til den foregående periode i forståelse af, 
at programdelene ”ikke-forskelsbehandling og ligestilling” i 2014-2020 vil være omfattet af 
programmet ”Grundlæggende rettigheder og borgerskab” (rubrik 3). I betragtning af 
fremskridtet i forhandlingerne mellem institutionerne om den næste flerårige finansielle 
ramme, foreslår ordføreren desuden at udsætte afstemningen og det beløb, der skal afsættes til 
programmet, eftersom den overordnede aftale om FFR for 2014-2020 endnu ikke vil være 
indgået. Hun minder dog om, at Parlamentet i punkt 163 i sin beslutning af 8. juni 2011 om 
”investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, 
bæredygtigt og inklusivt Europa” erklærede sig ”overbevist om, at bevillingerne til den næste 
FFR skal forhøjes med mindst 5 %” i forhold til 2012-niveauet, og at der skal sikres de 
fornødne midler til gennemførelsen af programmet.
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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. gør opmærksom på, at den 
finansieringsramme, der er fastsat i 
lovforslaget, blot er et forslag til 
budgetmyndigheden og ikke kan lægges 
fast, før der er truffet aftale om 
forordningen om den flerårige finansielle 
ramme (FFR);

Begrundelse

Ændringsforslag 2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Punkt 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. gentager sin holdning, at der er behov 
for tilstrækkelige supplerende ressourcer i 
den næste flerårige finansielle ramme for 
at sætte EU i stand til at opfylde sine 
nuværende politiske prioriteter og de nye 
opgaver, som Lissabontraktaten pålægger, 
navnlig social inddragelse, samt til at 
reagere på uforudsete begivenheder;
påpeger, at Europa-Parlamentet i sin 
beslutning af 8. juni 2011 om ”investering 
i fremtiden: en ny flerårig finansiel 
ramme for et konkurrencedygtigt, 
bæredygtigt og inklusivt Europa” slog til 
lyd for en forøgelse af midlerne til den 
næste FFR på mindst 5 % i forhold til 
2013-niveauet; opfordrer Rådet til, 
såfremt det ikke er enigt i denne 
fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af 
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sine politiske prioriteringer eller 
projekter, det vil være indstillet på helt at 
opgive til trods for deres bevislige 
europæiske merværdi;

Begrundelse

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Programmet skal i overensstemmelse 
med Europa 2020-strategien tage sigte på 
en sammenhængende tilgang til fremme af 
beskæftigelse og bekæmpelse af social 
udstødelse og fattigdom. Dets 
gennemførelse skal rationaliseres og 
forenkles, navnlig via et sæt fælles 
bestemmelser, herunder bl.a. overordnede 
målsætninger, foranstaltningstyper og 
overvågnings- og evalueringsordninger. 
Programmet skal desuden fokusere på store 
projekter med tydelig EU-merværdi med 
henblik på at nå den kritiske masse og 
reducere den administrative byrde for 
både modtagerne og Kommissionen. 
Endvidere skal der i højere grad gøres brug 
af forenklede omkostningsmæssige 
muligheder (faste beløb og finansiering 
efter takst), særlig med hensyn til 
gennemførelsen af mobilitetsordninger. 
Programmet skal være en kvikskranke for 
udbydere af mikrofinansiering, som yder 
finansiering til mikrokredit, 
kapacitetsopbygning og teknisk bistand. 
Endelig skal programmet sikre 
budgetmæssig fleksibilitet gennem 
oprettelse af en reserve, der skal tildeles på 
årsbasis for at opfylde politiske 
prioriteringer.

(5) Programmet skal i overensstemmelse 
med Europa 2020-strategien tage sigte på 
en sammenhængende tilgang til fremme af 
beskæftigelse og bekæmpelse af social 
udstødelse og fattigdom. Dets 
gennemførelse skal rationaliseres og 
forenkles, navnlig via et sæt fælles 
bestemmelser, herunder bl.a. overordnede 
målsætninger, foranstaltningstyper og 
overvågnings- og evalueringsordninger. 
Programmet skal desuden i lige grad 
fokusere på små, mellemstore og store 
projekter med tydelig EU-merværdi og 
ligeledes støtte projekter, som ellers ikke 
ville blive finansieret. Det bør tage sigte 
på at sikre, at de administrative byrder er 
så få som muligt for både modtagerne og 
Kommissionen. Endvidere skal der i højere 
grad gøres brug af forenklede 
omkostningsmæssige muligheder (faste 
beløb og finansiering efter takst), særlig 
med hensyn til gennemførelsen af 
mobilitetsordninger. Programmet skal være 
en kvikskranke for udbydere af 
mikrofinansiering, som yder finansiering til 
mikrokredit, kapacitetsopbygning og 
teknisk bistand. Endelig skal programmet 
sikre budgetmæssig fleksibilitet gennem 
oprettelse af en reserve, der skal tildeles på 
årsbasis, samtidig med at 
budgetmyndighedens prærogativer fuldt 
ud respekteres i årsbudgettet for at opfylde 
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politiske prioriteringer og flytte midler 
mellem programmets akser, hvis det 
skønnes at være hensigtsmæssigt.

Begrundelse

Det skal fremhæves, at anvendelse af reserven skal besluttes af budgetmyndigheden.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Manglende adgang til kredit er en af 
de primære hindringer for etablering af 
virksomheder, særlig blandt de personer, 
der befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet. Tiltagene på dette 
område skal intensiveres på EU-plan og 
nationalt plan for at udvide 
mikrofinansieringsfaciliteten og opfylde 
behovene hos dem, som har mest brug for 
den, herunder særlig arbejdsløse og sårbare 
personer, der ønsker at starte eller udvikle 
en mikrovirksomhed, også som 
selvstændige erhvervsdrivende, men som 
ikke har adgang til kredit. I første omgang 
oprettede Europa-Parlamentet og Rådet i 
2010 faciliteten.

(14) Manglende adgang til kredit, 
egenkapital eller kvasiegenkapital er en af 
de primære hindringer for etablering af 
virksomheder, særlig blandt de personer, 
der befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet. Tiltagene på dette 
område skal intensiveres på EU-plan og 
nationalt plan for at udvide 
mikrofinansieringsfaciliteten og opfylde 
behovene hos dem, som har mest brug for 
den, herunder særlig arbejdsløse og sårbare 
personer, der ønsker at starte eller udvikle 
en mikrovirksomhed, også som 
selvstændige erhvervsdrivende, men som 
ikke har adgang til kredit. I første omgang 
oprettede Europa-Parlamentet og Rådet i 
2010 faciliteten.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Sociale virksomheder er en af 
hjørnestenene i Europas pluralistiske 
sociale markedsøkonomi. De kan fungere 
som drivkraft for social udvikling ved at 
tilbyde innovative løsninger og derved 
bidrag væsentligt til at opfylde 

(16) Sociale virksomheder spiller en rolle i 
Europas pluralistiske sociale 
markedsøkonomi. De kan fungere som 
drivkraft for social udvikling ved at tilbyde 
innovative løsninger og derved bidrag 
væsentligt til at opfylde målsætningerne i 
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målsætningerne i Europa 2020-strategien. 
Programmet skal forbedre de sociale 
virksomheders adgang til finansiering og 
derved bidrage til Kommissionens initiativ 
vedrørende socialt iværksætteri.

Europa 2020-strategien. Programmet skal 
forbedre de sociale virksomheders adgang 
til finansiering og derved bidrage til 
Kommissionens initiativ vedrørende socialt 
iværksætteri.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I overensstemmelse med artikel 8 og 
10 i traktaten skal programmet støtte 
ligestilling mellem kønnene og 
målsætningerne om ikke-
forskelsbehandling i alle sine aktiviteter. 
Der skal foretages regelmæssig 
overvågning og evaluering for at vurdere, 
hvordan spørgsmål omkring ligestilling 
mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling håndteres i forbindelse 
med aktiviteterne under programmet. 

(18) I overensstemmelse med artikel 8 og 
10 i traktaten skal programmet støtte 
ligestilling mellem kønnene og 
målsætningerne om ikke-
forskelsbehandling i alle sine aktiviteter. 
Der skal foretages regelmæssig 
overvågning og evaluering for at vurdere, 
hvordan spørgsmål omkring ligestilling 
mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling håndteres i forbindelse 
med aktiviteterne under programmet, og 
udgifter til ligestilling og ikke-
forskelsbehandling bør flyttes til 
programmet for rettigheder og 
unionsborgerskab.

Begrundelse

Det samlede tal på 958 mio. EUR, som foreslås iforslaget til forordning 2014-2020, synes 
ikke at være væsentligt større end de nuværende udgifter på omkring 932 mio. EUR for 2007-
2013. Imidlertid kan denne stigning være langt mere omfattende, da det nuværende forbrug 
på 238 mio. EUR for ligestilling og ikke-forskelsbehandling, under det eksisterende program 
Progress, er blevet fjernet fra det nye foreslåede program og overføres til et andet budget 
(programmet for rettigheder og unionsborgerskab). Dette skal gøres klart.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) I henhold til Parlamentets 
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beslutning af 8. juni 2011 om investering i 
fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme 
for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og 
inklusivt Europa”1 består ”en af de store 
udfordringer for Den Europæiske Union i 
at bevare konkurrenceevnen, øge væksten 
og bekæmpe høj arbejdsløshed, og at der 
skal fokuseres på velfungerende 
arbejdsmarkeder og på de sociale vilkår 
for at forbedre beskæftigelsen, fremme 
anstændigt arbejde og garantere 
arbejdstagernes rettigheder over hele 
Europa såvel som på arbejdsvilkårene og 
på bekæmpelsen af fattigdom”;
____________
Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med denne forordning oprettes der et 
EU-program for social udvikling og 
innovation (i det følgende benævnt 
"programmet"), der har til formål at 
bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-
strategien samt de overordnede mål og 
integrerede retningslinjer heri gennem 
ydelse af finansiel bistand til opfyldelse af 
EU's målsætninger om at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau, sikre passende social 
beskyttelse, bekæmpe social udstødelse og 
fattigdom og forbedre arbejdsvilkårene.

1. Med denne forordning oprettes der et 
EU-program for social udvikling og 
innovation (i det følgende benævnt 
"programmet"), der har til formål at 
bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-
strategien samt de overordnede mål, 
flagskibsinitiativer og integrerede 
retningslinjer heri gennem ydelse af 
finansiel bistand til opfyldelse af EU's 
målsætninger om at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau, sikre passende social 
beskyttelse, bekæmpe social udstødelse og 
fattigdom og forbedre arbejdsvilkårene.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) modernisere EU's lovgivning i 
overensstemmelse med principperne for 
intelligent lovgivning og sikre, at EU's 
lovgivning i spørgsmål, der vedrører 
arbejdsvilkår, anvendes effektivt

c) modernisere EU's lovgivning i 
overensstemmelse med principperne for 
intelligent lovgivning og sikre, at EU's 
lovgivning i spørgsmål, der vedrører 
arbejdsvilkår, anvendes effektivt, idet der 
lægges behørig vægt på 
ansvarsfordelingen mellem lovgivere og 
arbejdsmarkedets parter

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) opbygge og fremme systemer og 
regler, der støtter udviklingen af sektoren 
for små og mellemstore virksomheder

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De finansielle bevillinger til 
gennemførelse af programmet i perioden 
fra den 1. januar 2014 til den 31. december 
2020 er på 958,19 mio. EUR.

1. Den primære 
referencefinansieringsramme, som denne 
er defineret i punkt […] i den 
interinstitutionelle aftale af …/… mellem 
Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetsamarbejde og 
forsvarlig økonomisk forvaltning, til 
gennemførelse af programmet i perioden 
fra den 1. januar 2014 til den 31. december 
2020, er på [958,19 mio.] EUR i løbende 
priser.

Begrundelse

Den finansieringsramme, der er specificeret i det lovgivningsmæssige forslag, udgør kun en 
indikation og kan ikke lægges fast, førend der er indgået aftale om forordningen om den 
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flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De resterende 5 % fordeles mellem akserne 
på årsbasis i overensstemmelse med 
politiske prioriteringer.

For at anvende midlerne effektivt og gøre 
det muligt at flytte midler mellem akserne 
i overensstemmelse med politiske 
prioriteringer fordeles de resterende 5 % 
fordeles mellem akserne på årsbasis, idet 
budgetmyndighedens prærogativer fuldt 
ud respekteres i årsbudgettet.

Begrundelse
Beslutningen om anvendelse af marginen på 5 % skal træffes af Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De vejledende procentsatser kan ændres 
for anden halvdel af 
programmeringsperioden, efter at 
Kommissionen har foretaget en 
midtvejsevaluering af programmet, som 
skal offentliggøres i midten af 2017.

Begrundelse
Eftersom der ikke kan laves præcise prognoser for den konkrete udvikling af alle tre akser 
indtil 2020, skal den overordnede fordeling mellem akserne gennemgås i 2017.



PE486.165v02-00 12/17 AD\902965DA.doc

DA

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende typer af foranstaltninger kan 
finansieres under programmet:

(Vedrører ikke den danske tekst).

Begrundelse

Sproglig korrektion af den franske tekst.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) møder, konferencer og seminarer for 
Rådets formandskab

b) Kun de møder, konferencer og 
seminarer for Rådets formandskab, som 
svarer direkte til målene for programmet

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) netværk og samarbejde mellem 
specialiserede organer, nationale, regionale 
og lokale myndigheder på europæisk 
niveau

d) netværk og samarbejde mellem 
specialiserede organer, nationale, regionale 
og lokale myndigheder, 
civilsamfundsorganisationer og 
arbejdsmarkedsorganisationer samt 
arbejdsformidlinger på europæisk niveau

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der er støtteberettigede 
under programmet, kan gennemføres 
sammen med andre EU-instrumenter, 
forudsat at disse foranstaltninger opfylder 
målsætningerne i både programmet og de 
andre pågældende instrumenter.

Foranstaltninger, der er støtteberettigede 
under programmet, kan gennemføres 
sammen med andre EU-instrumenter, 
forudsat at disse foranstaltninger opfylder 
målsætningerne i både programmet og de 
andre pågældende instrumenter.
Kommissionen sikrer i samarbejde med 
medlemsstaterne, at der sættes klare 
grænser mellem interventioner under 
andre instrumenter (f.eks. ESF eller 
EFRU) og programmet for at undgå 
overlappende støtte og sikre synergi.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med 
medlemsstaterne, at aktiviteter, der 
gennemføres under programmet, er i 
overensstemmelse med og supplerer andre 
EU-tiltag, særlig under Den Europæiske 
Socialfond (ESF) og på områder såsom 
social dialog, retfærdighed og 
grundlæggende rettigheder, uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdomspolitik, 
forskning og innovation, iværksætteri, 
sundhed, udvidelse og eksterne relationer 
og almindelig økonomisk politik.

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med 
medlemsstaterne, at aktiviteter, der 
gennemføres under programmet, er i 
overensstemmelse med og supplerer andre 
EU-tiltag, særlig under Den Europæiske 
Socialfond (ESF), navnlig med henblik på 
at yde bistand til modtagere af midler fra 
mikrofinansieringsfaciliteten. Der sikres 
tillige overensstemmelse og 
komplementaritet på områder såsom social 
dialog, retfærdighed og grundlæggende 
rettigheder, især via det flerårige program 
2014-2020 ”Rettigheder og Borgerskab”, 
inden for uddannelse, erhvervsuddannelse 
og ungdomspolitik, navnlig via det 
flerårige program 2014-2020 ”Erasmus 
for alle” og inden for forskning og 
innovation, iværksætteri, sundhed, 
udvidelse og eksterne relationer og 
almindelig økonomisk politik.

Begrundelse

En tilgang til mikrofinansiering baseret på social innovation vil styrke partnerskabernes rolle 
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og de stærke bånd mellem udbydere af mikrokredit og udbydere af tjenesteydelser til 
virksomhedsudvikling samt lette deres inddragelse i initiativer til beskæftigelse og social 
inddragelse.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på regelmæssig overvågning 
af programmet og på eventuelle justeringer 
af dets politiske prioriteter og 
finansieringsprioriteter udarbejder 
Kommissionen hvert andet år 
overvågningsrapporter og sender dem til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Disse 
rapporter omhandler programmets 
resultater, og i hvilken udstrækning 
overvejelser omkring ligestilling og ikke-
forskelsbehandling, herunder spørgsmål 
om adgang, er blevet behandlet gennem 
dets aktiviteter.

Med henblik på regelmæssig overvågning 
af programmet og på eventuelle justeringer 
af dets politiske prioriteter og 
finansieringsprioriteter udarbejder 
Kommissionen hvert andet år 
overvågningsrapporter og sender dem til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Disse 
rapporter omhandler de fremskridt, der er 
gjort med programmets gennemførelse, de 
opnåede resultater, og i hvilken 
udstrækning overvejelser omkring 
ligestilling og ikke-forskelsbehandling, 
herunder spørgsmål om adgang, er blevet 
behandlet gennem dets aktiviteter.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der foretages en midtvejsevaluering af 
programmet ved udgangen af 2017 for at 
måle, hvor langt man er nået med at 
opfylde målsætningerne heri, for at fastslå, 
hvorvidt ressourcerne er blevet anvendt 
effektivt, og for at vurdere programmets 
EU-merværdi.

1. Der foretages en midtvejsevaluering af 
programmet i midten af 2017 for at måle, 
hvor langt man er nået med at opfylde 
målsætningerne heri, for at fastslå, hvorvidt 
ressourcerne er blevet anvendt effektivt, og 
for at vurdere programmets EU-merværdi. 
Kommissionen kan på grundlag af 
evalueringen fremsætte forslag om 
overførsel af bevillinger mellem 
programmets akser.
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Begrundelse

For at gøre det muligt at træffe beslutning om ændringer af programmet i anden halvdel af 
FFR, som foreslået i ÆF 3, skal evalueringen fremlægges tidligere, end Kommissionen har 
foreslået.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 22 – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) personer, der har mistet eller risikerer at 
miste deres job, eller som har svært ved at 
indtræde eller genindtræde på
arbejdsmarkedet, personer, der risikerer 
social udstødelse, og sårbare personer, som 
er dårligt stillet med hensyn til adgangen 
til det konventionelle kreditmarked, og 
som ønsker at etablere eller udvikle deres 
egen mikrovirksomhed

a) personer, der har mistet eller risikerer at 
miste deres job, eller som har svært ved at 
indtræde eller genindtræde på 
arbejdsmarkedet, personer, der risikerer 
social udstødelse, og sårbare personer, som 
er dårligt stillet med hensyn til at få 
adgang til det konventionelle kreditmarked 
eller opnå den nødvendige egenkapital 
eller semi-egenkapital, og som ønsker at 
etablere eller udvikle deres egen 
mikrovirksomhed

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Offentlige og private organer, der 
udøver de i stk. 1, litra a) nævnte 
aktiviteter, overholder høje standarder for 
styring, forvaltning og forbrugerbeskyttelse 
i overensstemmelse med principperne i den 
europæiske kodeks for ydelse af 
mikrokredit og sigter mod at forhindre 
personer og virksomheder i at blive højt 
forgældede.

3. Offentlige og private organer, der 
udøver de i stk. 1, litra a) nævnte 
aktiviteter, overholder høje standarder for 
styring, forvaltning og forbrugerbeskyttelse 
i overensstemmelse med principperne i den 
europæiske kodeks for ydelse af 
mikrokredit og adgang til egenkapital eller 
kvasiegenkapital og sigter mod at 
forhindre personer og virksomheder i at 
blive højt forgældede.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I overensstemmelse med artikel 18, stk. 
2, i [finansforordningen] tildeles indtægter 
og betalinger, der er frembragt via et 
finansielt instrument, til det pågældende 
finansielle instrument. For så vidt angår 
finansielle instrumenter, som blev etableret 
under den foregående flerårige finansielle 
ramme, tildeles indtægter og betalinger, der 
er frembragt via aktiviteter, som blev 
påbegyndt i den foregående periode, til det 
finansielle instrument i den nuværende 
periode.

3. I overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i finansforordningen tildeles 
indtægter og betalinger, der er frembragt 
via et finansielt instrument, til det 
pågældende finansielle instrument, så 
længe dette instrument er aktivt. For så 
vidt angår finansielle instrumenter, som 
blev etableret under den foregående 
flerårige finansielle ramme, tildeles 
indtægter og betalinger, der er frembragt 
via aktiviteter, som blev påbegyndt i den 
foregående periode, til det finansielle 
instrument i den nuværende periode.
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