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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

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 fokusere på store 
projekter med en tydelig forbilledlig 
karakter og 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. Inden for sit begrænsede 
anvendelsesområde skal programmet sikre 
budgetmæssig fleksibilitet gennem 
oprettelse af en reserve, der skal tildeles på 
årsbasis for at opfylde politiske 
prioriteringer.
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Under hensyntagen til programmets 
begrænsede midler og den foreløbige 
vejledende fordeling af disse midler til de 
forskellige akser bør man prioritere 
finansieringen af udviklingen af 
strukturer med en tydelig 
multiplikatorvirkning, som vil gavne 
andre aktiviteter og initiativer. Der bør 
ligeledes træffes foranstaltninger med 
henblik på at undgå overlapning og/eller 
dobbeltfinansiering med andre midler 
eller programmer, især Den Europæiske 
Socialfond.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Dette programs brede målsætninger 
og store betydning stemmer ikke overens 
med de meget begrænsede økonomiske 
midler, der er tildelt, hvilket muligvis kan 
skuffe interessenternes forventninger til 
dette program. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) EURES' arbejdsområde skal udvides 
til udvikling af og støtte til målrettede 
mobilitetsordninger på EU-plan med 
henblik på at besætte ledige stillinger i 
forbindelse med problemer på 
arbejdsmarkedet. I overensstemmelse med 
artikel 47 i traktaten skal ordningerne 
fremme mobiliteten blandt unge 
arbejdstagere.

(12) EURES' arbejdsområde skal udvides 
til udvikling af og støtte til målrettede 
mobilitetsordninger på EU-plan med 
henblik på at besætte ledige stillinger i 
forbindelse med problemer på 
arbejdsmarkedet. I overensstemmelse med 
artikel 47 i traktaten skal ordningerne 
fremme mobiliteten blandt unge 
arbejdstagere. For at EURES kan indfri 
disse mål vil det være hensigtsmæssigt at 
lade de tre akser, som programmet er 
sammensat af, bevare en vis grad af 
finansiel uafhængighed.

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

(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 
bidrage væsentligt til at opfylde 
målsætningerne i Europa 2020-strategien.
Inden for en begrænset budgetramme skal
programmet forbedre de sociale 
virksomheders adgang til finansiering og 
derved bidrage til Kommissionens initiativ 
vedrørende socialt iværksætteri.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan benytte sig af de i 3. Kommissionen kan benytte sig af op til 3 



PE483.771v02-00 6/11 AD\903388DA.doc

DA

stk. 1 nævnte bevillinger til finansiering af 
teknisk og/eller administrativ bistand, 
særlig i forbindelse med revision, 
udlicitering af oversættelser, ekspertmøder 
og informations- og 
kommunikationsaktiviteter til fordel for 
både Kommissionen og modtagerne.

% af de i stk. 1 nævnte bevillinger til 
finansiering af teknisk og/eller 
administrativ bistand, særlig i forbindelse 
med revision, udlicitering af oversættelser, 
ekspertmøder, samarbejde med 
tredjelande og informations- og 
kommunikationsaktiviteter til fordel for 
både Kommissionen og modtagerne.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) møder, konferencer og seminarer for 
Rådets formandskab

b) møder, konferencer og seminarer

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltninger til fremme af 
mobiliteten i EU for personer, særlig 
udvikling af en flersproget digital platform 
for formidling og udvikling af tilbud og 
ansøgninger og målrettede 
mobilitetsordninger med henblik på at 
besætte ledige stillinger i forbindelse med 
identifikation af problemer på 
arbejdsmarkedet og/eller hjælpe særlige 
grupper af arbejdstagere, f.eks. unge.

4. Finansielt gennemførlige
foranstaltninger til fremme af mobiliteten i 
EU for personer, særlig udvikling af en 
flersproget digital platform for formidling 
og udvikling af tilbud og ansøgninger og 
målrettede mobilitetsordninger med 
henblik på at besætte ledige stillinger i 
forbindelse med identifikation af 
problemer på arbejdsmarkedet og/eller 
hjælpe særlige grupper af arbejdstagere, 
f.eks. unge.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 6 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Støtte til mikrovirksomheder og sociale 
virksomheder, særlig via de finansielle 
instrumenter i henhold til afsnit VIII i del 
1 af forordning XXX/2012 [ny 
finansforordning] om de finansielle 
bestemmelser, der finder anvendelse på 
EU's årsbudget, og tilskud.

5. Støtte til mikrovirksomheder og sociale 
virksomheder, særlig via de finansielle 
instrumenter i henhold til forordning 
XXX/2012 [ny finansforordning] om de 
finansielle bestemmelser, der finder 
anvendelse på EU's årsbudget, og tilskud.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der kan ydes støtte til programdeltagere i 
form af faste beløb, tabeller over 
enhedsomkostninger eller finansiering 
efter takst, særlig med hensyn til de i 
artikel 6, stk. 4, nævnte 
mobilitetsordninger.

I tilskudsaftalen angives det, hvilken del 
af Unionens finansieringsbidrag der vil 
bygge på godtgørelse af støtteberettigede 
omkostninger, og hvilken del der vil bygge 
på enhedstakster (f.eks. på grundlag af 
tabeller over enhedsomkostninger) eller 
faste beløb for så vidt angår støtte til 
programdeltagere, særlig med hensyn til de 
i artikel 6, stk. 4, nævnte 
mobilitetsordninger.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer passende 
forebyggende foranstaltninger for at sikre, 
at EU's finansielle interesser i forbindelse 
med gennemførelse af foranstaltninger, der 

1. Kommissionen træffer passende 
forebyggende foranstaltninger og 
gennemfører effektive kontroller for at 
sikre, at EU's finansielle interesser i 
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finansieres under denne forordning, 
beskyttes mod svig, bestikkelse og andre 
ulovlige aktiviteter via effektive kontroller 
og, hvis der konstateres 
uregelmæssigheder, via inddrivelse af
uberettiget udbetalte beløb og i givet fald 
via effektive, afskrækkende sanktioner, 
der står i rimeligt forhold til 
overtrædelsen, i overensstemmelse med 
artikel 325 i traktaten, Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 2988/95 af 
18. december 1995 om beskyttelse af De 
Europæiske Fællesskabers finansielle 
interesser og finansforordningen.

forbindelse med gennemførelse af 
foranstaltninger, der finansieres under 
denne forordning, beskyttes mod svig, 
bestikkelse og andre ulovlige aktiviteter.

1a. Hvis der konstateres 
uregelmæssigheder, inddrives uberettiget 
udbetalte beløb først og fremmest ved 
modregning, og i givet fald kan 
beskyttelsen af Unionens finansielle 
interesser i overensstemmelse med artikel 
325 i traktaten, Rådets forordning (EF, 
Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 
1995 om beskyttelse af De Europæiske 
Fællesskabers finansielle interesser og 
finansforordningen omfatte effektive, 
afskrækkende sanktioner, der står i 
rimeligt forhold til overtrædelsen.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med forbehold af stk. 1 og 2 giver 
afgørelser, aftaler og kontrakter, der 
hidrører fra gennemførelsen af denne 
forordning, udtrykkeligt Kommissionen, 
herunder OLAF, og Revisionsretten ret til 
at foretage disse revisioner, kontroller og 
inspektioner på stedet.

3. Med forbehold af stk. 1 og 2 giver 
afgørelser, aftaler og kontrakter, der 
hidrører fra gennemførelsen af denne 
forordning, udtrykkeligt Kommissionen, 
herunder OLAF, og Revisionsretten ret til 
at foretage disse revisioner, kontroller og 
inspektioner på stedet op til fire år efter 
den endelige betaling.
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Ændringsforslag 13

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 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.

Ændringsforslag 14

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 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. Der tages hensyn til 
resultatet af evalueringen, når der 
udfærdiges nye programmer inden for 
området beskæftigelse og sociale 
anliggender.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der formidles i disse 
årlige gennemførelsesrapporter, indgår i de 
overvågningsrapporter, der udkommer 
hvert andet år, jf. artikel 13. Disse 
overvågningsrapporter omfatter de årlige 
rapporter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
2, i afgørelse nr. 283/2010/EU.

2. De oplysninger, der formidles i disse 
årlige gennemførelsesrapporter, indgår i de 
overvågningsrapporter, der udkommer 
hvert år, jf. artikel 13. Disse 
overvågningsrapporter omfatter de årlige 
rapporter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
2, i afgørelse nr. 283/2010/EU.
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