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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I linje med Europa 2020-strategin bör 
programmet ha en sammanhängande 
strategi för att främja sysselsättning och 
bekämpa fattigdom och social 
utestängning. Genomförandet bör 
rationaliseras och förenklas, särskilt genom 
en uppsättning gemensamma regler om 
bland annat allmänna mål, typer av 
åtgärder samt rutiner för övervakning och 
utvärdering. Programmet bör också inriktas 
på stora projekt med ett tydligt mervärde 
för EU, så att man kan uppnå en kritisk 
massa och minska den administrativa 
bördan på både stödmottagarna och 
kommissionen. Dessutom bör man i högre 
grad använda förenklade kostnadsalternativ 
(enhetsbelopp och finansiering med 
schablonsatser), särskilt vid genomförandet 
av rörlighetsprogram. Programmet bör vara 
en gemensam plattform för de instanser 
som tillhandahåller mikrokrediter, och kan 
finansiera mikrokrediter, 
kapacitetsuppbyggnad och tekniskt stöd.
Slutligen bör programmet ge 
budgetflexibilitet genom inrättandet av en 
reserv som kan fördelas årligen efter de 
politiska prioriteringarna.

(5) I linje med Europa 2020-strategin bör 
programmet ha en sammanhängande 
strategi för att främja sysselsättning och 
bekämpa fattigdom och social 
utestängning. Genomförandet bör 
rationaliseras och förenklas, särskilt genom 
en uppsättning gemensamma regler om 
bland annat allmänna mål, typer av 
åtgärder samt rutiner för övervakning och 
utvärdering. Programmet bör inriktas på 
stora projekt med en tydligt förebildlig 
karaktär och mervärde för EU, så att man 
kan uppnå en kritisk massa och minska den 
administrativa bördan på både 
stödmottagarna och kommissionen.
Dessutom bör man i högre grad använda 
förenklade kostnadsalternativ 
(enhetsbelopp och finansiering med 
schablonsatser), särskilt vid genomförandet 
av rörlighetsprogram. Programmet bör vara 
en gemensam plattform för de instanser 
som tillhandahåller mikrokrediter, och kan 
finansiera mikrokrediter, 
kapacitetsuppbyggnad och tekniskt stöd.
Inom sitt begränsade tillämpningsområde
bör programmet ge budgetflexibilitet 
genom inrättandet av en reserv som kan 
fördelas årligen efter de politiska 
prioriteringarna.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Med tanke på de begränsade medel 
som står till programmets förfogande 
samt förtilldelningen av dessa till olika 
programdelar bör prioritet ges åt att 
finansiera utveckling av strukturer med 
en tydlig multiplikatoreffekt som även 
gynnar andra projekt och initiativ.
Lämpliga åtgärder bör också vidtas till 
undvikande av överlappningar med 
och/eller dubbelfinansiering ur andra 
fonder eller program, framför allt 
Europeiska socialfonden.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) De långtgående målen och den stora 
betydelse som tillmäts detta program står i 
kontrast till de väldigt blygsamma medel 
som tilldelats, och därför riskerar 
intressenternas förväntningar på 
programmet att komma på skam.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Eures tillämpningsområde bör (12) Eures tillämpningsområde bör 
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utvidgas till att omfatta utveckling och stöd 
av riktade program för rörlighet på 
unionsnivå med sikte på att tillsätta lediga 
platser på områden där brister på
arbetsmarknaden har konstaterats. I 
enlighet med artikel 47 i fördraget bör 
programmet underlätta rörligheten bland 
unga arbetstagare.

utvidgas till att omfatta utveckling och stöd 
av riktade program för rörlighet på 
unionsnivå med sikte på att tillsätta lediga 
platser på områden där brister på 
arbetsmarknaden har konstaterats. I 
enlighet med artikel 47 i fördraget bör 
programmet underlätta rörligheten bland 
unga arbetstagare. Av omsorg om 
måluppnåendet vore det skäl att de 
tre programdelarna som ingår i Eures 
fick ha kvar ett visst ekonomiskt 
oberoende.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Sociala företag är en hörnsten i EU:s 
pluralistiska sociala marknadsekonomi. De 
kan fungera som drivkraft för sociala 
förändringar genom att erbjuda innovativa 
lösningar och kan därför ge ett värdefullt 
bidrag till Europa 2020-strategins mål.
Programmet bör förbättra de sociala 
företagens tillgång till finansiering och 
därigenom bidra till kommissionens 
initiativ för socialt företagande.

(16) Sociala företag är en hörnsten i EU:s 
pluralistiska sociala marknadsekonomi. De 
kan fungera som drivkraft för sociala 
förändringar genom att erbjuda innovativa 
lösningar och kan därför ge ett värdefullt 
bidrag till Europa 2020-strategins mål.
Inom sin begränsade budgetram bör 
programmet förbättra de sociala företagens 
tillgång till finansiering och därigenom 
bidra till kommissionens initiativ för 
socialt företagande.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får utnyttja de anslag 
som avses i punkt 1 för att finansiera 
tekniskt och/eller administrativt stöd, 
särskilt när det gäller kontroll, utläggning 
av översättning, möten med experter samt 

3. Kommissionen får utnyttja upp till 
3 procent av de anslag som avses i punkt 1
för att finansiera tekniskt och/eller 
administrativt stöd, särskilt när det gäller 
kontroll, utläggning av översättning, möten 
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informations- och 
kommunikationsverksamhet till ömsesidig 
nytta för kommissionen och 
stödmottagarna.

med experter, samarbete med tredjeländer 
samt informations- och 
kommunikationsverksamhet till ömsesidig 
nytta för kommissionen och 
stödmottagarna.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Evenemang inom ramen för 
ordförandeskapen, konferenser och 
seminarier.

b) Evenemang, konferenser och seminarier.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärder för att främja rörlighet för 
enskilda inom unionen, särskilt när det 
gäller utveckling av en flerspråkig digital 
plattform för förmedling av lediga platser 
och platsansökningar, samt riktade 
program för rörlighet för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar.

4. Finansiellt genomförbara åtgärder för 
att främja rörlighet för enskilda inom 
unionen, särskilt när det gäller utveckling 
av en flerspråkig digital plattform för 
förmedling av lediga platser och 
platsansökningar, samt riktade program för 
rörlighet för att tillsätta lediga platser på 
arbetsmarknaden på områden där brister 
har identifierats och/eller för att hjälpa 
vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Stöd till mikrofinansiering och sociala 
företag, särskilt genom de 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
del I avdelning VIII i
förordning XXX/2012 om finansiella 
bestämmelser för unionens årliga budget 
(den nya budgetförordningen) och genom 
bidrag.

5. Stöd till mikrofinansiering och sociala 
företag, särskilt genom de 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
förordning XXX/2012 om finansiella 
bestämmelser för unionens årliga budget 
(den nya budgetförordningen) och genom 
bidrag.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enhetsbelopp, skalor av enhetskostnader 
och finansiering till en schablonsats får 
användas för stöd till programdeltagare, 
särskilt när det gäller de åtgärder för 
rörlighet som avses i artikel 6.4.

2. I bidragsavtalet ska det anges vilken del 
av unionens finansiella bidrag som ska 
baseras på ersättning för stödberättigande 
kostnader och vilken del som ska baseras 
på schablonsatser (inklusive skalor av 
enhetskostnader) eller enhetsbelopp för 
stöd till programdeltagare, särskilt när det 
gäller de åtgärder för rörlighet som avses i 
artikel 6.4.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När åtgärder som finansieras inom 
ramen för denna förordning genomförs ska 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder för 
att säkerställa att unionens ekonomiska 

1. När åtgärder som finansieras inom 
ramen för denna förordning genomförs ska 
kommissionen vidta lämpliga åtgärder och 
utföra effektiva kontroller för att 
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intressen skyddas mot bedrägeri, 
korruption och all annan olaglig 
verksamhet, med hjälp av effektiva 
kontroller och, där oegentligheter 
uppdagats, återkrävande av belopp som 
betalats ut på felaktiga grunder och, i 
förekommande fall, med effektiva, 
proportionella och avskräckande 
påföljder i enlighet med artikel 325 i 
fördraget, rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen och 
budgetförordningen.

säkerställa att unionens ekonomiska 
intressen skyddas mot bedrägeri, 
korruption och all annan olaglig 
verksamhet.

1a. Om oegentligheter uppdagas, ska de 
belopp som betalats ut på felaktiga grunder 
återkrävas i första hand genom 
avräkning, och i förekommande fall får 
skyddet av unionens ekonomiska 
intressen i enlighet med artikel 325 i 
fördraget, rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 2988/95 av den 18 december 1995 om 
skydd av Europeiska gemenskapernas 
finansiella intressen och 
budgetförordningen inbegripa effektiva, 
proportionella och avskräckande 
påföljder.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 1 och 2 ska beslut, 
överenskommelser och avtal som följer av 
genomförandet av denna förordning 
uttryckligen ange att kommissionen, 
inklusive Olaf och revisionsrätten, har rätt 
att genomföra sådana revisioner, kontroller 
och inspektioner på plats.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkterna 1 och 2 ska beslut, 
överenskommelser och avtal som följer av 
genomförandet av denna förordning 
uttryckligen ange att kommissionen, 
inklusive Olaf och revisionsrätten, har rätt 
att genomföra sådana revisioner, kontroller 
och inspektioner på plats upp till fyra år 
efter den slutliga utbetalningen.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som underlag för regelbunden övervakning 
av programmet och för att göra de 
eventuella anpassningar som krävs på 
grund av prioriteringarna i fråga om politik 
och finansiering ska kommissionen 
vartannat år utarbeta 
övervakningsrapporter som överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet. Dessa 
rapporter ska omfatta programmets resultat 
och i vilken omfattning jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor, inbegripet 
tillgänglighetsfrågor, har beaktats i 
programverksamheten.

Som underlag för regelbunden övervakning 
av programmet och för att göra de 
eventuella anpassningar som krävs på 
grund av prioriteringarna i fråga om politik 
och finansiering ska kommissionen varje år 
utarbeta övervakningsrapporter som 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet. Dessa rapporter ska omfatta 
programmets resultat och i vilken 
omfattning jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor, inbegripet 
tillgänglighetsfrågor, har beaktats i 
programverksamheten.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En halvtidsutvärdering av programmet 
ska göras i slutet av 2017 för att mäta 
framstegen i förhållande till de uppsatta 
målen, avgöra huruvida resurserna har 
använts effektivt och bedöma programmets 
mervärde för unionen.

1. En halvtidsutvärdering av programmet 
ska göras i slutet av 2017 för att mäta 
framstegen i förhållande till de uppsatta 
målen, avgöra huruvida resurserna har 
använts effektivt och bedöma programmets 
mervärde för unionen. Resultaten från 
utvärderingen får tas i beaktande vid 
utformningen av nya program inom 
sysselsättning och sociala frågor.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Uppgifterna i de årliga 
genomföranderapporterna ska inarbetas i 
de övervakningsrapporter som ska läggas 
fram vartannat år enligt artikel 13.
Rapporteringen från denna övervakning 
ska omfatta de årsrapporter som föreskrivs 
i artikel 8.2 i beslut nr 283/2010/EU.

2. Uppgifterna i de årliga 
genomföranderapporterna ska inarbetas i 
de övervakningsrapporter som ska läggas 
fram årligen enligt artikel 13.
Rapporteringen från denna övervakning 
ska omfatta de årsrapporter som föreskrivs 
i artikel 8.2 i beslut nr 283/2010/EU.
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