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Ändringsförslag 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska unionens program för social 
utveckling, solidaritet, sysselsättning och 
innovation

Or. en

Ändringsförslag 127
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska unionens program för 
sysselsättning, sociala framsteg och social 
innovation

Or. fr

Ändringsförslag 128
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Titeln
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om Europeiska unionens 
program för sociala framsteg och social 
innovation

Or. de

Ändringsförslag 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I linje med kommissionens meddelande 
En budget för Europa 20204, som 
rekommenderar att unionens 
finansieringsinstrument ska rationaliseras 
och förenklas och att deras fokus på 
mervärde för unionen, effekter och resultat 
ska stärkas, inrättas genom denna 
förordning Europeiska unionens program 
för social förändring och social innovation 
(nedan kallat programmet) för att fortsätta 
och utveckla den verksamhet som bedrivs 
på grundval av Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 
24 oktober 2006 om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och 
social solidaritet – Progress5, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen6, 
kommissionens beslut 2003/8/EG av den 
23 december 2002 om tillämpning av 
rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med 
avseende på förmedling av lediga platser 
och platsansökningar7 och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om 
inrättande av ett europeiskt instrument 
Progress för mikrokrediter för 

(1) I linje med kommissionens meddelande 
En budget för Europa 20204, som 
rekommenderar att unionens 
finansieringsinstrument ska rationaliseras 
och förenklas och att deras fokus på 
mervärde för unionen, effekter och resultat 
ska stärkas, inrättas genom denna 
förordning Europeiska unionens program 
för social utveckling, solidaritet, 
sysselsättning och innovation (nedan kallat 
programmet) för att fortsätta och utveckla 
den verksamhet som bedrivs på grundval 
av Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 
om inrättande av ett gemenskapsprogram 
för sysselsättning och social solidaritet –
Progress5, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 492/2011 av den 
5 april 2011 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom unionen6, kommissionens 
beslut 2003/8/EG av den 23 december 
2002 om tillämpning av rådets förordning 
(EEG) nr 1612/68 med avseende på 
förmedling av lediga platser och 
platsansökningar7 och Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 
25 mars 2010 om inrättande av ett 
europeiskt instrument Progress för 
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sysselsättning och social delaktighet8

(nedan kallat instrumentet).
mikrokrediter för sysselsättning och social 
delaktighet8 (nedan kallat instrumentet).

Or. en

Ändringsförslag 130
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I linje med kommissionens meddelande 
En budget för Europa 20204, som 
rekommenderar att unionens 
finansieringsinstrument ska rationaliseras 
och förenklas och att deras fokus på 
mervärde för unionen, effekter och resultat 
ska stärkas, inrättas genom denna 
förordning Europeiska unionens program 
för social förändring och social innovation 
(nedan kallat programmet) för att fortsätta 
och utveckla den verksamhet som bedrivs 
på grundval av Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 
24 oktober 2006 om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och 
social solidaritet – Progress5, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen6, 
kommissionens beslut 2003/8/EG av den 
23 december 2002 om tillämpning av 
rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med 
avseende på förmedling av lediga platser 
och platsansökningar7 och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om 
inrättande av ett europeiskt instrument 
Progress för mikrokrediter för 
sysselsättning och social delaktighet8

(nedan kallat instrumentet).

(1) I linje med kommissionens meddelande 
En budget för Europa 20204, som 
rekommenderar att unionens 
finansieringsinstrument ska rationaliseras 
och förenklas och att deras fokus på 
mervärde för unionen, effekter och resultat 
ska stärkas, inrättas genom denna 
förordning Europeiska unionens program 
för sysselsättning, sociala framsteg och 
social innovation (nedan kallat 
programmet) för att fortsätta och utveckla 
den verksamhet som bedrivs på grundval 
av Europaparlamentets och rådets beslut nr 
1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om 
inrättande av ett gemenskapsprogram för 
sysselsättning och social solidaritet –
Progress5, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 492/2011 av den 
5 april 2011 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom unionen6, kommissionens 
beslut 2003/8/EG av den 23 december 
2002 om tillämpning av rådets förordning 
(EEG) nr 1612/68 med avseende på 
förmedling av lediga platser och 
platsansökningar7 och Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 
25 mars 2010 om inrättande av ett 
europeiskt instrument Progress för 
mikrokrediter för sysselsättning och social 
delaktighet8 (nedan kallat instrumentet).

Or. fr
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Ändringsförslag 131
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I linje med kommissionens meddelande 
En budget för Europa 20204, som 
rekommenderar att unionens 
finansieringsinstrument ska rationaliseras 
och förenklas och att deras fokus på 
mervärde för unionen, effekter och resultat 
ska stärkas, inrättas genom denna 
förordning Europeiska unionens program 
för social förändring och social innovation 
(nedan kallat programmet) för att fortsätta 
och utveckla den verksamhet som bedrivs 
på grundval av Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 
24 oktober 2006 om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och 
social solidaritet – Progress5, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen6, 
kommissionens beslut 2003/8/EG av den 
23 december 2002 om tillämpning av 
rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med 
avseende på förmedling av lediga platser 
och platsansökningar7 och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om 
inrättande av ett europeiskt instrument 
Progress för mikrokrediter för 
sysselsättning och social delaktighet8

(nedan kallat instrumentet).

(1) I linje med kommissionens meddelande 
En budget för Europa 20204, som 
rekommenderar att unionens 
finansieringsinstrument ska rationaliseras 
och förenklas och att deras fokus på 
mervärde för unionen, effekter och resultat 
ska stärkas, inrättas genom denna 
förordning Europeiska unionens program 
för social utveckling och innovation (nedan 
kallat programmet) för att fortsätta och 
utveckla den verksamhet som bedrivs på 
grundval av Europaparlamentets och rådets 
beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 
2006 om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och 
social solidaritet – Progress5, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen6, 
kommissionens beslut 2003/8/EG av den 
23 december 2002 om tillämpning av 
rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med 
avseende på förmedling av lediga platser 
och platsansökningar7 och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om 
inrättande av ett europeiskt instrument 
Progress för mikrokrediter för 
sysselsättning och social delaktighet8

(nedan kallat instrumentet).

Or. en

Ändringsförslag 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med artikel 148.4 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
antog rådet riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik den 21 oktober 2010.
Dessa utgör tillsammans med de allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken i 
medlemsstaterna och unionen som antogs i 
enlighet med artikel 121 i fördraget de 
integrerade riktlinjerna för Europa 2020.
Programmet bör bidra till tillämpningen av 
de integrerade riktlinjerna för Europa 
2020, särskilt riktlinjerna 7, 8 och 10, och 
stödja genomförandet av 
flaggskeppsinitiativen, med särskilt fokus 
på Den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning, En 
agenda för ny kompetens och 
arbetstillfällen och Unga på väg.

(3) I enlighet med artikel 148.4 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
antog rådet riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik den 21 oktober 2010.
Dessa utgör tillsammans med de allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken i 
medlemsstaterna och unionen som antogs i 
enlighet med artikel 121 i fördraget de 
integrerade riktlinjerna för Europa 2020.
Programmet bör bidra till att uppnå målen 
i Europa 2020, med särskilt fokus på 
målen om fattigdomsminskning och 
sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med artikel 148.4 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
antog rådet riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik den 21 oktober 2010.
Dessa utgör tillsammans med de allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken i 
medlemsstaterna och unionen som antogs i 
enlighet med artikel 121 i fördraget de 
integrerade riktlinjerna för Europa 2020.
Programmet bör bidra till tillämpningen av 
de integrerade riktlinjerna för Europa 2020, 
särskilt riktlinjerna 7, 8 och 10, och stödja 

(3) I enlighet med artikel 148.4 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
antog rådet riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik den 21 oktober 2010.
Dessa utgör tillsammans med de allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken i 
medlemsstaterna och unionen som antogs i 
enlighet med artikel 121 i fördraget de 
integrerade riktlinjerna för Europa 2020.
Programmet bör bidra till tillämpningen av 
de integrerade riktlinjerna för Europa 2020, 
särskilt riktlinjerna 7, 8 och 10, och stödja 
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genomförandet av flaggskeppsinitiativen, 
med särskilt fokus på Den europeiska 
plattformen mot fattigdom och social 
utestängning, En agenda för ny kompetens 
och arbetstillfällen och Unga på väg.

genomförandet av flaggskeppsinitiativen, 
med särskilt fokus på Den europeiska 
plattformen mot fattigdom och social 
utestängning, En agenda för ny kompetens 
och arbetstillfällen och Unga på väg, samt 
initiativet för ungdomars möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 134
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Såväl den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning och EU:s 
flaggskeppsinitiativ för innovation 
framhåller social innovation som ett 
kraftfullt verktyg för att hantera dels de 
samhälleliga utmaningar som följer av en 
åldrande befolkning, fattigdom, 
arbetslöshet, nya arbetsmönster och 
livsstilar, dels medborgarnas förväntningar 
när det gäller social rättvisa, utbildning och 
hälso- och sjukvård. Programmet bör 
stödja åtgärder för att stimulera social 
innovation på de politikområden som ingår 
i dess tillämpningsområde och inom alla 
sektorer: den offentliga, den privata och 
den tredje sektorn, samtidigt som hänsyn 
tas till de regionala och lokala 
myndigheternas roll. I synnerhet bör 
programmet bidra till att identifiera, 
bedöma och främja nyskapande lösningar 
och praxis genom sociala projekt, så att 
man bättre kan stödja medlemsstaterna i 
samband med deras reformer av 
arbetsmarknaderna och socialpolitiken.
Programmet bör också fungera som en 
katalysator för gränsöverskridande 
partnerskap och nätverk mellan aktörer 
inom den offentliga, den privata och den 
tredje sektorn. Dessutom bör programmet 

(4) Såväl den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning och EU:s 
flaggskeppsinitiativ för innovation 
framhåller social innovation som ett 
kraftfullt verktyg för att hantera dels de 
samhälleliga utmaningar som följer av en 
åldrande befolkning, fattigdom, 
arbetslöshet, nya arbetsmönster och 
livsstilar, dels medborgarnas förväntningar 
när det gäller social rättvisa, utbildning och 
hälso- och sjukvård. Programmet bör 
stödja åtgärder för att stimulera social 
innovation på de politikområden som ingår 
i dess tillämpningsområde och som kräver 
att större hänsyn tas till bland annat 
kampen mot fattigdom, kampen mot 
social utestängning, till social delaktighet 
samt tillgång till utbildning och hälso-
och sjukvård för de mest utsatta inom alla 
sektorer: den offentliga, den privata och 
den tredje sektorn, samtidigt som hänsyn 
tas till de regionala och lokala 
myndigheternas roll. I synnerhet bör 
programmet bidra till att identifiera, 
bedöma och främja nyskapande lösningar 
och praxis genom sociala projekt, så att 
man bättre kan stödja medlemsstaterna i 
samband med deras reformer av 
arbetsmarknaderna och socialpolitiken.
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uppmuntra aktörerna att delta i utformning 
och genomförande av nya strategier för att 
ta itu med akuta sociala behov och 
utmaningar.

Programmet bör också fungera som en 
katalysator för gränsöverskridande 
partnerskap och nätverk mellan aktörer 
inom den offentliga, den privata och den 
tredje sektorn. Dessutom bör programmet 
uppmuntra aktörerna att delta i utformning 
och genomförande av nya strategier för att 
ta itu med akuta sociala behov och 
utmaningar.

Or. fr

Ändringsförslag 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Såväl den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning och EU:s 
flaggskeppsinitiativ för innovation 
framhåller social innovation som ett 
kraftfullt verktyg för att hantera dels de 
samhälleliga utmaningar som följer av en 
åldrande befolkning, fattigdom, 
arbetslöshet, nya arbetsmönster och 
livsstilar, dels medborgarnas förväntningar 
när det gäller social rättvisa, utbildning och 
hälso- och sjukvård. Programmet bör 
stödja åtgärder för att stimulera social 
innovation på de politikområden som ingår 
i dess tillämpningsområde och inom alla 
sektorer: den offentliga, den privata och 
den tredje sektorn, samtidigt som hänsyn 
tas till de regionala och lokala 
myndigheternas roll. I synnerhet bör 
programmet bidra till att identifiera, 
bedöma och främja nyskapande lösningar 
och praxis genom sociala projekt, så att 
man bättre kan stödja medlemsstaterna i 
samband med deras reformer av 
arbetsmarknaderna och socialpolitiken.
Programmet bör också fungera som en 
katalysator för gränsöverskridande 

(4) Såväl den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning och EU:s 
flaggskeppsinitiativ för innovation 
framhåller social innovation som ett 
kraftfullt verktyg för att hantera dels de 
samhälleliga utmaningar som följer av en 
åldrande befolkning, fattigdom, 
arbetslöshet, nya arbetsmönster och 
livsstilar, dels medborgarnas förväntningar 
när det gäller social rättvisa, utbildning och 
hälso- och sjukvård. Programmet bör 
stödja åtgärder för att stimulera social 
innovation på de politikområden som ingår 
i dess tillämpningsområde och inom alla 
sektorer: den offentliga, den privata och 
den tredje sektorn, samtidigt som hänsyn 
tas till de regionala och lokala 
myndigheternas roll. I synnerhet bör 
programmet bidra till att identifiera, 
bedöma och främja nyskapande lösningar 
och deras praktiska tillämpning genom 
sociala projekt, så att man bättre kan stödja 
medlemsstaterna i samband med deras 
reformer av arbetsmarknaderna och 
socialpolitiken. Programmet bör också 
fungera som en katalysator för 
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partnerskap och nätverk mellan aktörer 
inom den offentliga, den privata och den 
tredje sektorn. Dessutom bör programmet 
uppmuntra aktörerna att delta i utformning 
och genomförande av nya strategier för att 
ta itu med akuta sociala behov och 
utmaningar.

gränsöverskridande partnerskap och 
nätverk mellan aktörer inom den offentliga, 
den privata och den tredje sektorn.
Dessutom bör programmet uppmuntra 
aktörerna att delta i utformning och 
genomförande av nya strategier för att ta 
itu med akuta sociala behov och 
utmaningar.

Or. en

Ändringsförslag 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Framsteg mot en socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling i Europa 
kommer att kräva att man lyckas förutse 
och utveckla nya färdigheter och ny 
kompetens samt förbättra villkoren för 
nya arbetstillfällen, arbetstillfällenas 
kvalitet och arbetsförhållandena genom 
utbildnings-, arbetsmarknads- och 
socialpolitiska stödinsatser i samband 
med att industrier och tjänster omvandlas 
i denna riktning. Programmet bör därför 
bidra till att främja utvecklingen av 
hållbar ”grön” och ”vit” sysselsättning av 
hög kvalitet samt möjligheterna att förutse 
och utveckla nya färdigheter och ny 
kompetens avsedd för nya arbetstillfällen 
av hög kvalitet genom att koppla 
sysselsättnings- och socialpolitiken till 
industri- och strukturpolitiken och stödja 
en övergång i riktning mot en 
resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi.  
Programmet bör särskilt fungera som en 
katalysator för att undersöka den 
jobbskapande potentialen hos gröna och 
sociala investeringar från den offentliga 
sektorns sida och hos lokala och 
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regionala sysselsättningsinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Programmet bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt den territoriella 
dimensionen hos arbetslöshet, fattigdom 
och utestängning, och särskilt ta upp den 
ökande ojämlikheten mellan och inom 
olika regioner, mellan 
landsbygdsområden och städer samt inom 
städer.

Or. en

Ändringsförslag 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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 

(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 minska 
den administrativa bördan på 
stödmottagarna. Dessutom bör man i högre 
grad använda förenklade kostnadsalternativ 
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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.

(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.

Or. en

Ändringsförslag 139
Jan Kozłowski

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 

(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 små, medelstora och stora projekt med 
ett tydligt mervärde för EU, samtidigt som 
den administrativa bördan bör vara så liten 
som möjligt för 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 
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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.

som tillhandahåller mikrokrediter, och kan 
finansiera mikrokrediter, 
kapacitetsuppbyggnad och tekniskt stöd.
Slutligen bör programmet ge 
budgetflexibilitet genom att möjliggöra 
överföringar av medel mellan 
programdelarna.

Or. pl

Ändringsförslag 140
Philippe Boulland

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, 
innovativ och flexibel 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 samt 
göra det enklare och mer läsbart för både 
stödmottagarna och kommissionen. 
Dessutom bör man i högre grad använda 
förenklade kostnadsalternativ 
(enhetsbelopp och finansiering med 
schablonsatser), särskilt vid genomförandet 
av riktade rörlighetsprogram. Programmet 
bör vara en gemensam plattform för de 
instanser och de sociala företag som 
tillhandahåller mikrokrediter, genom att i 
tillräcklig utsträckning finansiera 
mikrokrediter och krediter för socialt 
företagande, förenkla tillgången till lån, 
stärka deras kapacitet och erbjuda dem
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tekniskt stöd. Slutligen bör programmet ge 
budgetflexibilitet genom inrättandet av en 
reserv med ett fastställt maximibelopp som 
fördelas årligen efter de politiska 
prioriteringar som fastställs av 
kommissionen efter samråd med 
medlemsstaterna och parlamentet.

Or. fr

Ändringsförslag 141
Konstantinos Poupakis

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 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, samtidigt som insynen i 
förfarandena bevaras. 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 
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politiska prioriteringarna.

Or. el

Ändringsförslag 142
Marian Harkin

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 hållbar 
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). Programmet bör vara en 
gemensam plattform för de instanser på 
unionsnivå 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.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionen bör skaffa sig ett tillförlitligt 
analytiskt underlag för utformning av 
sysselsättnings- och socialpolitiken. En 
sådan evidensbas kan tillföra mervärde till 
nationella insatser genom att den dels ger 
en unionsdimension, dels möjliggör 
jämförelser vid datainsamling och 
utveckling av statistiska verktyg och 
metoder och av gemensamma indikatorer.
Målet är att skapa en heltäckande bild av 
situationen när det gäller sysselsättning, 
social trygghet och arbetsvillkor i hela 
unionen och skapa förutsättningar för en 
högkvalitativ utvärdering av politikens och 
programmens effektivitet och 
ändamålsenlighet.

(6) Unionen bör skaffa sig ett tillförlitligt 
analytiskt underlag för utformning av 
sysselsättnings- och socialpolitiken. En 
sådan evidensbas kan tillföra mervärde till 
nationella insatser genom att den dels ger 
en unionsdimension, dels möjliggör 
jämförelser vid datainsamling och 
utveckling av statistiska verktyg och 
metoder och av gemensamma indikatorer. 
Målet är att skapa en heltäckande bild av 
situationen när det gäller sysselsättning, 
social trygghet och arbetsvillkor i hela 
unionen och skapa förutsättningar för en 
högkvalitativ utvärdering av politikens och 
programmens effektivitet och 
ändamålsenlighet i arbetet med att uppnå 
målen i Europa 2020-strategin.

Or. el

Ändringsförslag 144
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionen bör skaffa sig ett tillförlitligt 
analytiskt underlag för utformning av 
sysselsättnings- och socialpolitiken. En 
sådan evidensbas kan tillföra mervärde till 
nationella insatser genom att den dels ger 
en unionsdimension, dels möjliggör 
jämförelser vid datainsamling och 
utveckling av statistiska verktyg och 
metoder och av gemensamma indikatorer.
Målet är att skapa en heltäckande bild av 

(6) Unionen bör skaffa sig ett tillförlitligt 
analytiskt underlag, med särskilt fokus på 
krisens konsekvenser, för utformning av 
sysselsättnings- och socialpolitiken. En 
sådan evidensbas kan tillföra mervärde till 
nationella insatser genom att den dels ger 
en unionsdimension, dels möjliggör 
jämförelser vid datainsamling och 
utveckling av statistiska verktyg och 
metoder och av gemensamma indikatorer.
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situationen när det gäller sysselsättning, 
social trygghet och arbetsvillkor i hela 
unionen och skapa förutsättningar för en 
högkvalitativ utvärdering av politikens och 
programmens effektivitet och 
ändamålsenlighet.

Målet är att skapa en heltäckande bild av 
situationen när det gäller sysselsättning, 
social trygghet och arbetsvillkor i hela 
unionen och skapa förutsättningar för en 
högkvalitativ utvärdering av politikens och 
programmens effektivitet och 
ändamålsenlighet.

Or. en

Ändringsförslag 145
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har unika förutsättningar att 
erbjuda en övergripande plattform för 
utbyte om politiska riktlinjer i unionen och 
ömsesidigt utbyte av information och 
erfarenheter mellan medlemsstaterna inom 
sysselsättningspolitik och socialpolitik.
Kunskaper om politik som tillämpas i 
andra länder och politikens resultat ger 
beslutsfattare fler alternativ, stimulerar till 
utveckling av ny politik och uppmuntrar 
till nationella reformer.

(7) Unionen har unika förutsättningar att 
erbjuda en övergripande plattform för 
utbyte om politiska riktlinjer i unionen och 
ömsesidigt utbyte av information och 
erfarenheter mellan medlemsstaterna 
genom flera nyskapande sociala projekt 
på lokal, regional och nationell nivå inom 
områden som sysselsättning, socialt skydd 
(social delaktighet, fattigdom, hälsa osv.). 
Kunskaper om politik som tillämpas i 
andra länder och politikens resultat ger 
beslutsfattare fler alternativ, kan stimulera
till utveckling av ny politik och 
uppmuntrar till nationella reformer.

Or. fr

Ändringsförslag 146
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har unika förutsättningar att (7) Unionen har unika förutsättningar att 
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erbjuda en övergripande plattform för 
utbyte om politiska riktlinjer i unionen och 
ömsesidigt utbyte av information och 
erfarenheter mellan medlemsstaterna inom 
sysselsättningspolitik och socialpolitik.
Kunskaper om politik som tillämpas i 
andra länder och politikens resultat ger 
beslutsfattare fler alternativ, stimulerar till 
utveckling av ny politik och uppmuntrar 
till nationella reformer.

erbjuda en övergripande plattform för 
utbyte om politiska riktlinjer i unionen och 
ömsesidigt utbyte av information och 
erfarenheter mellan medlemsstaterna inom 
områden som sysselsättning, socialt skydd,
social inkludering och socialt 
företagande. Kunskaper om politik som 
tillämpas i andra länder och politikens 
resultat ger beslutsfattare fler alternativ, 
stimulerar till utveckling av ny politik och 
uppmuntrar till nationella reformer.

Or. de

Ändringsförslag 147
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En central del av unionens socialpolitik 
är att se till att det finns miniminormer och 
att arbetsvillkoren i unionen stadigt 
förbättras. I linje med principerna för smart 
lagstiftning har unionen en viktig roll, 
såväl när det gäller att se till att 
lagstiftningen anpassas till nya 
arbetsmönster och nya och framväxande 
risker för säkerhet och hälsa som när det 
gäller finansiering av åtgärder för att 
förbättra efterlevnaden av unionens 
bestämmelser om skydd av arbetstagarnas 
rättigheter.

(8) En central del av unionens socialpolitik 
är att se till att det finns miniminormer, i 
enlighet med den definition som används 
av OECD, ILO och i konventionen om de 
mänskliga rättigheterna, och att 
arbetsvillkoren i unionen stadigt förbättras. 
Unionen bör också se till att dessa normer 
tillämpas av alla företag inom hela dess 
territorium. I linje med principerna för 
smart lagstiftning har unionen en viktig 
roll, såväl när det gäller att se till att 
lagstiftningen anpassas till nya 
arbetsmönster och nya och framväxande 
risker för säkerhet och hälsa som när det 
gäller finansiering av åtgärder för att 
förbättra efterlevnaden av unionens 
bestämmelser om skydd av arbetstagarnas 
rättigheter.

Or. fr
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Ändringsförslag 148
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En central del av unionens socialpolitik 
är att se till att det finns miniminormer och 
att arbetsvillkoren i unionen stadigt 
förbättras. I linje med principerna för smart 
lagstiftning har unionen en viktig roll, 
såväl när det gäller att se till att 
lagstiftningen anpassas till nya 
arbetsmönster och nya och framväxande 
risker för säkerhet och hälsa som när det 
gäller finansiering av åtgärder för att 
förbättra efterlevnaden av unionens 
bestämmelser om skydd av arbetstagarnas 
rättigheter.

(8) En central del av unionens socialpolitik 
är att se till att det finns skäliga 
miniminormer och att arbetsvillkoren i 
unionen stadigt förbättras. I linje med 
principerna för smart lagstiftning har 
unionen en viktig roll, såväl när det gäller 
att se till att lagstiftningen anpassas till nya 
arbetsmönster och nya och framväxande 
risker för säkerhet och hälsa som när det 
gäller finansiering av åtgärder för att 
förbättra efterlevnaden av unionens 
bestämmelser om skydd av arbetstagarnas 
rättigheter.

Or. el

Ändringsförslag 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) En central del av unionens socialpolitik 
är att se till att det finns miniminormer och 
att arbetsvillkoren i unionen stadigt 
förbättras. I linje med principerna för smart 
lagstiftning har unionen en viktig roll, 
såväl när det gäller att se till att 
lagstiftningen anpassas till nya 
arbetsmönster och nya och framväxande 
risker för säkerhet och hälsa som när det 
gäller finansiering av åtgärder för att 
förbättra efterlevnaden av unionens 
bestämmelser om skydd av arbetstagarnas 
rättigheter.

(8) En central del av unionens socialpolitik 
är att se till att det finns miniminormer och 
att arbetsvillkoren i unionen stadigt 
förbättras. I linje med principerna för bra 
arbetstillfällen har unionen en viktig roll, 
såväl när det gäller att se till att 
lagstiftningen anpassas till nya 
arbetsmönster och nya och framväxande 
risker för säkerhet och hälsa som när det 
gäller finansiering av åtgärder för att 
förbättra efterlevnaden av ILO:s 
arbetsnormer, FN:s och ILO:s agenda för 
anständigt arbete och unionens 
bestämmelser om skydd av arbetstagarnas 
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rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det civila samhällets organisationer på 
olika nivåer kan spela en viktig roll för att 
programmets mål ska uppnås, genom att de 
deltar i beslutsprocessen och bidrar till 
sociala innovationer.

(9) Det civila samhällets organisationer, 
inklusive arbetsmarknadens parter, har 
en central roll när det gäller att främja 
sysselsättning av hög kvalitet, bekämpa 
social utestängning och fattigdom samt 
motverka arbetslöshet och bör involveras 
nära i alla insatser som tagits fram för att 
uppfylla programmets mål. Det civila 
samhällets organisationer på olika nivåer 
bör bli fullt ut involverade för att 
programmets mål ska kunna uppnås.
Därför bör de delta i utveckling, 
övervakning, utvärdering, fälttester, 
spridning och ömsesidigt lärande i fråga 
om ny politik. Partnerskap av hög kvalitet 
bör utformas på alla nivåer. 
Partnerskapsprincipen bör stärkas och 
utvidgas så att den fungerar som 
rättesnöre för alla delar av programmet.

Or. en

Ändringsförslag 151
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det civila samhällets organisationer på 
olika nivåer kan spela en viktig roll för att 

(9) Arbetsmarknadens parter och det 
civila samhällets organisationer har en 
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programmets mål ska uppnås, genom att 
de deltar i beslutsprocessen och bidrar till 
sociala innovationer.

central roll när det gäller att främja 
sysselsättning av hög kvalitet, bekämpa 
social utestängning och fattigdom samt 
motverka krisen och bör involveras nära i 
alla insatser som tagits fram för att 
uppfylla programmets mål. Därför bör 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhällets organisationer delta i 
utveckling, utvärdering, fälttester och 
spridning av ny politik. Partnerskap av 
hög kvalitet bör utformas på alla politiska 
nivåer. Partnerskapsprincipen bör stärkas 
och utvidgas så att den fungerar som 
rättesnöre för alla delar av programmet.

Or. en

Ändringsförslag 152
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det civila samhällets organisationer på 
olika nivåer kan spela en viktig roll för att 
programmets mål ska uppnås, genom att de 
deltar i beslutsprocessen och bidrar till 
sociala innovationer.

(9) Det civila samhällets organisationer 
och arbetsmarknadens parter på olika 
nivåer kan spela en viktig roll för att 
programmets mål ska uppnås, genom att de 
deltar i beslutsprocessen och bidrar till 
sociala innovationer.

Or. en

Ändringsförslag 153
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen strävar efter att stärka 
globaliseringens sociala dimension genom 

(10) Unionen strävar efter att stärka 
globaliseringens sociala dimension, i första 
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att främja goda arbetsvillkor och 
arbetsnormer på internationell nivå, 
antingen direkt mot tredjeländer eller 
indirekt genom samarbete med 
internationella organisationer. Följaktligen 
behöver lämpliga kontakter utvecklas med 
tredjeländer som inte deltar i programmet, 
för att bidra till att uppnå programmålen 
och samtidigt ta hänsyn till eventuella avtal 
mellan sådana länder och unionen som kan 
vara relevanta. Därför kan företrädare för 
dessa tredjeländer behöva delta i 
evenemang av ömsesidigt intresse (t.ex. 
konferenser, workshops och seminarier) 
som äger rum i de länder som deltar i 
programmet. Dessutom bör samarbete 
utvecklas med de berörda internationella 
organisationerna, särskilt Internationella 
arbetsorganisationen (ILO), Europarådet 
och Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD) för att 
programmet ska genomföras med hänsyn 
till dessa organisationers uppgifter.

hand genom att försöka begränsa 
globaliseringens sociala kostnader för 
befolkningen och i andra hand genom att 
främja goda arbetsvillkor och arbetsnormer 
på internationell nivå, antingen direkt mot 
tredjeländer eller indirekt genom samarbete 
med internationella organisationer. 
Följaktligen behöver lämpliga kontakter 
utvecklas med tredjeländer som inte deltar 
i programmet, för att bidra till att uppnå 
programmålen och samtidigt ta hänsyn till 
eventuella avtal mellan sådana länder och 
unionen som kan vara relevanta. Därför
kan företrädare för dessa tredjeländer 
behöva delta i evenemang av ömsesidigt 
intresse (t.ex. konferenser, workshops och 
seminarier) som äger rum i de länder som 
deltar i programmet. Dessutom bör 
samarbete utvecklas med de berörda 
internationella organisationerna, särskilt 
Internationella arbetsorganisationen (ILO), 
Europarådet och Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) för att programmet ska 
genomföras med hänsyn till dessa 
organisationers uppgifter.

Or. it

Ändringsförslag 154
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Unionen strävar efter att stärka 
globaliseringens sociala dimension genom 
att främja goda arbetsvillkor och 
arbetsnormer på internationell nivå, 
antingen direkt mot tredjeländer eller 
indirekt genom samarbete med 
internationella organisationer. Följaktligen 
behöver lämpliga kontakter utvecklas med 
tredjeländer som inte deltar i programmet, 

(10) Unionen strävar efter att bekämpa 
social dumpning och att stärka 
globaliseringens sociala dimension genom 
att främja goda arbetsvillkor och 
arbetsnormer på internationell nivå, 
antingen direkt mot tredjeländer eller 
indirekt genom samarbete med 
internationella organisationer. Följaktligen 
behöver lämpliga kontakter utvecklas med 
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för att bidra till att uppnå programmålen 
och samtidigt ta hänsyn till eventuella avtal 
mellan sådana länder och unionen som kan 
vara relevanta. Därför kan företrädare för 
dessa tredjeländer behöva delta i 
evenemang av ömsesidigt intresse (t.ex. 
konferenser, workshops och seminarier) 
som äger rum i de länder som deltar i 
programmet. Dessutom bör samarbete 
utvecklas med de berörda internationella 
organisationerna, särskilt Internationella 
arbetsorganisationen (ILO), Europarådet 
och Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD) för att 
programmet ska genomföras med hänsyn 
till dessa organisationers uppgifter.

tredjeländer som inte deltar i programmet, 
för att bidra till att uppnå programmålen 
och samtidigt ta hänsyn till eventuella avtal 
mellan sådana länder och unionen som kan 
vara relevanta. Därför kan företrädare för 
dessa tredjeländer behöva delta i 
evenemang av ömsesidigt intresse (t.ex. 
konferenser, workshops och seminarier) 
som äger rum i de länder som deltar i 
programmet. Dessutom bör samarbete 
utvecklas med de berörda internationella 
organisationerna, särskilt Internationella 
arbetsorganisationen (ILO), Europarådet 
och Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD) för att 
programmet ska genomföras med hänsyn 
till dessa organisationers uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 155
Georges Bach

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med artiklarna 45 och 46 i 
fördraget fastställs i förordning (EU) 
nr 492/2011 bestämmelser som syftar till 
fri rörlighet för arbetstagare genom ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Eures bör främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande geografiska rörlighet, 
öka insynen på arbetsmarknaden och 
förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar samt stödja verksamhet 
inom rekrytering, rådgivning och 
vägledning på nationell och 
gränsöverskridande nivå och därigenom 
bidra till målen i Europa 2020-strategin.

(11) I enlighet med artiklarna 45 och 46 i 
fördraget fastställs i förordning (EU) 
nr 492/2011 bestämmelser som syftar till 
fri rörlighet för arbetstagare genom ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Eures bör främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande geografiska rörlighet, 
öka insynen på arbetsmarknaden och 
förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar samt stödja verksamhet 
inom rekrytering, rådgivning och 
vägledning på nationell och 
gränsöverskridande nivå och därigenom 
bidra till målen i Europa 2020-strategin.
EU:s initiativ ”Ditt första Eures-jobb” är 
till för att låta ungdomar lättare ta del av 
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anställningserbjudanden och få 
anställning i en annan medlemsstat samt 
för att uppmuntra arbetsgivarna att 
erbjuda mobila unga arbetstagare 
anställning, något som torde påverka 
ungdomsarbetslösheten positivt.

Or. de

Ändringsförslag 156
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med artiklarna 45 och 46 i 
fördraget fastställs i förordning (EU) 
nr 492/2011 bestämmelser som syftar till 
fri rörlighet för arbetstagare genom ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Eures bör främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande geografiska rörlighet, 
öka insynen på arbetsmarknaden och 
förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar samt stödja verksamhet 
inom rekrytering, rådgivning och 
vägledning på nationell och 
gränsöverskridande nivå och därigenom 
bidra till målen i Europa 2020-strategin.

(11) I enlighet med artiklarna 45 och 46 i 
fördraget fastställs i förordning (EU) 
nr 492/2011 bestämmelser som syftar till 
fri rörlighet för arbetstagare genom ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna och 
med kommissionen. Eures bör främja 
bättre fungerande arbetsmarknader genom 
att underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande geografiska rörlighet, 
öka insynen på arbetsmarknaden och 
likabehandlingen för gränsarbetare både 
socialt och skattemässigt, och garantera
förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar samt stödja verksamhet 
inom rekrytering, rådgivning och 
vägledning på nationell och 
gränsöverskridande nivå och därigenom 
bidra till målen i Europa 2020-strategin.

Or. fr

Ändringsförslag 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Eures tillämpningsområde bör 
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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 158
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Eures tillämpningsområde bör 
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.

(12) Eures tillämpningsområde bör 
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 och att 
stärka och öka antalet 
gränsöverskridande partnerskapsprojekt 
inom Eures. I enlighet med artikel 47 i 
fördraget bör programmet underlätta 
rörligheten bland unga arbetstagare, utan 
att bortse från betydelsen av stöd till ett 
första jobb, oftast lokalt, för att ge dem 
möjlighet till rörlighet i framtiden.

Or. fr

Ändringsförslag 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric
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Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Enlig Europa 2020-strategin, särskilt 
riktlinje 7, är egenföretagande och 
entreprenörskap avgörande i strävan att 
skapa en smart och hållbar tillväxt för 
alla9.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 160
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa och 
utsatta människor som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
egenföretagare, men som har svårt att få 
finansiering. Som ett första steg inrättade 
Europaparlamentet och rådet 2010 
instrumentet för mikrokrediter.

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa och 
utsatta människor som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
egenföretagare, men som har svårt att få 
finansiering. Som ett första steg inrättade 
Europaparlamentet och rådet 2010 
instrumentet för mikrokrediter. Eftersom 
de som mest behöver mikrokrediter i regel 
inte brukar känna till denna form av 
gemenskapsstödd finansiering behövs det 
grundlig och ändamålsenlig information i 
medlemsstaterna om hur man ansöker om 
medel från det europeiska instrumentet 
Progress för mikrokrediter.

Or. hu
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Ändringsförslag 161
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa och 
utsatta människor som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
egenföretagare, men som har svårt att få 
finansiering. Som ett första steg inrättade 
Europaparlamentet och rådet 2010 
instrumentet för mikrokrediter.

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering, göra det lättare att få 
lån och tillgodose efterfrågan från dem 
som behöver finansieringen mest, särskilt 
arbetslösa och utsatta människor som vill 
starta eller vidareutveckla ett mikroföretag, 
även som egenföretagare, men som har 
svårt att få finansiering. Som ett första steg 
inrättade Europaparlamentet och rådet 
2010 instrumentet för mikrokrediter.

Or. fr

Ändringsförslag 162
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa och 
utsatta människor som vill starta eller 

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa och 
socialt missgynnade människor som vill 
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vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
egenföretagare, men som har svårt att få 
finansiering. Som ett första steg inrättade 
Europaparlamentet och rådet 2010 
instrumentet för mikrokrediter.

starta eller vidareutveckla ett mikroföretag, 
framför allt inom den ”vita” ekonomin, 
även som egenföretagare, men som har 
svårt att få finansiering. Som ett första steg 
inrättade Europaparlamentet och rådet 
2010 instrumentet för mikrokrediter.

Or. de

Ändringsförslag 163
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa och 
utsatta människor som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
egenföretagare, men som har svårt att få 
finansiering. Som ett första steg inrättade 
Europaparlamentet och rådet 2010 
instrumentet för mikrokrediter.

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa och 
ekonomiskt utsatta människor som vill 
starta eller vidareutveckla ett mikroföretag, 
även som egenföretagare, men som har 
svårt att få finansiering. Som ett första steg 
inrättade Europaparlamentet och rådet 
2010 instrumentet för mikrokrediter.

Or. en

Ändringsförslag 164
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Motsvarande program för 
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mentorskap och utbildning bör ställas till 
förfogande och ständigt uppdateras på 
den centrala informationsplattformen.

Or. de

Ändringsförslag 165
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Om mikrokrediter ska bli mer 
tillgängliga på unionens unga 
mikrofinansmarknad måste den 
institutionella kapaciteten hos de instanser 
som tillhandahåller mikrokrediter ökas, 
särskilt hos mikrofinansinstitut utanför 
banksektorn, i enlighet med 
kommissionens meddelande Ett europeiskt 
initiativ för mikrokrediter för att främja 
tillväxt och sysselsättning.

(15) Om mikrokrediter ska bli mer 
tillgängliga på unionens unga 
mikrofinansmarknad måste den 
institutionella kapaciteten hos de instanser 
som tillhandahåller mikrokrediter ökas, 
särskilt hos mikrofinansinstitut utanför 
banksektorn, i enlighet med 
kommissionens meddelande Ett europeiskt 
initiativ för mikrokrediter för att främja 
tillväxt och sysselsättning. Det måste ses 
till att de årliga budgetanslag, utökade 
med det återinvesterade kapitalet, som 
beviljas det europeiska instrumentet 
Progress för mikrokrediter åtminstone 
motsvarar det årliga anslaget för  
perioden från och med den 1 januari 2010 
till och med den 31 december 2013.

Or. hu

Ändringsförslag 166
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Om mikrokrediter ska bli mer 
tillgängliga på unionens unga 

(15) Om mikrokrediter ska bli mer 
tillgängliga på unionens unga 
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mikrofinansmarknad måste den 
institutionella kapaciteten hos de instanser 
som tillhandahåller mikrokrediter ökas, 
särskilt hos mikrofinansinstitut utanför 
banksektorn, i enlighet med 
kommissionens meddelande Ett europeiskt 
initiativ för mikrokrediter för att främja 
tillväxt och sysselsättning.

mikrofinansmarknad måste den 
institutionella kapaciteten hos de instanser 
som tillhandahåller mikrokrediter ökas, 
särskilt hos mikrofinansinstitut utanför 
banksektorn, som är officiellt erkända 
låneinstitut, i enlighet med kommissionens 
meddelande Ett europeiskt initiativ för 
mikrokrediter för att främja tillväxt och 
sysselsättning.

Or. fr

Ändringsförslag 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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 företagande11.

(16) Den sociala ekonomin är en hörnsten i 
EU:s sociala modeller. Den kan fungera 
som drivkraft för social utveckling genom 
att erbjuda innovativa lösningar och kan 
därför ge ett värdefullt bidrag till arbetet 
med att skapa inkluderande 
arbetsmarknader och sociala tjänster 
tillgängliga för alla. Programmet bör 
förbättra möjligheterna för den sociala 
ekonomins organisationer att få tillgång 
till finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 168
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Sociala företag är en hörnsten i EU:s 
pluralistiska sociala marknadsekonomi. De 

(16) Sociala företag är en hörnsten i EU:s 
pluralistiska sociala marknadsekonomi. De 
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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 företagande11.

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. Mot 
bakgrund av den djupa kris som har 
drabbat unionen är det samtidigt 
nödvändigt att inse att ekonomisk 
återhämtning inte kan ske enbart genom 
främjande av sociala företag utan att det 
även krävs stöd till företag i traditionell 
mening.  

Or. it

Ändringsförslag 169
Philippe Boulland

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 företagande11.

(16) Sociala företag är en hörnsten i EU:s 
pluralistiska sociala marknadsekonomi och 
fyller en viktig funktion när det gäller att 
skapa en bättre social konvergens i 
Europa. 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 
företagande11.

Or. fr

Ändringsförslag 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric
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Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att utnyttja den erfarenhet som 
finns inom internationella finansinstitut, 
särskilt Europeiska 
investeringsbanksgruppen, bör åtgärder 
som rör mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap genomföras indirekt av 
kommissionen genom att 
budgetgenomförande åtgärder delegeras till 
finansinstituten i enlighet med 
budgetförordningen. Genom att använda 
unionens resurser kan hävstångseffekten 
från internationella finansinstitut och
andra investerare utnyttjas mer effektivt.
Dessutom samordnas strategierna bättre, 
vilket förbättrar tillgången till finansiering 
för mikroföretag, även egenföretagare, och 
sociala företag. Unionens bidrag stödjer
därmed det framväxande sociala 
entreprenörskapet och 
mikrofinansieringsmarknadens utveckling i 
unionen och uppmuntrar 
gränsöverskridande verksamhet.

(17) För att utnyttja den erfarenhet som 
finns inom internationella finansinstitut, 
särskilt Europeiska 
investeringsbanksgruppen, bör åtgärder 
som rör mikrofinansiering och den sociala 
ekonomin genomföras indirekt av 
kommissionen genom att 
budgetgenomförande åtgärder delegeras till 
finansinstituten i enlighet med 
budgetförordningen. Genom att använda 
unionens resurser kan hävstångseffekten 
från finansinstitut och andra investerare 
utnyttjas mer effektivt. Dessutom 
samordnas strategierna bättre, vilket 
förbättrar tillgången till finansiering för 
mikroföretag, även egenföretagare, och 
den sociala ekonomins organisationer. 
Unionens bidrag stöder därmed den sociala 
ekonomins och 
mikrofinansieringsmarknadens utveckling i 
unionen och uppmuntrar 
gränsöverskridande verksamhet. Unionens 
insatser bör komplettera 
medlemsstaternas användning av 
finansieringsinstrument för mikrokrediter 
och den sociala ekonomin. De enheter 
som har ansvar för att genomföra 
åtgärderna bör se till att stödet ger ett 
mervärde och att dubbelfinansiering 
genom EU-medel förhindras.

Or. en

Ändringsförslag 171
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att utnyttja den erfarenhet som 
finns inom internationella finansinstitut, 
särskilt Europeiska 
investeringsbanksgruppen, bör åtgärder 
som rör mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap genomföras indirekt av 
kommissionen genom att 
budgetgenomförande åtgärder delegeras till 
finansinstituten i enlighet med 
budgetförordningen. Genom att använda
unionens resurser kan hävstångseffekten 
från internationella finansinstitut och 
andra investerare utnyttjas mer effektivt.
Dessutom samordnas strategierna bättre, 
vilket förbättrar tillgången till finansiering 
för mikroföretag, även egenföretagare, och 
sociala företag. Unionens bidrag stödjer
därmed det framväxande sociala 
entreprenörskapet och 
mikrofinansieringsmarknadens utveckling i 
unionen och uppmuntrar 
gränsöverskridande verksamhet.

(17) För att utnyttja den erfarenhet som 
finns inom internationella finansinstitut, 
särskilt Europeiska 
investeringsbanksgruppen, bör åtgärder 
som rör mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap genomföras indirekt av 
kommissionen genom att 
budgetgenomförande åtgärder delegeras till 
finansinstituten i enlighet med 
budgetförordningen. Genom att använda 
unionens resurser kan hävstångseffekten 
från finansinstitut och andra investerare 
utnyttjas mer effektivt. Dessutom 
samordnas strategierna bättre, vilket 
förbättrar tillgången till finansiering för 
mikroföretag, även egenföretagare, och 
sociala företag. Unionens bidrag stöder 
därmed det framväxande sociala 
entreprenörskapet och 
mikrofinansieringsmarknadens utveckling i 
unionen och uppmuntrar 
gränsöverskridande verksamhet. Unionens 
insatser bör komplettera 
medlemsstaternas användning av 
finansieringsinstrument för mikrokrediter 
och socialt entreprenörskap. De enheter 
som har ansvar för att genomföra 
åtgärderna bör se till att stödet ger ett 
mervärde och att dubbelfinansiering 
genom EU-medel förhindras.

Or. en

Ändringsförslag 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att utnyttja den erfarenhet som 
finns inom internationella finansinstitut, 

(17) För att utnyttja den erfarenhet som 
finns inom internationella finansinstitut, 
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särskilt Europeiska 
investeringsbanksgruppen, bör åtgärder 
som rör mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap genomföras indirekt av 
kommissionen genom att 
budgetgenomförande åtgärder delegeras till 
finansinstituten i enlighet med 
budgetförordningen. Genom att använda 
unionens resurser kan hävstångseffekten 
från internationella finansinstitut och andra 
investerare utnyttjas mer effektivt.
Dessutom samordnas strategierna bättre, 
vilket förbättrar tillgången till finansiering 
för mikroföretag, även egenföretagare, 
och sociala företag. Unionens bidrag 
stödjer därmed det framväxande sociala 
entreprenörskapet och 
mikrofinansieringsmarknadens utveckling i 
unionen och uppmuntrar 
gränsöverskridande verksamhet.

särskilt Europeiska 
investeringsbanksgruppen, bör åtgärder 
som rör mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap genomföras indirekt av 
kommissionen genom att 
budgetgenomförande åtgärder delegeras till 
finansinstituten i enlighet med 
budgetförordningen. Genom att använda 
unionens resurser kan hävstångseffekten 
från internationella finansinstitut och andra 
investerare utnyttjas mer effektivt. 
Dessutom samordnas strategierna bättre, 
vilket förbättrar tillgången till finansiering 
och mikrofinansieringens förmåga att nå 
ut till särskilt riskutsatta grupper och
unga människor. Vidare främjas 
utvecklingen av entreprenörskap, den 
sociala ekonomin och mikroföretag som 
har obefintlig eller otillräcklig 
kreditvärdighet och obefintliga eller 
otillräckliga kapitalresurser och som 
därför inte kan få kredit. Unionens bidrag 
stöder därmed det framväxande sociala 
entreprenörskapet och 
mikrofinansieringsmarknadens utveckling i 
unionen och uppmuntrar 
gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 173
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att utnyttja den erfarenhet som 
finns inom internationella finansinstitut, 
särskilt Europeiska 
investeringsbanksgruppen, bör åtgärder 
som rör mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap genomföras indirekt av 
kommissionen genom att 
budgetgenomförande åtgärder delegeras till 

(17) För att utnyttja den erfarenhet som 
finns inom internationella finansinstitut, 
särskilt Europeiska 
investeringsbanksgruppen, bör åtgärder
som rör mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap genomföras indirekt av 
kommissionen genom att 
budgetgenomförande åtgärder delegeras till 
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finansinstituten i enlighet med 
budgetförordningen. Genom att använda 
unionens resurser kan hävstångseffekten 
från internationella finansinstitut och andra 
investerare utnyttjas mer effektivt.
Dessutom samordnas strategierna bättre, 
vilket förbättrar tillgången till finansiering 
för mikroföretag, även egenföretagare, och 
sociala företag. Unionens bidrag stödjer
därmed det framväxande sociala 
entreprenörskapet och 
mikrofinansieringsmarknadens utveckling i 
unionen och uppmuntrar 
gränsöverskridande verksamhet.

finansinstituten i enlighet med 
budgetförordningen. Genom att använda 
unionens resurser kan hävstångseffekten 
från internationella finansinstitut och andra 
investerare utnyttjas mer effektivt och 
synergier mellan medlemsstaternas och 
unionens insatser skapas. Dessutom 
samordnas strategierna bättre, vilket 
förbättrar tillgången till finansiering för 
mikroföretag, även egenföretagare, och 
sociala företag. Unionens bidrag stöder
därmed det framväxande sociala 
entreprenörskapet och 
mikrofinansieringsmarknadens utveckling i 
unionen och uppmuntrar 
gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 174
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Kommissionen kommer att se över 
bestämmelserna för hur 
internetplattformar för mikrokrediter 
bedriver gränsöverskridande verksamhet 
för att undanröja hindren för finansiering 
av mikroföretag på EU:s inre marknad.

Or. hu

Ändringsförslag 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) I linje med Europa 2020-strategin 
bör programmet gripa sig an problemet 
med ungdomsarbetslöshet. Trots att vissa 
positiva tecken på återhämtning kunde 
skönjas 2009 var sysselsättningsökningen 
alltför svag för att bestående minska den 
höga arbetslösheten. De genomsnittliga 
arbetslöshetsperioderna har blivit längre 
och ungdomsarbetslösheten har stigit i 
många medlemsstater, i vissa fall till över 
40 %. Situationen runtom i Europa skiftar 
visserligen avsevärt från ett land till ett 
annat, men arbetslösheten i EU är i 
genomsnitt mer än dubbelt så hög bland 
ungdomar som bland vuxna. Dessutom 
finns det stora regionala skillnader. 
Särskilt i landsbygdsområden är 
ungdomsarbetslösheten på väg upp. 
Därför bör personer yngre än 25 år ges en 
framtid och utsikter att kunna spela en 
central roll i den sociala och ekonomiska 
utvecklingen i Europa, något som är av 
synnerligen stor betydelse i dessa 
kristider. 

Or. en

Ändringsförslag 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Genom att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten och den otrygga 
situationen för unga arbetstagare skulle 
man inte bara minska 
samhällskostnaderna utan även främja 
social inkludering. Därför bör 
programmet lägga särskild tonvikt vid 
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ungdomsarbetslöshet genom att innehålla 
en programdel med ett ungdomsinitiativ 
som syftar till att underlätta övergången 
från utbildning till anständigt arbete, 
förbättra arbetsförhållandena för unga 
och minska antalet skolavhopp.

Or. en

Ändringsförslag 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Mikrofinansieringsinstrumentet bör 
ha långtidsverkan, nå ut till de potentiella 
stödmottagarna och fungera som ett 
framsynt inslag i både den ekonomiska 
politiken och politiken för lokal 
utveckling. De åtgärder som innehåller 
mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap bör åtföljas av 
mentorskap och utbildningsprogram för 
att maximera chanserna att skapa 
livskraftiga mikroföretag. En uttrycklig 
del av budgeten måste därför avsättas till 
sådana åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör anlägga ett rättighetsbaserat 
perspektiv på utbildning och 
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sysselsättning. Den kvalitativa aspekten av 
anständigt arbete för unga, bland annat 
avlönade praktik- och lärlingsplatser, bör 
inte sättas på spel, och grundläggande 
arbetsnormer och andra standarder med 
anknytning till arbetskvalitet, exempelvis 
arbetstid, lön, social trygghet samt 
arbetsmiljö, bör vara centrala inslag i de 
insatser som görs.

Or. en

Ändringsförslag 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) Programmets åtgärder bör stödja 
medlemsstaterna i arbetet med att skapa 
tillräckliga incitament, såsom 
sysselsättningsbidrag eller 
försäkringsinbetalningar för unga, som 
garanterar anständiga levnads- och 
arbetsförhållanden. Dessa incitament bör 
uppmuntra arbetsgivare inom den 
offentliga och privata sektorn att anställa 
och utbilda unga, att investera både i 
arbetstillfällen av hög kvalitet för unga 
och i deras fortbildning och 
kompetensutveckling under anställningen 
och att stödja företagande som ett 
karriärval bland unga. Programmet bör 
även framhäva småföretags särskilda roll 
och betydelse för utbildning, expertis och 
traditionellt kunnande samt garantera att 
unga får tillgång till mikrofinansiering. 
Programmet bör underlätta utbyte av 
bästa praxis mellan medlemsstaterna på 
alla dessa områden.

Or. en
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Ändringsförslag 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 17d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17d) Programmets åtgärder bör hjälpa 
medlemsstaterna och aktörerna på 
arbetsmarknaden att genomföra 
ungdomsgarantin, som innebär att 
ungdomar – särskilt de som lämnar 
skolan i förtid och andra utsatta 
ungdomar – får arbete eller studieplats 
inom fyra månader efter det att de lämnat 
skolan. Programmet bör underlätta utbyte 
av bästa praxis mellan medlemsstaterna 
på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget 
bör programmet stödja integreringen av 
målen jämställdhet och icke-
diskriminering i all sin verksamhet.
Programmet bör därför övervakas och 
utvärderas regelbundet för att det ska gå att 
bedöma hur jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor beaktas inom 
programmets verksamheter.

(18) I enlighet med artikel 8 i fördraget 
bidrar genomförandet av programmets 
prioriteringar till att främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Utvärderingar 
har påvisat betydelsen av att beakta 
jämställdhetsperspektivet i alla 
programmets dimensioner och att 
samtidigt se till att särskilda 
jämställdhetsfrämjande åtgärder vidtas.
Programmet bör därför övervakas och 
utvärderas regelbundet för att det ska gå att 
bedöma hur jämställdhetsfrågor beaktas 
inom programmets verksamheter.

Or. en
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Ändringsförslag 182
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget 
bör programmet stödja integreringen av 
målen jämställdhet och icke-diskriminering 
i all sin verksamhet. Programmet bör 
därför övervakas och utvärderas
regelbundet för att det ska gå att bedöma 
hur jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor beaktas inom 
programmets verksamheter.

(18) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget 
bör programmet stödja integreringen av 
målen jämställdhet och icke-diskriminering 
i all sin verksamhet. Kommissionen bör 
därför regelbundet, direkt eller indirekt, 
övervaka och utvärdera programmet för 
att det ska gå att bedöma hur jämställdhets-
och diskrimineringsfrågor beaktas inom 
programmets verksamheter.

Or. fr

Ändringsförslag 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) I enlighet med artikel 10 i fördraget 
bör genomförandet av programmets 
prioriteringar bidra till att bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning samt fullgöra 
skyldigheten i frågor om bland annat 
utbildning, arbete, sysselsättning och 
tillgänglighet enligt FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Programmet bör 
bidra till EU:s strategier som syftar till att 
genomföra dessa principer. Programmet 
bör därför övervakas och utvärderas 
regelbundet för att det ska gå att bedöma 
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hur diskrimineringsfrågor beaktas inom 
programmets verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) I enlighet med artikel 3 i fördraget 
och artikel 24 i EU:s stadga om de 
grundläggande rättigheterna bör 
programmet tillgodose skyddet av barns 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 185
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Enligt artikel 9 i fördraget bör 
programmet se till att de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd och kampen mot social 
utestängning har beaktats vid utformning 
och genomförande av unionens politik och 
verksamhet.

(19) Enligt artikel 9 i fördraget bör 
programmet se till att de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, med beaktande av 
nationella traditioner, och kampen mot 
social utestängning har beaktats vid 
utformning och genomförande av unionens 
politik och verksamhet.

Or. it
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Ändringsförslag 186
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Enligt artikel 9 i fördraget bör 
programmet se till att de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd och kampen mot social 
utestängning har beaktats vid utformning 
och genomförande av unionens politik och 
verksamhet.

(19) Enligt artikel 9 i fördraget bör 
programmet se till att de krav som är 
förknippade med främjandet av hög och 
hållbar sysselsättning, garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning har beaktats vid 
utformning och genomförande av unionens 
politik och verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 187
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Programmet bör genomföras på ett 
sådant sätt att det underlättar för den eller 
de behöriga myndigheterna i varje 
medlemsstat att medverka till att 
programmålen uppnås. 

Or. en

Ändringsförslag 188
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför med tanke på 
deras omfattning och konsekvenser lättare 
kan uppnås på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dessa mål.

(21) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför med tanke på 
deras omfattning och konsekvenser lättare 
kan uppnås på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen, framför 
allt genom att i samtliga medlemsstater 
omdirigera de medel från 
Sammanhållningsfonden som inte 
utnyttjats. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. fr

Ändringsförslag 189
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Behoven och motsvarande politiska 
prioriteringar kan komma att ändras 
under programmets sammanlagda löptid, 
något som ställer krav på lämpliga 
reaktioner. I syfte att uppfylla detta krav 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på tilldelningen av stöd till 
programdelarna, varvid reserven på 5 % 
bör tas i anspråk, samt med avseende på 
enskilda avsnitt inom ramen för delarna 
på årlig basis. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När 
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kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 190
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) I syfte att se till att förändrade 
behov och politiska prioriteringar 
kopplade till dessa tillgodoses på ett 
tillräckligt sätt under hela programmets 
löptid bör befogenheten att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på tilldelningen av stöd till enskilda 
avsnitt inom programdelarna samt med 
avseende på antagandet av fleråriga 
arbetsplaner. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric
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Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Genomförandebefogenheterna bör 
delegeras till kommissionen för att 
säkerställa enhetliga villkor för 
genomförande av åtgärder inom ramen 
för programdelarna Eures och 
Mikrokrediter och socialt 
entreprenörskap.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 192
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) I samband med genomförande, 
övervakning och utvärdering av 
programmet bör kommissionen bistås av 
en strategisk rådgivande grupp som bör 
ha rådgivande uppgifter, ledas av 
kommissionen och bestå av företrädare 
för medlemsstaterna och andra 
deltagande länder, fackföreningar, 
arbetsgivarorganisationer, organisationer 
inom det civila samhället och 
finansinstitut som är organiserade på 
unionsnivå och som direkt eller indirekt 
deltar i genomförandet av programmets 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation (nedan 
kallat programmet) vars syfte är att bidra 
till genomförandet av Europa 2020-
strategin, dess övergripande mål och 
integrerade riktlinjer genom att ge 
ekonomiskt stöd för Europeiska unionens 
mål när det gäller att främja en hög 
sysselsättning, garantera ett fullgott socialt 
skydd, bekämpa social utestängning och 
fattigdom samt förbättra arbetsvillkoren.

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för social 
utveckling, solidaritet, sysselsättning och 
innovation (nedan kallat programmet) vars 
syfte är att bidra till genomförandet av 
Europa 2020-strategin, dess övergripande 
mål, flaggskeppsinitiativ och integrerade 
riktlinjer samt initiativet för ungdomars 
möjligheter genom att ge ekonomiskt stöd 
för Europeiska unionens mål när det gäller 
att främja en hög sysselsättning av hög
kvalitet, garantera ett fullgott och rimligt 
socialt skydd, bekämpa social utestängning 
och fattigdom, förbättra arbetsvillkoren 
samt förbättra sysselsättnings- och 
utbildningssituationen för unga.

Or. en

Ändringsförslag 194
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation (nedan 
kallat programmet) vars syfte är att bidra 
till genomförandet av Europa 2020-
strategin, dess övergripande mål och 
integrerade riktlinjer genom att ge 
ekonomiskt stöd för Europeiska unionens 
mål när det gäller att främja en hög 
sysselsättning, garantera ett fullgott socialt 
skydd, bekämpa social utestängning och 
fattigdom samt förbättra arbetsvillkoren.

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för 
sysselsättning, sociala framsteg och social 
innovation (nedan kallat programmet) vars 
syfte är att bidra till en förbättring med 
hjälp av innovativa åtgärder, och till
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
dess övergripande mål och integrerade 
riktlinjer genom att ge ekonomiskt stöd för 
Europeiska unionens mål när det gäller att 
främja en hög sysselsättning, garantera ett 
fullgott socialt skydd, bekämpa social 
utestängning och fattigdom samt förbättra 
arbetsvillkoren.
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Or. fr

Ändringsförslag 195
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation (nedan 
kallat programmet) vars syfte är att bidra 
till genomförandet av Europa 2020-
strategin, dess övergripande mål och 
integrerade riktlinjer genom att ge 
ekonomiskt stöd för Europeiska unionens 
mål när det gäller att främja en hög 
sysselsättning, garantera ett fullgott socialt 
skydd, bekämpa social utestängning och 
fattigdom samt förbättra arbetsvillkoren.

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation (nedan 
kallat programmet) vars syfte är att bidra 
till genomförandet av Europa 2020-
strategin, dess övergripande mål och 
integrerade riktlinjer genom att ge 
ekonomiskt stöd för Europeiska unionens 
mål när det gäller att främja en hög 
sysselsättning, garantera ett fullgott socialt 
skydd, med beaktande av nationella 
traditioner, bekämpa social utestängning 
och fattigdom samt förbättra 
arbetsvillkoren.

Or. it

Ändringsförslag 196
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation (nedan 
kallat programmet) vars syfte är att bidra 
till genomförandet av Europa 2020-
strategin, dess övergripande mål och 
integrerade riktlinjer genom att ge 
ekonomiskt stöd för Europeiska unionens 
mål när det gäller att främja en hög 

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för social 
utveckling och innovation (nedan kallat 
programmet) vars syfte är att bidra till 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
dess övergripande mål och integrerade 
riktlinjer genom att ge ekonomiskt stöd för 
Europeiska unionens mål när det gäller att 
främja en hög sysselsättning, garantera ett 
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sysselsättning, garantera ett fullgott socialt 
skydd, bekämpa social utestängning och 
fattigdom samt förbättra arbetsvillkoren.

fullgott socialt skydd, bekämpa social 
utestängning och fattigdom samt förbättra 
arbetsvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter. Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott 
främst för att uppnå sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet.

a) social ekonomi: en ekonomisk sektor 
som producerar varor och tillhandahåller 
tjänster och som består av ett antal 
organisationer som inte tillhör den 
offentliga sektorn eller den vinstdrivande 
privata sektorn. Organisationerna styrs 
demokratiskt av sina medlemmar, 
kombinerar medlemmarnas intressen med 
användarnas och/eller allmänhetens och 
låter behållningen från sin ekonomiska 
verksamhet gå till hållbar utveckling, 
sociala mål, tjänster av intresse för 
medlemmarna eller för allmänheten; häri 
ingår bland annat icke vinstdrivande 
frivilligorganisationer som förser 
hushållen med icke-kommersiella 
tjänster. Organisationer i den sociala 
ekonomin (exempelvis kooperativ, 
ömsesidiga bolag och sammanslutningar) 
drivs på ett ansvarsfullt och öppet sätt, 
särskilt genom att involvera anställda, 
kunder och intressenter som påverkas av 
dess verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 198
Jutta Steinruck



AM\900457SV.doc 49/150 PE487.817v02-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter. Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott 
främst för att uppnå sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet.

a) socialt företag: ett företag som inte är 
börsnoterat på en reglerad marknad enligt 
definitionen i artikel 4.1.14 i direktiv 
2004/39/EG, som antingen har en 
årsomsättning på högst 50 miljoner euro 
eller en årlig balansomslutning på högst 
43 miljoner euro, som inte självt är ett 
företag för kollektiva investeringar och 
som 

i) enligt sin bolagsordning, sina stadgar 
eller någon annan urkund om företagets 
bildande i första hand strävar efter
mätbara, positiva sociala effekter snarare 
än vinst till sina ägare, medlemmar och 
intressenter, om
– företaget tillhandahåller innovativa 
tjänster eller varor med hög social 
avkastning, och/eller
– företaget använder en innovativ metod 
för produktion av varor eller tjänster som 
uttrycker dess sociala mål,
ii) i första hand återinvesterar sina vinster 
för att uppnå sitt primära mål och har på 
förhand definierade rutiner och regler för 
varje eventuell situation då vinst delas ut 
till aktieägare och bolagsägare, i syfte att 
se till att utdelningen inte äventyrar det 
primära målet,
iii) drivs på ett ansvarsfullt, öppet och 
demokratiskt sätt, särskilt genom att 
involvera anställda, kunder och/eller
intressenter som påverkas av dess 
affärsverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter. Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott
främst för att uppnå sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet.

a) socialt företag: en aktör i den sociala 
ekonomin som i första hand strävar efter 
sociala mål snarare än vinst till sina ägare, 
medlemmar och aktieägare. Företaget är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och återinvesterar sina 
vinster främst för att uppnå sina sociala 
mål. Det sociala företaget drivs på ett 
ansvarsfullt och öppet sätt, särskilt genom 
att involvera anställda, kunder och 
intressenter som påverkas av dess 
verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 200
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter. Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott 
främst för att uppnå sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet.

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare bara
än vinst till ägare och intressenter eller som
producerar sociala varor och sociala
tjänster på ett affärsmässigt och innovativt 
sätt med vinstintresse och vars överskott i 
första hand återinvesteras. Det sociala 
företaget drivs på ett ansvarsfullt och öppet 
sätt, särskilt genom att involvera anställda, 
kunder och intressenter som påverkas av 
dess affärsverksamhet och låta dem utöva 
medbestämmande.

Or. de
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Ändringsförslag 201
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter. Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott 
främst för att uppnå sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet.

a) socialt företag: ett socialt medvetet
företag vars prioriteringar är ekonomiska 
såväl som sociala och som vill att 
verksamheten ska vara ett fungerande 
exempel på sociala framsteg. Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott 
främst för att uppnå sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 202
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter. Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott 
främst för att uppnå sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet.

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter att uppnå sociala mål 
genom att lösa samhällsproblem 
exempelvis inom utbildning, familj, miljö, 
fattigdom och integration snarare än att 
generera vinst till sina ägare, medlemmar
och intressenter. Det är verksamt på 
marknaden och producerar varor och 
tjänster på ett affärsmässigt och innovativt 
sätt. Det sociala företaget drivs på ett 
ansvarsfullt och öppet sätt, om möjligt 
genom att involvera anställda, kunder och 
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intressenter som påverkas av dess 
affärsverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 203
Riikka Manner

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter. Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott 
främst för att uppnå sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet.

(Berör inte den svenska versionen).

Or. fi

Ändringsförslag 204
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) mikrokredit: ett lån på upp till 
25 000 euro.

b) mikrokredit: ett lån på upp till 
25 000 euro som kan justeras uppåt 
beroende på den ekonomiska 
konjunkturen.

Or. fr
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Ändringsförslag 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) mikrofinansiering: garantier, 
motgarantier, mikrokrediter, eget kapital 
och därmed likställt kapital till personer 
och mikroföretag.

d) mikrofinansiering: garantier, 
motgarantier, mikrokrediter, eget kapital 
och därmed likställt kapital till personer 
och mikroföretag som har obefintlig eller 
otillräcklig kreditvärdighet och obefintliga 
eller otillräckliga kapitalresurser och som 
därför inte kan få kredit.

Or. en

Ändringsförslag 206
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) social innovation: nya insatser som är 
sociala både till sitt sätt och sina ändamål 
och som på ett mer effektivt, 
ändamålsenligt, hållbart och/eller rättvist 
sätt tillgodoser sociala behov som inte 
uppfylls eller endast delvis uppfylls i fråga 
om att bekämpa fattigdom och social 
utestängning, främja en hög 
sysselsättning av god kvalitet samt 
anständigt arbete, garantera ett tillräckligt 
och fattigdomsförebyggande socialt skydd 
och förbättra arbetsvillkoren, för att på så 
vis bidra till social utveckling.
Social innovation ska förbättra livs- och 
arbetskvaliteten. Den ska inte bedömas 
bara utifrån ekonomiska kriterier utan 
snarare på grundval av sitt mervärde för 
samhället som helhet.
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Or. en

Ändringsförslag 207
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) social innovation: banbrytande åtgärd 
eller projekt av social karaktär som 
utarbetats särskilt för att effektivt 
tillgodose de behov i samhället som har 
försummats eller inte tillräckligt beaktats 
såsom tillgången till ett första jobb, social 
utestängning, kampen mot fattigdom och 
tillgången till hälso- och sjukvård för de 
mest utsatta.

Or. fr

Ändringsförslag 208
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) socialpolitiska experiment: 
projektbaserade fälttester av sociala 
innovationer i syfte att samla in bevis om 
deras effektivitet och genomförbarhet; 
projekten är tidsbegränsade och omfattar 
ett stort antal olika aktörer i alla 
storlekar.
Resultaten av experimenten ska bidra till 
att visa huruvida och under vilka 
omständigheter sociala innovationer kan 
genomföras i större skala. De 
socialpolitiska experimenten ska ha som 
målsättning att höja livskvaliteten för 
mottagarna genom skräddarsydda tjänster 
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eller produkter och de ska tas fram under 
direkt medverkan av intressenter och 
mottagare. Det krävs långsiktig och 
hållbar finansiering av pilotprojekt, 
övervakning och utvärdering, och syftet 
ska vara att få till stånd fler effektiva 
tillvägagångssätt.

Or. en

Ändringsförslag 209
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) nyskapande sociala projekt: främja 
och finansiera projekt som genom sin 
sociala strategi och sin metod för 
genomförande är innovativa när det 
gäller att underlätta tillgången till 
sysselsättning, förbättra levnadsvillkoren 
för arbetssökande, bekämpa social 
utestängning och fattigdom, och vars 
positiva resultat skulle kunna få en mer 
omfattande spridning på EU-nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska bestå av följande tre 
komplementära delar:

1. Programmet ska bestå av följande fyra
komplementära delar:

Or. en
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Ändringsförslag 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Progress, som dels ska stödja utveckling, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av unionens sysselsättnings-
och socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor, dels ska främja 
evidensbaserat beslutsfattande och 
innovation, i partnerskap med 
arbetsmarknadens parter, det civila 
samhällets organisationer och andra 
berörda parter.

a) Progress, som dels ska stödja utveckling, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av unionens politik inom 
sysselsättning, socialskydd, social 
inkludering och fattigdomsbekämpning
samt dess lagstiftning om arbetsvillkor, 
dels ska främja evidensbaserat 
beslutsfattande och social utveckling, i 
partnerskap med arbetsmarknadens parter, 
det civila samhällets organisationer och 
andra berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 212
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Progress, som dels ska stödja utveckling, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av unionens sysselsättnings-
och socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor, dels ska främja 
evidensbaserat beslutsfattande och 
innovation, i partnerskap med 
arbetsmarknadens parter, det civila 
samhällets organisationer och andra 
berörda parter.

a) Progress, som ska stödja utveckling, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av unionens sysselsättnings-
och socialpolitik och lagstiftning om 
unionens arbetsvillkor, det sociala skyddet, 
kampen mot fattigdom och tillgången till 
hälso- och sjukvård för de mest utsatta.
Progress ska främja evidensbaserat 
beslutsfattande, nyskapande sociala 
projekt och innovation, i partnerskap med 
arbetsmarknadens parter, det civila 
samhällets organisationer och andra 
berörda parter.
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Or. fr

Ändringsförslag 213
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Progress, som dels ska stödja utveckling, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av unionens sysselsättnings-
och socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor, dels ska främja 
evidensbaserat beslutsfattande och 
innovation, i partnerskap med 
arbetsmarknadens parter, det civila 
samhällets organisationer och andra 
berörda parter.

a) Progress, som dels ska stödja utveckling, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av unionens 
sysselsättningspolitik, socialpolitik, politik 
för social inkludering och politik för 
fattigdomsbekämpning samt dess 
lagstiftning om arbetsvillkor, dels ska 
främja evidensbaserat beslutsfattande och 
innovation, i partnerskap med 
arbetsmarknadens parter, det civila 
samhällets organisationer och andra 
berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 214
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eures, som ska stödja verksamhet som 
utförs av Euresnätverket, dvs. de särskilda 
förmedlingar som EES-länderna och 
Schweiz utser, tillsammans med andra 
aktörer, för att utveckla utbyte och 
spridning av information och andra former 
av samarbete som underlättar
arbetstagarnas geografiska rörlighet.

b) Eures, som ska stödja verksamhet som 
utförs av Euresnätverket, dvs. de särskilda 
förmedlingar som EES-länderna och 
Schweiz utser, tillsammans med andra 
aktörer, för att utveckla utbyte och 
spridning av information och andra former 
av samarbete, såsom gränsöverskridande 
partnerskap och personlig rådgivning och 
upplysning till arbetssökande, mobila 
arbetstagare och arbetsgivare för att 
underlätta arbetstagarnas frivilliga
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geografiska rörlighet på ett rättvist sätt och 
bidra till en hög sysselsättning av hög 
kvalitet.

Or. de

Ändringsförslag 215
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Eures, som ska stödja verksamhet som 
utförs av Euresnätverket, dvs. de särskilda 
förmedlingar som EES-länderna och 
Schweiz utser, tillsammans med andra 
aktörer, för att utveckla utbyte och 
spridning av information och andra former 
av samarbete som underlättar 
arbetstagarnas geografiska rörlighet.

b) Eures, som ska stödja verksamhet som 
utförs av Euresnätverket, dvs. de särskilda 
förmedlingar som EES-länderna och 
Schweiz utser, tillsammans med andra 
aktörer, för att utveckla utbyte och 
spridning av information och andra former 
av samarbete, som bland annat 
gränsöverskridande partnerskap, som 
underlättar arbetstagarnas riktade
geografiska rörlighet.

Or. fr

Ändringsförslag 216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare 
för entreprenörer, särskilt de som befinner 
sig längst bort från arbetsmarknaden, och 
företag inom den sociala ekonomin att få 
finansiering.

c) Mikrofinansiering och social ekonomi, 
som ska göra det lättare för entreprenörer, 
särskilt de som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden, och företag inom den 
sociala ekonomin att få finansiering.

(Genomgående ändring: ”Socialt 
entreprenörskap” bör ersättas med ”social 
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ekonomi” i hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare 
för entreprenörer, särskilt de som befinner 
sig längst bort från arbetsmarknaden, och 
företag inom den sociala ekonomin att få 
finansiering.

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare 
för entreprenörer, särskilt de som befinner 
sig längst bort från arbetsmarknaden, och 
organisationer inom den sociala ekonomin 
att få finansiering.

(Genomgående ändring: ”Företag inom 
den sociala ekonomin” bör ersättas med 
”organisationer inom den sociala 
ekonomin” i hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare
för entreprenörer, särskilt de som 
befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden, och företag inom den 
sociala ekonomin att få finansiering.

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska bidra till att göra 
det lättare att få tillgång till och utnyttja 
mikrofinansiering för personer som har 
förlorat eller riskerar att förlora sitt 
arbete eller som har svårt att komma in på 
eller återkomma till arbetsmarknaden, och 
för personer som löper risk för social 
utestängning eller utsatta personer som 
har svårt att få tillträde till den 
traditionella kreditmarknaden, samt för 
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mikroföretag som anställer sådana 
personer, liksom även för företag inom 
den sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare 
för entreprenörer, särskilt de som befinner 
sig längst bort från arbetsmarknaden, och
företag inom den sociala ekonomin att få 
finansiering.

c) Mikrofinansiering och social ekonomi, 
som ska göra det lättare att få tillgång till 
och utnyttja finansiering för potentiella 
entreprenörer, särskilt arbetslösa, socialt 
utestängda och utsatta människor, samt 
för befintliga mikroföretag och 
organisationer inom den sociala 
ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 220
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare 
för entreprenörer, särskilt de som befinner 
sig längst bort från arbetsmarknaden, och 
företag inom den sociala ekonomin att få 
finansiering.

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare 
för entreprenörer, särskilt de som hittills 
har befunnit sig långt bort från 
arbetsmarknaden, och nystartade eller 
redan etablerade företag inom den sociala 
ekonomin att få tillräcklig finansiering som 
justeras uppåt beroende på den 
ekonomiska konjunkturen.

Or. fr
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Ändringsförslag 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ungdomsinitiativ, som ska förbättra 
sysselsättnings- och 
utbildningssituationen för unga, särskilt 
sådana som inte deltar i utbildning eller i 
arbetslivet. 

Or. en

Ändringsförslag 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ungdomsinitiativ, som ska förbättra 
sysselsättnings- och 
utbildningssituationen för unga, särskilt 
sådana som inte deltar i utbildning eller i 
arbetslivet. 

Or. en

Ändringsförslag 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De gemensamma bestämmelser som 2. De gemensamma bestämmelser som 
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fastställs i artiklarna 1–14 ska tillämpas på 
de tre programdelar som anges i punkt 1 a, 
b och c, och dessutom ska särskilda 
bestämmelser tillämpas för de olika 
delarna.

fastställs i artiklarna 1–14 ska tillämpas på 
de fyra programdelar som anges i 
punkt 1 a, b, c och ca, och dessutom ska 
särskilda bestämmelser tillämpas för de 
olika delarna.

Or. en

Ändringsförslag 224
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stärka egenansvaret för unionens mål 
inom sysselsättning, sociala villkor och 
arbetsvillkor, både bland de viktigaste 
beslutsfattarna på unionsnivå och 
nationell nivå och bland andra berörda 
parter, för att få till stånd konkreta och 
samordnade åtgärder både på unionsnivå 
och medlemsstatsnivå.

a) Stärka egenansvaret för unionens mål 
inom sysselsättning, socialt skydd, social 
inkludering, fattigdomsbekämpning och 
förbättring av arbetsvillkor bland
beslutsfattare på alla nivåer, 
arbetsmarknadens parter, 
organisationerna inom det civila 
samhället samt offentliga organ, för att 
uppnå de sociala målen i Europa 2020-
strategin och få till stånd konkreta och 
samordnade åtgärder både på unionsnivå 
och medlemsstatsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 225
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stärka egenansvaret för unionens mål 
inom sysselsättning, sociala villkor och 
arbetsvillkor, både bland de viktigaste 
beslutsfattarna på unionsnivå och nationell 
nivå och bland andra berörda parter, för att 

a) Stärka egenansvaret för unionens mål 
inom sysselsättning, sociala villkor och 
arbetsvillkor, både bland de viktigaste 
beslutsfattarna på unionsnivå och nationell 
nivå och bland andra berörda parter, för att 
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få till stånd konkreta och samordnade 
åtgärder både på unionsnivå och 
medlemsstatsnivå.

få till stånd konkreta och samordnade 
åtgärder både på unionsnivå och 
medlemsstatsnivå. Arbeta för att det 
samhälleliga mervärdet med sociala 
företag som en del av Europas sociala 
marknadsekonomi ska erkännas och 
värdesättas.

Or. de

Ändringsförslag 226
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stärka egenansvaret för unionens mål
inom sysselsättning, sociala villkor och 
arbetsvillkor, både bland de viktigaste 
beslutsfattarna på unionsnivå och nationell 
nivå och bland andra berörda parter, för att 
få till stånd konkreta och samordnade 
åtgärder både på unionsnivå och 
medlemsstatsnivå.

a) Få till stånd konkreta och samordnade 
åtgärder inom sysselsättning, sociala 
villkor, social utestängning och 
arbetsvillkor, både på unionsnivå och 
medlemsstatsnivå, genom att stärka 
egenansvaret för unionens mål inom 
dessa områden, både bland de viktigaste 
beslutsfattarna på unionsnivå och nationell 
nivå och bland andra berörda parter, och 
genom att främja ett nära samarbete med 
berörda arbetsmarknadsparter.

Or. fr

Ändringsförslag 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödja utveckling av tillräckliga, 
tillgängliga och effektiva sociala 
trygghetssystem och arbetsmarknader och 
underlätta politiska reformer genom att 

b) Stödja utveckling av tillräckliga, 
anständiga, tillgängliga och effektiva 
sociala trygghetssystem och 
arbetsmarknader för att säkerställa social 
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främja goda styrelseformer, ömsesidigt 
lärande och social innovation.

inkludering och hög sysselsättning av god 
kvalitet och vid behov underlätta politiska 
reformer genom att främja deltagande av 
alla relevanta intressenter, däribland icke-
statliga organisationer och utsatta 
människor, exempelvis sådana som är 
drabbade av fattigdom och social 
utestängning, personer med 
funktionsnedsättning, migranter och 
etniska minoriteter, samt genom att 
främja goda styrelseformer, ömsesidigt 
lärande och social innovation.

Or. en

Ändringsförslag 228
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödja utveckling av tillräckliga, 
tillgängliga och effektiva sociala 
trygghetssystem och arbetsmarknader och
underlätta politiska reformer genom att
främja goda styrelseformer, ömsesidigt 
lärande och social innovation.

b) Stödja utveckling av tillräckliga, 
anständiga, tillgängliga och effektiva 
sociala trygghetssystem och 
arbetsmarknader för att trygga social
inkludering och hög sysselsättning av hög 
kvalitet och vid behov underlätta politiska 
reformer genom att främja deltagande av 
alla relevanta berörda parter, däribland 
icke-statliga organisationer och 
människor som drabbats av fattigdom och 
social utestängning, samt främja goda 
styrelseformer, ömsesidigt lärande och 
social innovation.

Or. de

Ändringsförslag 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödja utveckling av tillräckliga, 
tillgängliga och effektiva sociala 
trygghetssystem och arbetsmarknader och 
underlätta politiska reformer genom att 
främja goda styrelseformer, ömsesidigt 
lärande och social innovation.

b) Stödja utveckling av tillräckliga, 
tillgängliga och effektiva sociala 
trygghetssystem av hög kvalitet som 
skyddar mottagarna mot fattigdom samt
inkluderande arbetsmarknader för att 
säkerställa social inkludering och hög 
sysselsättning av god kvalitet och
underlätta social utveckling genom att 
främja deltagande av alla relevanta 
intressenter, däribland icke-statliga 
organisationer och människor som är 
drabbade av fattigdom och social 
utestängning, samt genom att främja bra 
och anständiga arbetstillfällen, goda 
styrelseformer, ömsesidigt lärande och 
social innovation.

Or. en

Ändringsförslag 230
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödja utveckling av tillräckliga, 
tillgängliga och effektiva sociala 
trygghetssystem och arbetsmarknader och 
underlätta politiska reformer genom att 
främja goda styrelseformer, ömsesidigt 
lärande och social innovation.

b) Främja en social styrning genom att 
skapa en större social konvergens och 
stimulera social innovation samt stödja 
tillräckliga, tillgängliga, rättvisa och 
effektiva sociala trygghetssystem och 
arbetsmarknader och underlätta politiska 
reformer genom att främja goda 
styrelseformer, ömsesidigt lärande och 
social innovation.

Or. fr

Ändringsförslag 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Modernisera unionslagstiftningen i 
linje med principen om smart lagstiftning
och se till att unionslagstiftningen om 
arbetsvillkor tillämpas på ett effektivt sätt.

c) Övervaka framstegen med de sociala 
målen i Europa 2020-strategin och 
EU-politiken samt unionslagstiftningen om 
arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Modernisera unionslagstiftningen i linje 
med principen om smart lagstiftning och 
se till att unionslagstiftningen om 
arbetsvillkor tillämpas på ett effektivt sätt.

c) Förbättra unionslagstiftningen i linje 
med principen om bra arbetstillfällen och 
se till att unionslagstiftningen om 
arbetsvillkor tillämpas på ett effektivt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 233
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Modernisera unionslagstiftningen i linje 
med principen om smart lagstiftning och se 
till att unionslagstiftningen om 
arbetsvillkor tillämpas på ett effektivt sätt.

c) Modernisera unionslagstiftningen i linje 
med principen om smart lagstiftning, utan 
att det går ut över öppenheten och 
insynen, och se till att unionslagstiftningen 
om arbetsvillkor tillämpas på ett effektivt 
sätt.

Or. el
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Ändringsförslag 234
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ta fram och främja system och 
bestämmelser som stöder utvecklingen av 
sektorn för små och medelstora företag. 

Or. pl

Ändringsförslag 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Främja utvecklingen av hållbara 
”gröna” och ”vita” arbetstillfällen av hög 
kvalitet samt möjligheterna att förutse och 
utveckla nya färdigheter och ny 
kompetens avsedd för detta ändamål 
genom att koppla sysselsättnings- och 
socialpolitiken till industri- och 
strukturpolitiken och stödja en övergång i 
riktning mot en resurseffektiv och 
koldioxidsnål ekonomi samt en 
miljömässigt och socialt hållbar 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 236
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 
genom att se till att unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir öppna 
och tillgängliga för alla.

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 
genom att se till att unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir öppna 
och tillgängliga för alla. Samtidigt som 
man främjar sådan rörlighet får man 
emellertid inte bortse från att unionens 
arbetstagare måste ha möjligheter till 
arbete även i den egna medlemsstaten. 
Arbetstagarnas eventuella vilja att söka 
arbete i andra medlemsstater måste vara 
fri och inte påtvingad av bristen på 
arbetsmöjligheter i den egna 
medlemsstaten. Främjandet av rörlighet 
får därför inte underlätta en 
”arbetstagarflykt” från medlemsstater 
med högre arbetslöshet till mer välmående 
medlemsstater, eftersom medlemsstater 
som befinner sig i svårigheter då skulle 
riskera att bli av med de nödvändiga 
resurserna för att ta sig ur krisen. 

Or. it

Ändringsförslag 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 
genom att se till att unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir
öppna och tillgängliga för alla.

d) Underlätta arbetstagarnas frivilliga 
geografiska rörlighet, särskilt i 
gränsregioner, genom att stödja 
gränsöverskridande partnerskap och 
gränsöverskridande social dialog samt 
rådgivning och information till 
arbetssökande, mobila arbetstagare och 
arbetsgivare, och göra det lättare att hitta 
arbete genom att se till att 
arbetsmarknaderna utvecklas och är av 
hög kvalitet, inkluderande, öppna och 
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tillgängliga för alla.

Or. en

Ändringsförslag 238
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 
genom att se till att unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir öppna 
och tillgängliga för alla.

d) Främja alla initiativ som underlättar 
tillgången till ett första jobb och 
återgången till sysselsättning för 
arbetslösa, arbetstagarnas riktade
geografiska rörlighet och göra det lättare 
att hitta arbete genom att se till att 
unionens arbetsmarknader utvecklas så de 
blir öppna och tillgängliga för alla.

Or. fr

Ändringsförslag 239
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 
genom att se till att unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir öppna 
och tillgängliga för alla.

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 
genom att se till att Europeiska unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir öppna 
och tillgängliga för alla.

Or. en

Ändringsförslag 240
Thomas Mann
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 
genom att se till att unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir öppna 
och tillgängliga för alla.

d) Främja arbetstagarnas geografiska och 
gränsöverskridande rörlighet och göra det 
lättare att hitta arbete genom att se till att 
unionens arbetsmarknader utvecklas så de 
blir öppna och tillgängliga för alla.

Or. de

Ändringsförslag 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Främja sysselsättning och social 
inkludering genom att öka tillgången och 
tillgängligheten till mikrofinansiering för 
utsatta grupper och mikroföretag och 
genom att öka de sociala företagens 
tillgång till finansiering.

e) Främja sysselsättning och social 
inkludering genom att öka tillgången och 
tillgängligheten till mikrofinansiering för 
arbetslösa, socialt utestängda och utsatta 
människor som vill starta mikroföretag 
samt för redan existerande mikroföretag,
och genom att öka tillgången till 
finansiering för organisationerna inom 
den sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 242
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Främja sysselsättning och social 
inkludering genom att öka tillgången och 
tillgängligheten till mikrofinansiering för 

e) Främja sysselsättning och social 
inkludering (till exempel av personer som 
är funktionshindrade eller lågutbildade 
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utsatta grupper och mikroföretag och 
genom att öka de sociala företagens 
tillgång till finansiering.

eller har personliga problem eller problem 
i yrkeslivet) genom att öka tillgången och 
tillgängligheten till mikrofinansiering för 
socialt missgynnade grupper och 
mikroföretag och genom att öka de sociala 
företagens tillgång till finansiering.

Or. de

Ändringsförslag 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Bekämpa fattigdom och social 
utestängning genom att stödja insatser 
från organisationer inom det civila 
samhället, arbetsmarknadens parter, 
sociala företag, organisationer inom den 
sociala ekonomin samt offentliga organ.

Or. en

Ändringsförslag 244
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Förbättra kunskaperna om och 
förståelsen för situationen i 
medlemsstaterna (och i andra deltagande 
länder) genom analys, utvärdering och 
noggrann övervakning av strategierna 
och genomförandet av dem.

Or. de
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Ändringsförslag 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Säkerställa en smidig övergång från 
utbildning till anständigt arbete, 
förebygga skolavhopp och verka för 
praktik- och lärlingsplatser av hög 
kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Säkerställa en smidig övergång från 
utbildning till anständigt arbete, 
förebygga skolavhopp och verka för 
praktik- och lärlingsplatser av hög 
kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män och bekämpa diskriminering på grund 
av kön, ras eller etniskt ursprung, religion 

a) främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män genom integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv och genom aktiva 
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eller övertygelse, funktionsnedsättning, 
ålder eller sexuell läggning,

jämställdhetsfrämjande åtgärder,
bekämpa diskriminering på grund av kön, 
ras eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning och fullgöra 
skyldigheten i frågor om bland annat 
utbildning, arbete, sysselsättning och 
tillgänglighet enligt FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning,

Or. en

Ändringsförslag 248
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män och bekämpa diskriminering på grund 
av kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionsnedsättning, 
ålder eller sexuell läggning,

a) främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män och bekämpa diskriminering på grund 
av kön, ras eller etniskt ursprung, språk, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning,

Or. en

Ändringsförslag 249
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) se till att de krav som är förknippade 
med främjande av hög sysselsättning, 
garantier för ett fullgott socialt skydd och 
kampen mot social utestängning har 
beaktats i utformningen och 
genomförandet av unionens politik och 

b) främja en hög sysselsättning, garantera 
ett fullgott socialt skydd och motverka
social utestängning i utformningen och 
genomförandet av unionens politik och 
verksamhet.
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verksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 250
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) se till att de krav som är förknippade 
med främjande av hög sysselsättning, 
garantier för ett fullgott socialt skydd och 
kampen mot social utestängning har 
beaktats i utformningen och 
genomförandet av unionens politik och 
verksamhet.

b) se till att de krav som är förknippade 
med främjande av hög sysselsättning, 
förebyggande och bekämpande av 
långtidsarbetslöshet, garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning har beaktats i 
utformningen och genomförandet av 
unionens politik och verksamhet.

Or. el

Ändringsförslag 251
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. stödja de sociala företag som erbjuder 
unga människor yrkesutbildning för att ge 
dem de yrkeskvalifikationer som krävs på 
arbetsmarknaden,

Or. en

Ändringsförslag 252
Ramona Nicole Mănescu
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. genomföra samfällda insatser mellan 
utbildningsväsendet, arbetsmarknaden 
och socialskyddssystemet på både 
nationell och gränsöverskridande nivå,

Or. en

Ändringsförslag 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Partnerskapsprincipen

För att se till att programmet tillgodoser 
mottagarnas behov och krav och för att 
främja goda styrelseformer, ömsesidigt 
lärande och social innovation ska 
kommissionen och medlemsstaterna 
tillämpa partnerskapsprincipen genom 
hela programmets livscykel och på alla 
dess nivåer. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska därför se till att 
organisationer inom det civila samhället, 
däribland arbetsmarknadens parter, som 
företräder programmets målgrupper görs 
delaktiga i strategiska beslut och i 
utvecklingen, genomförandet, 
övervakningen, utvärderingen och 
spridningen av programmets delar.
Tillräckliga ekonomiska resurser ska gå 
till den konkreta tillämpningen av 
partnerskapsprincipen och till kapacitets-
och kompetensbyggande insatser från 
arbetsmarknadens parter och 
organisationer inom det civila samhället 
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som företräder programmets målgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 254
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella anslagen för 
genomförandet av programmet under 
perioden från den 1 januari 2014 till den 31 
december 2020 ska uppgå till 958,19
miljoner euro14.

1. De finansiella anslagen för 
genomförandet av programmet under 
perioden från den 1 januari 2014 till den 
31 december 2020 ska uppgå till minst
1 miljard euro14, med beaktande av 
arbetsmarknadssituationen och 
begränsningarna i den fleråriga 
budgetram som håller på att förhandlas 
fram.

Or. fr

Ändringsförslag 255
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De finansiella anslagen för 
genomförandet av programmet under 
perioden från den 1 januari 2014 till den 
31 december 2020 ska uppgå till 
958,19 miljoner euro14.

1. De finansiella anslagen för 
genomförandet av programmet under 
perioden från den 1 januari 2014 till den 
31 december 2020 ska uppgå till 
[XXX] miljoner euro14.

Or. en

Motivering

Den övergripande finansieringsramen bör ligga i linje med Europaparlamentets resolution av 
den 8 juni 2011 med titeln ”Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett 
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konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla” (betänkande från särskilda utskottet för 
politiska utmaningar).

Ändringsförslag 256
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Följande vägledande procentandel ska 
tilldelas de programdelar som anges i 
artikel 3.1:

2. Under hela programmets löptid ska den 
finansiella fördelningen mellan de 
programdelar som anges i artikel 3.1 a, b 
och c se ut som följer:

Or. en

Ändringsförslag 257
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 17 % ska användas för att främja 
nyskapande sociala projekt som en metod 
för prövning och utvärdering av 
innovativa lösningar med sikte på att 
omsätta dem i större skala.

a) 60 % till programdelen Progress.

Or. en

Ändringsförslag 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 17 % ska användas för att främja 
nyskapande sociala projekt som en metod 
för prövning och utvärdering av 
innovativa lösningar med sikte på att 
omsätta dem i större skala.

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 50 % ska användas för socialt skydd, 
social inkludering och minskning och 
förebyggande av fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 17 % ska användas för att främja 
nyskapande sociala projekt som en metod 
för prövning och utvärdering av 
innovativa lösningar med sikte på att 
omsätta dem i större skala.

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 60 % ska användas för socialt skydd, 
social inkludering och minskning och 
förebyggande av fattigdom och minst 
15 % för att bekämpa 
ungdomsarbetslöshet; minst 15 % och 
högst 17 % av budgeten för denna 
programdel ska användas för att främja 
nyskapande socialpolitiska projekt och 
finansiering ska ges till små, medelstora 
och stora projekt i lika grad.

Or. en

Ändringsförslag 260
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 17 % ska användas för att främja 

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 20 % ska användas för att främja 
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nyskapande sociala projekt som en metod 
för prövning och utvärdering av innovativa 
lösningar med sikte på att omsätta dem i 
större skala.

nyskapande sociala projekt som en metod 
för prövning och utvärdering av innovativa 
lösningar med sikte på att omsätta dem i 
större skala.

Or. fr

Ändringsförslag 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 15 % till programdelen Eures. b) 20 % till programdelen Eures, varav 
minst 40 % ska användas till målinriktade 
rörlighetsprogram, minst 20 % till 
gränsöverskridande partnerskap och 
minst till 15 % utbildning och 
kompetensutveckling av Eures personal.

Or. en

Ändringsförslag 262
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 15 % till programdelen Eures. b) 18 % till programdelen Eures.

Or. en

Ändringsförslag 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b



PE487.817v02-00 80/150 AM\900457SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 15 % till programdelen Eures. b) 15 % till programdelen Eures, varav 
minst 10 % ska anslås till målinriktade 
rörlighetsprogram, minst 40 % till 
gränsöverskridande partnerskap och 
minst 20 % till utbildning och 
kompetensutveckling av Eures personal.

Or. de

Ändringsförslag 264
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 15 % till programdelen Eures. b) 15 % till programdelen Eures med en 
särskild prioritering av ”ditt första Eures-
jobb”, och minst 20 % till 
gränsöverskridande partnerskap.

Or. fr

Ändringsförslag 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 20 % till programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap.

c) 15 % till programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap.

Or. en
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Ändringsförslag 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25 % av budgeten för detta program ska 
användas för att främja nyskapande 
socialpolitiska projekt och minst 10 % för 
att bekämpa ungdomsarbetslöshet och 
utestängning och finansiering ska ges till 
små, medelstora och stora projekt i lika 
grad.

Or. en

Ändringsförslag 267
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Resterande 5 % ska fördelas på delarna på
årsbasis i enlighet med de politiska 
prioriteringarna.

Resterande 2 % ska fördelas på delarna på 
årsbasis i enlighet med de politiska 
prioriteringarna som ska fastställas 
gemensamt av Europaparlamentet och 
rådet, på grundval av ett förslag från 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 268
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Resterande 5 % ska fördelas på delarna på Resterande 5 % ska fördelas på delarna på 
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årsbasis i enlighet med de politiska 
prioriteringarna.

årsbasis i enlighet med de politiska 
prioriteringar som kommissionen ska 
föreslå och parlamentet och rådet ska 
godkänna.

Or. fr

Ändringsförslag 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utöver de finansiella anslagen som 
nämns i punkt 1 ska finansiering 
tillhandahållas till programdelen 
Ungdomsinitiativ, som fastställs i artikel 
3.1 ca.  Under programperioden från och 
med den 1 januari 2014 till och med den 
31 december 2020 ska de finansiella 
anslagen till denna programdel uppgå till 
[xxx miljoner euro].

Or. en

Ändringsförslag 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utöver de finansiella anslagen som 
nämns i punkt 1 ska finansiering 
tillhandahållas till programdelen 
Ungdomsinitiativ, som fastställs i 
artikel 3.1 ca.  Under programperioden 
från och med den 1 januari 2014 till och 
med den 31 december 2020 ska de 
finansiella anslagen till denna 
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programdel uppgå till [xxx miljoner 
euro]. 

Or. en

Motivering

Som åtgärd mot den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten införs en ny programdel 
”Ungdomsinitiativ”, under förutsättning att anslag för detta ändamål kan utverkas inom den 
fleråriga budgetramen 2014–2020. 

Ändringsförslag 271
Philippe Boulland

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 
informations- och 
kommunikationsverksamhet till ömsesidig 
nytta för kommissionen och 
stödmottagarna.

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 
informations- och 
kommunikationsverksamhet till ömsesidig 
nytta för kommissionen och 
stödmottagarna, och se till att 
utgiftskontrollen förbättras. Dessa anslag 
bör begränsas och ett utgiftstak bör 
fastställas.

Or. fr

Ändringsförslag 272
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande typer av åtgärder kan finansieras 
under programmet:

Följande typer av åtgärder kan finansieras 
under programmet inom dess 
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behörighetsområde:

Or. fr

Ändringsförslag 273
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Insamling av uppgifter och statistik samt 
utveckling av gemensamma metoder, 
klassificeringar, indikatorer och 
referensvärden.

a) Insamling av uppgifter och statistik, 
klassificeringar, indikatorer och 
referensvärden.

Or. it

Ändringsförslag 274
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utvärderingar och 
konsekvensbedömningar.

c) Oberoende utvärderingar och främjande 
av konsekvensbedömningar, som görs av 
bland annat privata organ.

Or. fr

Ändringsförslag 275
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utvärderingar och c) Utvärderingar och 
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konsekvensbedömningar. konsekvensbedömningar samt mätning av 
insatsernas effektivitet utifrån de 
uppställda målen för sysselsättning, social 
sammanhållning och utveckling. 

Or. el

Ändringsförslag 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Övervakning av den genomförda 
politikens inverkan på de mest utsatta 
grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Övervakning av den genomförda 
politikens inverkan i fråga om förbättrade 
arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 278
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 1 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Konkreta och innovativa åtgärder för 
sysselsättning, social utestängning, 
tillgång till hälso- och sjukvård för de 
mest utsatta, arbetsvillkor och sociala 
villkor.

Or. fr

Ändringsförslag 279
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utbyte och spridning av god praxis, 
innovativa tillvägagångssätt och 
erfarenheter, expertgranskningar, 
riktmärkning och ömsesidigt lärande på 
europeisk nivå.

a) Utbyte och spridning av god praxis, 
innovativa tillvägagångssätt och 
erfarenheter, expertgranskningar, 
riktmärkning och ömsesidigt lärande på 
europeisk nivå, för att främjandet av 
sysselsättningsstrategierna ska kunna 
inriktas på bekämpning av social 
utestängning och fattigdom.

Or. de

Ändringsförslag 280
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 281
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbildning för personer verksamma 
inom det rättsliga eller politiska området 
samt Eures-rådgivare.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 282
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbildning för personer verksamma 
inom det rättsliga eller politiska området 
samt Eures-rådgivare.

c) Utbildning för personer verksamma 
inom det rättsliga eller politiska området 
samt för alla som arbetar med att 
genomföra ”EU-programmet för social 
förändring och social innovation”,
framför allt Eures-rådgivare.

Or. de

Ändringsförslag 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbildning för personer verksamma 
inom det rättsliga eller politiska området 
samt Eures-rådgivare.

c) Utbildning för personer verksamma 
inom det rättsliga eller politiska området 
samt Eures-rådgivare och aktörer inom 
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Eures gränsöverskridande partnerskap.

Or. en

Ändringsförslag 284
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utarbetande och publicering av 
vägledningar, rapporter och 
utbildningsmaterial.

d) Utarbetande och publicering av 
vägledningar, rapporter och 
utbildningsmaterial och åtgärder för 
information och kommunikation samt 
medial uppmärksamhet för de åtgärder 
som stöds av Progress.

Or. fr

Ändringsförslag 285
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Informations- och 
kommunikationsverksamhet.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 286
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Utveckling och spridning av en rad 
sociala kriterier som får användas 
frivilligt av alla företag inom unionen, 
och som kan få en beteckning enligt 
artikel 16.

Or. fr

Ändringsförslag 287
Evelyn Regner

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Förbättring av de politiska 
beslutsfattarnas och andra berörda 
parters kunskaper om och insikter i 
utformningen och genomförandet av 
politik till förmån för arbetstillfällen av 
god kvalitet, goda arbetsvillkor, 
arbetsmarknader med plats för alla, 
socialt skydd, social inkludering och 
fattigdomsbekämpning. 

Or. en

Ändringsförslag 288
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Fostran till en förebyggande kultur i 
fråga om hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen och främjande av både 
psykisk och fysisk hälsa i arbetsmiljön.
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Or. en

Ändringsförslag 289
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kapacitetsuppbyggnad hos nationella 
förvaltningar och särskilda förmedlingar 
som medlemsstaterna utsett att ansvara 
för att främja den geografiska 
rörligheten, samt kapacitetsuppbyggnad 
hos instanser som tillhandahåller 
mikrokrediter.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 290
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kapacitetsuppbyggnad hos nationella
förvaltningar och särskilda förmedlingar 
som medlemsstaterna utsett att ansvara för 
att främja den geografiska rörligheten, 
samt kapacitetsuppbyggnad hos instanser 
som tillhandahåller mikrokrediter.

b) Kapacitetsuppbyggnad hos förvaltningar 
och särskilda förmedlingar som 
medlemsstaterna utsett att ansvara för att 
främja den geografiska rörligheten, samt 
kapacitetsuppbyggnad hos instanser som 
tillhandahåller mikrokrediter och instanser 
som tillhandahåller finansiering till 
sociala företag.

Or. en

Ändringsförslag 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kapacitetsuppbyggnad hos 
arbetsmarknadsorganisationer, icke-
statliga organisationer och aktörer inom 
den sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 292
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kapacitetsuppbyggnad hos 
arbetsmarknadsorganisationer och 
organisationer inom det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 293
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nätverkande och samarbete mellan 
specialiserade organ och nationella, 
regionala och lokala myndigheter samt 
arbetsförmedlingar på europeisk nivå.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nätverkande och samarbete mellan 
specialiserade organ och nationella, 
regionala och lokala myndigheter samt 
arbetsförmedlingar på europeisk nivå.

d) Nätverkande och samarbete mellan 
specialiserade organ och nationella, 
regionala och lokala myndigheter, 
organisationer inom det civila samhället, 
arbetsmarknadsorganisationer samt 
arbetsförmedlingar på europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 295
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – 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. 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, samtidigt som man måste ha i 
minnet att främjandet av ungdomars 
geografiska rörlighet inte får underlätta 
företeelser som kompetensflykt från 
problemtyngda medlemsstater till mer 
välmående medlemsstater. En sådan 
kompetensflykt skulle riskera att försämra 
problemtyngda medlemsstaters 
möjligheter att ta sig ur krisen, och därför 
får geografisk rörlighet inte vara det enda 
alternativet för en ung människa utan 
snarare komplettera utbudet av 
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arbetsmöjligheter i den egna 
medlemsstaten.

Or. it

Ändringsförslag 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – 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. Åtgärder för att främja rörlighet enligt 
eget fritt val för enskilda inom unionen och 
för att undanröja hinder för medborgare 
som fattar flyttbeslut:

a) upplysningar och råd till 
arbetssökande, mobila arbetstagare, 
gränsarbetare, liksom till organisationer 
som företräder deras intressen och till 
arbetsgivare; utbildning av dem som 
handlägger gränsöverskridande 
förmåner.
b) Vidareutveckling 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.

Or. en

Ändringsförslag 297
Philippe Boulland
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Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – 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. Följande typer av åtgärder kan 
finansieras under programdelen Eures:

Or. fr

Ändringsförslag 298
Thomas Mann

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – 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. Åtgärder för att främja rörlighet för 
enskilda inom unionen, särskilt för 
gränsarbetare och 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.

Or. de

Ändringsförslag 299
Philippe Boulland
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Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 4 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 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 och 
personer som söker sitt första jobb.

Or. fr

Ändringsförslag 300
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 4 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utbildning för Eures-rådgivare 
verksamma inom det rättsliga och det 
politiska området.

Or. fr

Ändringsförslag 301
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 4 – led c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kapacitetsuppbyggnad hos nationella 
förvaltningar och särskilda förmedlingar 
som medlemsstaterna utsett att ansvara 



PE487.817v02-00 96/150 AM\900457SV.doc

SV

för att främja den riktade geografiska 
rörligheten.

Or. fr

Ändringsförslag 302
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 4 – led d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nätverkande och samarbete mellan 
specialiserade organ och nationella, 
regionala och lokala myndigheter samt 
arbetsförmedlingar på europeisk nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 303
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Åtgärder för att stödja tillgången till 
specialiserade yrkesutbildningskurser för 
att bättre hjälpa särskilda grupper av 
arbetstagare eller arbetslösa.

Or. en

Ändringsförslag 304
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 5
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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. Typer av åtgärder som kan finansieras 
under programdelen mikrofinansiering 
och sociala företag:

Or. fr

Ändringsförslag 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – 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 och till personer som saknar eller 
har otillräcklig kreditvärdighet och som 
saknar eller har otillräckliga 
kapitaltillgångar och därför inte kan få 
kredit, 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.

Or. en

Ändringsförslag 306
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 5 – led a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. fr

Ändringsförslag 307
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 5 – led b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kapacitetsuppbyggnad hos nationella 
förvaltningar och särskilda förmedlingar 
som medlemsstaterna utsett att ansvara 
för att erkänna och främja instanser som 
tillhandahåller mikrokrediter.

Or. fr

Ändringsförslag 308
Ramona Nicole Mănescu

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Stöd till mikroföretag och sociala 
företag genom finansieringsinstrumenten, 
för att ungdomar och/eller arbetslösa ska 
få yrkesutbildning. 

Or. en

Ändringsförslag 309
Jan Kozłowski
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Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som är stödberättigande enligt 
programmet kan komma att genomföras 
gemensamt med andra unionsinstrument, 
förutsatt att sådana åtgärder uppfyller 
målen för såväl programmet som för de 
andra instrument som berörs.

Åtgärder som är stödberättigande enligt 
programmet kan komma att genomföras 
gemensamt med andra unionsinstrument, 
förutsatt att sådana åtgärder uppfyller 
målen för såväl programmet som för de 
andra instrument som berörs. Det är 
nödvändigt att göra tydliga avgränsningar 
mellan å ena sidan insatser inom ramen 
för andra instrument (exempelvis ESF 
och Eruf) och å andra sidan programmet 
för att undvika dubbelt stöd och skapa 
synergieffekter.

Or. pl

Ändringsförslag 310
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF) 
och på områden som social dialog, 
rättvisa och grundläggande rättigheter, 
utbildning, yrkesutbildning och 
ungdomsfrågor, forskning och innovation, 
entreprenörskap, hälsa, utvidgning och 
externa relationer samt den allmänna 
ekonomiska politiken.

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF), 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf), programmet Horisont 2020 för
forskning och innovation, programmet för 
företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag.

Or. en
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Ändringsförslag 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF) 
och på områden som social dialog, rättvisa 
och grundläggande rättigheter, utbildning, 
yrkesutbildning och ungdomsfrågor, 
forskning och innovation, entreprenörskap, 
hälsa, utvidgning och externa relationer 
samt den allmänna ekonomiska politiken.

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna och i enlighet med 
principen om partnerskap se till att 
verksamhet som utförs inom ramen för 
programmet överensstämmer med och 
kompletterar andra av unionens åtgärder, 
särskilt inom ramen för Europeiska 
socialfonden (ESF) och på områden som 
social dialog, rättvisa och grundläggande 
rättigheter, lika möjligheter, utbildning, 
yrkesutbildning, barnens rättigheter och 
välbefinnande och ungdomsfrågor, 
invandringsfrågor, forskning och 
innovation, entreprenörskap, hälsa, 
arbetsvillkor, utvidgning och externa 
relationer samt den allmänna ekonomiska 
politiken.

Or. en

Ändringsförslag 312
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF) 
och på områden som social dialog, rättvisa 
och grundläggande rättigheter, utbildning, 
yrkesutbildning och ungdomsfrågor, 
forskning och innovation, entreprenörskap, 

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF) 
och på områden som social dialog, rättvisa 
och grundläggande rättigheter, utbildning, 
yrkesutbildning och ungdomsfrågor, 
forskning och innovation, entreprenörskap, 
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hälsa, utvidgning och externa relationer 
samt den allmänna ekonomiska politiken.

hälsa, utvidgning och externa relationer 
samt den allmänna ekonomiska politiken.
Kommissionen kommer att se till att 
medlemsstaterna beviljar ESF-medel till 
organisationer som erbjuder program för 
utbildning och mentorskap till de slutliga 
stödmottagarna för mikrokrediter och 
kommer dessutom att uppmuntra 
medlemsstaterna att bevilja mottagarna av 
EU-mikrokrediter räntesubventioner ur 
ESF. 

Or. hu

Ändringsförslag 313
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF) 
och på områden som social dialog, rättvisa 
och grundläggande rättigheter, utbildning, 
yrkesutbildning och ungdomsfrågor, 
forskning och innovation, entreprenörskap, 
hälsa, utvidgning och externa relationer 
samt den allmänna ekonomiska politiken.

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna garantera att verksamhet 
som utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF), 
strukturfonderna, Eruf, särskilda 
program för små och medelstora företag,
och på områden som social dialog, rättvisa 
och grundläggande rättigheter, utbildning, 
yrkesutbildning och ungdomsfrågor, 
forskning och innovation, entreprenörskap, 
hälsa, utvidgning och externa relationer 
samt den allmänna ekonomiska politiken.

Or. fr

Ändringsförslag 314
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF) 
och på områden som social dialog, rättvisa 
och grundläggande rättigheter, utbildning, 
yrkesutbildning och ungdomsfrågor, 
forskning och innovation, entreprenörskap, 
hälsa, utvidgning och externa relationer 
samt den allmänna ekonomiska politiken.

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF) 
och på områden som social dialog, rättvisa 
och grundläggande rättigheter, utbildning, 
yrkesutbildning och ungdomsfrågor, 
forskning och innovation, entreprenörskap, 
hälsa, externa relationer samt den allmänna 
ekonomiska politiken.

Or. it

Ändringsförslag 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den verksamhet som stöds genom 
programmet ska vara förenlig med både 
unionens lagstiftning och med nationell 
lagstiftning, även reglerna för statligt stöd.

2. Den verksamhet som stöds genom 
programmet ska vara förenlig med både 
unionens lagstiftning och med nationell 
lagstiftning, även reglerna för statligt stöd, 
samt med ILO-konventionerna.

Or. en

Ändringsförslag 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Åtgärderna som genomförs ska 
dessutom vara förenliga med Europeiska 
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unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och FN:s konvention om
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 317
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resultaten av de åtgärder som 
genomförts inom programmet ska 
presenteras och spridas på lämpligt sätt så 
att deras genomslag, hållbarhet och 
mervärde för unionen maximeras.

1. Resultaten av de åtgärder som 
genomförts inom programmet ska 
regelbundet och på lämpligt sätt
presenteras och spridas till medborgarna, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén, företrädare för små och 
medelstora företag samt parlamentet så att 
deras genomslag, hållbarhet och mervärde 
för unionen maximeras.

Or. fr

Ändringsförslag 318
Kinga Göncz

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resultaten av de åtgärder som 
genomförts inom programmet ska 
presenteras och spridas på lämpligt sätt så 
att deras genomslag, hållbarhet och 
mervärde för unionen maximeras.

(Berör inte den svenska versionen).

Or. hu
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Ändringsförslag 319
Philippe Boulland

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 och för kännedom till 
Regionkommittén och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén. Dessa 
rapporter ska omfatta programmets 
kvalitativa och kvantitativa resultat och i 
vilken omfattning jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor, inbegripet 
tillgänglighetsfrågor, har beaktats i 
programverksamheten. Dessa rapporter 
ska offentliggöras och vara tillgängliga 
för allmänheten för att garantera bättre 
insyn.

Or. fr

Ändringsförslag 320
Marian Harkin

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 

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 
utarbeta en inledande 
övervakningsrapport efter ett år och 
därefter, med två års mellanrum, 
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rapporter ska omfatta programmets resultat 
och i vilken omfattning jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor, inbegripet 
tillgänglighetsfrågor, har beaktats i 
programverksamheten.

kvalitativa och kvantitativa 
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.

Or. en

Ändringsförslag 321
Kinga Göncz

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.

Or. hu

Ändringsförslag 322
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Som underlag för regelbunden övervakning Som underlag för regelbunden övervakning 
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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.

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 framsteg med 
genomförandet och uppnådda 
programresultat och i vilken omfattning 
jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, 
inbegripet tillgänglighetsfrågor, har 
beaktats i programverksamheten.

Or. pl

Ändringsförslag 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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, i samarbete med 
den strategiska rådgivande gruppen som 
avses i artikel 26d, för att mäta framstegen 
i förhållande till de uppsatta målen, avgöra 
huruvida resurserna har använts effektivt 
och bedöma programmets mervärde för 
unionen. Den strategiska rådgivande 
gruppen som avses i artikel 26d ska 
medverka vid hela utvärderingsarbetet.

Or. en

Ändringsförslag 324
Jan Kozłowski

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
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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 senast 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. På 
grundval av utvärderingen får 
kommissionen föreslå överföringar av 
medel mellan programdelarna.

Or. pl

Ändringsförslag 325
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Tematiska avsnitt och finansiering

1. Programdelen Progress ska stödja 
åtgärder inom ett eller flera av de 
tematiska avsnitt som förtecknats i leden 
a, b och c. Anslagen som avses i artikel 
5.2 a ska under hela programperioden 
fördelas mellan de olika avsnitten med 
hänsyn tagen till följande lägre gränser:
a) Av anslagen till sysselsättning ska 
minst 10 % användas till åtgärder mot 
ungdomsarbetslöshet.
b) Socialt skydd, social inkludering samt 
minskning och förebyggande av 
fattigdom: 50 %.
c) Arbetsvillkor: 10 %.
2. Inom verksamheterna i de tre tematiska 
avsnitten ska minst 25 % av de anslag 
som avses i artikel 5.2 a användas för 
nyskapande socialpolitiska projekt under 
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hela programperioden.
3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen i enlighet med 
artikel 26a avseende anslagsfördelningen 
till enskilda avsnitt inom programdelen. 
Kommissionen får fastställa de 
sammanlagda anslagen till avsnitt a samt 
öka eller minska anslagen till avsnitten b 
och c i punkt 1 med upp till 5 %, med 
vederbörlig hänsyn tagen till de särskilda 
behoven och politiska prioriteringarna i 
de områden som omfattas av 
programdelen Progress. 

Or. en

Ändringsförslag 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Tematiska avsnitt

Det fleråriga arbetsprogrammet inom 
programdelen Progress bör stödja 
verksamhet inom ett eller flera av följande 
tematiska avsnitt:
a) Sysselsättning.
b) Socialt skydd, social inkludering samt 
minskning och förebyggande av 
fattigdom.
c) Arbetsvillkor och hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen.
Dessutom bör det innefatta följande 
övergripande prioriteringar:
a) Nyskapande socialpolitiska projekt.
b) Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet och 
utestängning.
c) Jämställdhetsfrämjande.
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d) Åtgärder mot diskriminering på grund 
av kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionsnedsättning, 
ålder eller sexuell läggning samt för 
fullgörandet av skyldigheterna enligt 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.
e) Skydd av barnens rättigheter och 
välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver de allmänna mål som anges i 
artikel 4 ska programdelen Progress ha 
följande specifika mål:

Utöver de allmänna mål som anges i 
artikel 4 ska programdelen Progress ha 
som specifika mål att stödja 
genomförandet av Europa 2020-strategin, 
den europeiska plattformen mot fattigdom 
och andra relevanta flaggskeppsinitiativ, 
samt engagemanget i den förstärkta 
öppna samordningsmetoden.  De specifika 
målen ska

Or. en

Ändringsförslag 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utveckla och sprida resultat av 
jämförande analyser av hög kvalitet för att 
se till att unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om

a) Utveckla och sprida resultat av 
jämförande analyser av hög kvalitet för att 
se till att unionens politik på områden som 
sysselsättning, arbetsvillkor, socialt skydd
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arbetsvillkor bygger på välgrundade fakta 
och är relevanta för behoven, problemen 
och förutsättningarna i de enskilda 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna.

social inkludering, bekämpning av 
diskriminering och flerfaldig 
diskriminering, bekämpning av fattigdom 
och utestängning från bostadsmarknaden, 
bekämpning av ungdomsarbetslöshet och 
fattigdom bland ungdomar, invandrare, 
etniska minoriteter och barn, 
energifattigdom, samt unionens
lagstiftning på dessa områden bygger på 
välgrundade fakta och är relevanta för 
människors behov, och de sociala
problemen och sociala förutsättningarna i 
de enskilda medlemsstaterna och de övriga 
deltagande länderna.

Or. en

Ändringsförslag 329
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utveckla och sprida resultat av 
jämförande analyser av hög kvalitet för att 
se till att unionens sysselsättnings- och
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor bygger på välgrundade fakta 
och är relevanta för behoven, problemen 
och förutsättningarna i de enskilda 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna.

a) Utveckla och sprida resultat av 
jämförande analyser av hög kvalitet för att 
se till att unionens socialpolitik vad gäller 
kampen mot social utestängning, 
tillgången till hälso- och sjukvård för de 
mest utsatta liksom sysselsättning och 
lagstiftning om arbetsvillkor bygger på och 
specifika lokala, regionala eller nationella 
fakta vilka helt och hållet tillgodoser de 
arbetssökandes och de anställdas behov,
liksom behoven, problemen och 
förutsättningarna bland medborgarna i de 
enskilda medlemsstaterna och i de övriga 
deltagande länderna.

Or. fr

Ändringsförslag 330
Konstantinos Poupakis
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Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utveckla och sprida resultat av 
jämförande analyser av hög kvalitet för att 
se till att unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor bygger på välgrundade fakta 
och är relevanta för behoven, problemen 
och förutsättningarna i de enskilda 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna.

a) Utveckla och sprida resultat av 
jämförande analyser av hög kvalitet för att 
se till att unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor bygger på välgrundade fakta 
och att den på ett verkningsfullt sätt ser 
till behoven, problemen och 
förutsättningarna i de enskilda 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna.

Or. el

Ändringsförslag 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Underlätta effektivt och integrerat 
informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog om unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor på unionsnivå, nationell och 
internationell nivå för att hjälpa 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna att utveckla sin politik och 
genomföra unionslagstiftningen.

b) Underlätta effektivt och integrerat 
informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog inom ramen för den europeiska 
sysselsättningsstrategin och den öppna 
samordningsmetoden på området för 
socialt skydd och social inkludering och 
genom nätverkande mellan specialiserade 
organ, däribland arbetsmarknadens 
parter och organisationer inom det civila 
samhället, om unionens politik på 
områden som sysselsättning, socialt 
skydd, social inkludering, lagstiftning om 
arbetsvillkor, bekämpning av 
diskriminering och flerfaldig 
diskriminering, bekämpning av fattigdom 
och utestängning från bostadsmarknaden, 
skydd av barnens rättigheter och 
välbefinnande, bekämpning av 
ungdomsarbetslöshet och fattigdom bland 
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ungdomar, hjälp till invandrares 
integrering och förbättring av 
asylsökandes situation på unionsnivå, 
nationell och internationell nivå för att 
hjälpa medlemsstaterna och de övriga 
deltagande länderna att utveckla sin politik 
och genomföra unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 332
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Underlätta effektivt och integrerat 
informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog om unionens sysselsättnings- och
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor på unionsnivå, nationell och 
internationell nivå för att hjälpa 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna att utveckla sin politik och 
genomföra unionslagstiftningen.

b) Underlätta effektivt och integrerat 
informationsutbyte, särskilt om innovativa 
åtgärder för tillgång till sysselsättning och 
framför allt till ett första jobb, ömsesidigt 
lärande och dialog om unionens 
socialpolitik, kampen mot social 
utestängning liksom 
informationskampanjer om betydelsen av 
en beteckning för de företag i Europa som 
är mest socialt medvetna och lagstiftning 
om arbetsvillkor på unionsnivå, nationell 
och internationell nivå för att hjälpa 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna att utveckla sin politik och 
genomföra unionslagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 333
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Underlätta effektivt och integrerat 
informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog om unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om
arbetsvillkor på unionsnivå, nationell och 
internationell nivå för att hjälpa 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna att utveckla sin politik och 
genomföra unionslagstiftningen.

b) Underlätta effektivt och integrerat 
informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog inom ramen för den europeiska 
sysselsättningsstrategin och den öppna 
samordningsmetoden på området för 
socialt skydd och social inkludering och 
genom nätverkande mellan specialiserade 
organ, däribland arbetsmarknadens 
parter, om unionens politik på områden 
som sysselsättning, arbetsvillkor, socialt 
skydd, social inkludering och bekämpning 
av fattigdom samt lagstiftning på dessa 
områden på unionsnivå, nationell och 
internationell nivå för att hjälpa 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna att utveckla sin politik och 
genomföra unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Stöd för att aktivt involvera alla 
relevanta aktörer i uppföljningen av 
redan överenskomna 
unionsprioriteringar, såsom aktiv 
inkludering, bekämpning av 
diskriminering och flerfaldig 
diskriminering, bekämpning av hemlöshet 
och utestängning från bostadsmarknaden, 
barnfattigdom, energifattigdom, fattigdom 
bland ungdomar och 
ungdomsarbetslöshet, och fattigdom 
bland invandrare, förbättring av 
asylsökandes och etniska minoriteters 
situation, genomförandet av EU:s 
handikappstrategi 2010–2020, 
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genomförandet av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, genomförandet av 
den gemensamma åtgärden för psykisk 
hälsa och den gemensamma åtgärden mot 
ojämlikhet i hälsa.  

Or. en

Ändringsförslag 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Fostran till en förebyggande kultur i 
fråga om hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen och främjande av både 
psykisk och fysisk hälsa i arbetsmiljön.

Or. en

Ändringsförslag 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillhandahålla ekonomiskt stöd för 
beslutsfattare så att de kan testa sociala 
och arbetsmarknadspolitiska reformer, 
bygga upp de viktigaste aktörernas 
kapacitet att utforma och genomföra 
nyskapande sociala projekt och göra 
relevant kunskap och expertis tillgänglig.

c) Tillhandahålla ekonomiskt stöd för 
beslutsfattare så att de kan förutse och 
utveckla den sysselsättningsskapande 
potential och de färdigheter som behövs 
för övergången till en resurseffektiv 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp samt 
för en ekologiskt och socialt hållbar 
utveckling, och testa socialpolitik och 
arbetsmarknadspolitik i enlighet med 
detta för att åstadkomma bättre kvalitet på 
arbetstillfällena och det sociala skyddet, 
bygga upp de viktigaste aktörernas 
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kapacitet att utforma och genomföra 
nyskapande socialpolitiska projekt med 
anknytning till dessa mål och till sociala 
framsteg, och göra relevant kunskap och 
expertis tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 337
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillhandahålla ekonomiskt stöd för 
beslutsfattare så att de kan testa sociala 
och arbetsmarknadspolitiska reformer, 
bygga upp de viktigaste aktörernas 
kapacitet att utforma och genomföra 
nyskapande sociala projekt och göra 
relevant kunskap och expertis tillgänglig.

c) Tillhandahålla ekonomiskt stöd för 
nationella, regionala och lokala aktörer
så att de kan testa sociala och 
arbetsmarknadspolitiska reformer, bygga 
upp de viktigaste aktörernas kapacitet att 
utforma och genomföra nyskapande sociala 
projekt och göra relevant kunskap och 
expertis tillgänglig.

Or. fr

Ändringsförslag 338
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ge unionens och medlemsstaternas
organisationer bidrag för att utveckla, 
främja och stödja genomförandet av 
unionens sysselsättnings- och socialpolitik 
och lagstiftning om arbetsvillkor.

d) Ge unionens organisationer såväl som 
nationella, regionala och lokala 
organisationer bidrag för att utveckla 
nyskapande sociala projekt, främja och 
stödja genomförandet av unionens 
sysselsättnings- och socialpolitik, kampen 
mot social utestängning och lagstiftning 
om arbetsvillkor.



PE487.817v02-00 116/150 AM\900457SV.doc

SV

Or. fr

Ändringsförslag 339
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ge unionens och medlemsstaternas
organisationer bidrag för att utveckla, 
främja och stödja genomförandet av 
unionens sysselsättnings- och socialpolitik 
och lagstiftning om arbetsvillkor.

d) Ge organisationer på alla nivåer bidrag 
för att utveckla, främja och stödja 
genomförandet av unionens politik på 
områden som sysselsättning, arbetsvillkor, 
socialt skydd, social inkludering och 
bekämpning av fattigdom samt 
unionslagstiftningen på dessa områden.

Or. en

Ändringsförslag 340
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 15 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver de allmänna mål som anges i 
artikel 4 ska social innovation och 
nyskapande sociala projekt i 
programdelen Progress ha följande 
specifika mål:
a) Skapa en social beteckning som gör det 
möjligt att identifiera de företag som 
anstränger sig för att uppfylla sociala 
kriterier som är mer långtgående än de 
rättsliga miniminormerna, i syfte att gå i 
riktning mot en europeisk social modell 
som kan erbjuda de anställda ett bättre 
socialt skydd och som kan uppfylla 
konsumenternas önskemål liksom de 
kreditinstituts önskemål som vill investera 
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i företag med socialt ansvar.
b) Inrätta finansiering som fungerar som 
stödmottagarnas ”egen insats” när de 
vänder sig till kreditinstituten.
c) Främja gemensamma plattformar där 
man samlar arbetsförmedlingar och 
andra relevanta samhällstjänster (icke-
statliga organisationer, föreningar, 
arbetsmarknadsparter osv.) inom 
arbetslivet (utbildning, praktik, 
omskolning m.m.) och inom det sociala 
området (bostäder, vård, trafik osv.).
d) Främja distansarbete.
e) Utveckla och stödja alla initiativ som 
tas av skolor och utbildningscentrum för 
ett närmare samarbete med 
arbetsförmedlingarna i syfte att anpassa 
utbildningarna till de sektorer som 
drabbats av brist på kvalificerad 
arbetskraft.
f) Främja utvecklingen av 
företagskuvöser som gör det möjligt att slå 
samman resurser inför en företagsstart, 
och verka för strukturer som gör det 
lättare att starta företag genom att 
erbjuda tekniskt och ekonomiskt stöd samt 
möjlighet till sponsring.
g) Förbättra informationen till 
medborgarna om de EU-program som 
finns för att underlätta arbetssökande.
h) Stödja initiativ som gör att de 
individuella förhållanden och den miljö 
som den arbetslösa personen befinner sig 
i beaktas i samband med arbetssökandet 
(stöd för rörlighet, fordonslån, bidrag till 
körkort, socialt skydd etc.).
i) Bekämpa social utestängning och 
fattigdom, främst genom att underlätta 
tillgången till hälso- och sjukvård för de 
mest utsatta.

Or. fr
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Ändringsförslag 341
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) arbetsförmedlingar, b) offentliga och privata
arbetsförmedlingar,

Or. en

Ändringsförslag 342
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att genomföra detta program ska 
kommissionen inleda ett samarbete med 
de europeiska stiftelser och byråer som 
har behörighet i sociala frågor, och 
garantera komplementaritet och 
samstämmighet med programmen 
Grundtvig och Leonardo.

Or. fr

Ändringsförslag 343
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.Kommissionen får samarbeta med 
tredjeländer som inte deltar i programmet.
Företrädare för dessa tredjeländer får delta 
i evenemang av ömsesidigt intresse (t.ex. 
konferenser, workshops och seminarier) 

4. Kommissionen får samarbeta med 
tredjeländer som inte deltar i programmet.
Företrädare för dessa tredjeländer får delta 
i evenemang av ömsesidigt intresse (t.ex. 
konferenser, workshops och seminarier) 
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som äger rum i de länder som deltar i 
programmet, och kostnaderna för deras 
deltagande får täckas av programmet.

som äger rum i de länder som deltar i 
programmet, och kostnaderna för deras 
deltagande får delvis täckas av 
programmet.

Or. fr

Ändringsförslag 344
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Tematiska avsnitt och finansiering
1. Programdelen Eures ska stödja 
åtgärder inom ett eller flera av de 
tematiska avsnitt som förtecknats i leden 
a, b och c. Anslagen som avses i 
artikel 5.2 b ska under hela 
programperioden fördelas mellan de olika 
avsnitten med hänsyn tagen till följande 
lägre gränser:
a) Informationstjänster, rådgivning och 
jobbmatchning för mobila arbetstagare 
och arbetsgivare: 15 %.
b) Målinriktade rörlighetsprogram: 20 %.
c) Transnationellt, sektoriellt och 
gränsöverskridande samarbete: 40 %.
2. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen i enlighet med 
artikel 26e avseende anslagsfördelningen 
till enskilda avsnitt inom programdelen. 
Kommissionen får öka eller minska 
anslagen till avsnitten a, b och c i punkt 1 
med upp till 5 %, med vederbörlig hänsyn 
tagen till de särskilda behoven och 
politiska prioriteringarna i de områden 
som omfattas av programdelen Eures.

Or. en
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Ändringsförslag 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19a
Tematiska avsnitt

Programdelen Eures ska omfatta åtgärder 
på följande områden:
a) Informationstjänster, rådgivning och 
jobbmatchning för mobila arbetstagare 
och arbetsgivare.
b) Målinriktade rörlighetsprogram.
c) Transnationellt, sektoriellt och 
gränsöverskridande samarbete.
d) Utvärdering av verksamhet och 
arbetsförmedling som ett övergripande 
avsnitt.
e) Ditt första Eures-jobb för unga 
arbetssökande.

Or. en

Ändringsförslag 346
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Se till att information om lediga platser, 
platsansökningar och all tillhörande 
information är tillgänglig för potentiella 
sökande och arbetsgivare, genom utbyte 
och spridning av sådan information på 
transnationell, interregional och 
gränsöverskridande nivå med hjälp av 

a) Se till att information och rådgivning
om lediga platser, platsansökningar och all 
tillhörande information, t.ex. om bostads-
och arbetsförhållanden, inbegripet 
sociallagstiftning, arbetsrätt och gällande 
kollektivavtal samt möjligheten att 
tillägna sig ny kompetens, är tillgänglig 
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standardmetoder för interoperabilitet. för potentiella sökande och arbetsgivare, 
genom utbyte och spridning av sådan 
information på transnationell, interregional 
och gränsöverskridande nivå med hjälp av 
standardmetoder för interoperabilitet samt 
genom individuell rådgivning.

Or. en

Motivering

Information om bostads- och arbetsförhållanden, enligt föreskrifterna i artikel 12.3 i 
förordning (EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen kommer 
sannolikt att bli till vägledning för arbetstagare från övriga medlemsstater. Som ett led i detta 
informationsutbyte kan också ingå utbildningsmöjligheter i en annan medlemsstat, såsom det 
står i artikel 2 i kommissionens beslut 2000/378/EG med avseende på förmedling av lediga
platser och platsansökningar. 

Ändringsförslag 347
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Se till att information om lediga platser, 
platsansökningar och all tillhörande 
information är tillgänglig för potentiella 
sökande och arbetsgivare, genom utbyte 
och spridning av sådan information på 
transnationell, interregional och 
gränsöverskridande nivå med hjälp av 
standardmetoder för interoperabilitet.

a) Se till att information om lediga platser, 
platsansökningar och all tillhörande 
information är tillgänglig för potentiella 
sökande och arbetsgivare, genom utbyte
och spridning av sådan information på 
transnationell, interregional och 
gränsöverskridande nivå med hjälp av 
standardmetoder för interoperabilitet; se 
till att den riktade rörligheten inte 
hämmar tillgången till lokal 
sysselsättning med hjälp av utbildning 
som är anpassad till de sektorer som 
drabbats av brist på arbetskraft.

Or. fr

Ändringsförslag 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Se till att information om lediga platser, 
platsansökningar och all tillhörande 
information är tillgänglig för potentiella 
sökande och arbetsgivare, genom utbyte 
och spridning av sådan information på 
transnationell, interregional och 
gränsöverskridande nivå med hjälp av 
standardmetoder för interoperabilitet.

a) Se till att lediga platser, 
platsansökningar och all tillhörande 
information är tillgänglig för potentiella 
sökande och arbetsgivare och 
tillhandahålla mentorskap som en källa 
till mod och möjligheter, framför allt för 
de lågutbildade, genom utbyte och 
spridning av sådan information på 
transnationell, interregional och 
gränsöverskridande nivå samt genom 
individuell rådgivning.

Or. en

Ändringsförslag 349
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utveckla rekryterings- och 
arbetsförmedlingstjänster genom att 
utnyttja förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar på europeisk nivå. Detta 
ska omfatta alla faser av arbetsförmedling, 
från förberedelser för rekrytering till stöd 
efter anställning, för att hjälpa den sökande 
att komma in på arbetsmarknaden.
Tjänsterna ska innefatta målinriktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar.

b) Utveckla rekryteringstjänster som 
omfattar vägledning och utbildning i form 
av gemensamma plattformar liksom
arbetsförmedlingstjänster för att tillgodose 
de särskilda behoven bland 
arbetssökande, framför allt genom att 
underlätta administrationen och matcha 
kompetens med lediga platser och 
platsansökningar på europeisk nivå. Detta 
ska omfatta alla faser av arbetsförmedling, 
från förberedelser för rekrytering till stöd 
efter anställning, för att hjälpa den sökande 
att komma in på arbetsmarknaden.
Tjänsterna ska innefatta målinriktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
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ungdomar. Dessa rekryterings- och 
arbetsförmedlingstjänster bör framför allt 
undvika att uppmuntra en kompetensflykt.

Or. fr

Ändringsförslag 350
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utveckla rekryterings- och 
arbetsförmedlingstjänster genom att 
utnyttja förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar på europeisk nivå. Detta 
ska omfatta alla faser av arbetsförmedling, 
från förberedelser för rekrytering till stöd 
efter anställning, för att hjälpa den sökande 
att komma in på arbetsmarknaden.
Tjänsterna ska innefatta målinriktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar.

b) Utveckla rekryterings- och 
arbetsförmedlingstjänster inriktade på 
varaktig anställning, genom att utnyttja 
förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar på europeisk nivå. Detta 
ska omfatta alla faser av arbetsförmedling, 
från förberedelser för rekrytering till stöd 
efter anställning, för att hjälpa den sökande 
att komma in på arbetsmarknaden.
Tjänsterna ska innefatta målinriktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 20 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Utveckla ett målinriktat 
rörlighetsprogram för arbetssökande för 
gränsöverskridande rekrytering och 
platsförmedling för att hjälpa ungdomar 
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få arbete i en annan medlemsstat 
(åtgärden ” Ditt första Eures-jobb”) 
genom förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar på europeisk nivå.    
Detta ska omfatta alla faser av 
arbetsförmedling, från förberedelser för 
rekrytering till stöd efter anställning, för 
att hjälpa den sökande att komma in på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 352
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Särskilda åtgärder

Utöver de åtgärder som anges i artikel 6 
får programdelen Eures omfatta följande 
särskilda åtgärder:
a) Utveckling av gränsöverskridande 
partnerskap på begäran av tjänster med 
territoriellt ansvar för gränsregioner, med 
rådgivnings- och informationsmöjligheter 
före, under och efter det att 
arbetssökande, mobila arbetstagare, 
inbegripet gränsarbetare, 
säsongsarbetare, migrerande arbetstagare 
och utstationerade arbetstagare samt 
arbetsgivare gör sin erfarenhet av 
rörlighet, för att främja frivillig 
geografisk rörlighet på rättvis grund; 
utarbetande och spridning av 
informationsmaterial för att informera 
arbetssökande, mobila arbetstagare, 
arbetsgivare och Eures-rådgivare om 
arbetsrätt, socialförsäkringar och 
arbetsvillkor i gränsregioner och andra 
medlemsstater.



AM\900457SV.doc 125/150 PE487.817v02-00

SV

b) Utveckling och genomförande av 
målinriktade rörlighetsprogram i 
samarbete med rådgivande kommittén för 
fri rörlighet för arbetskraft.
c) Utvärdering av verksamhet och 
arbetsförmedling som underlättats av 
Eures, med lika hänsyn tagen till 
kvalitativa och kvantitativa kriterier, där 
fokus läggs på inkommande och utgående 
platsförmedling i enskilda medlemsstater 
samt på aggregerade 
platsförmedlingssiffror på unionsnivå, 
med hänsyn tagen till den växlande 
arbetsmarknadssituationen och därtill 
kopplade rörlighetsmönster samt 
utveckling av indikatorer i samarbete med 
kommissionen, medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter för att utvärdera 
kvaliteten på den sysselsättning och 
arbetsvillkoren för de arbetstillfällen som 
erbjuds via Eures.

Or. en

Ändringsförslag 353
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Särskilda åtgärder

Utöver de åtgärder som anges i artikel 6 
får programdelen Eures omfatta följande 
särskilda åtgärder:
a) Utbyggnad av gränsöverskridande 
samarbete, säkerställande av en flerspråig 
digital plattform för lediga platser och 
platsansökningar, med rådgivnings- och 
informationsmöjligheter före, under och 
efter det att erfarenheter gjorts av 
rörlighet, för att den geografiska 
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rörligheten ska främjas på rättvis grund, 
utarbetande och spridning av 
informationsmaterial.

Or. de

Ändringsförslag 354
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 20b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20b
 Rörlighetsprogram

1. Målinriktade rörlighetsprogram får 
utformas för särskilda grupper av 
arbetstagare, för särskilda sektorer, yrken, 
länder eller grupper av länder där ett 
tydligt ekonomiskt behov fastställs och 
unionsomfattande rekrytering skulle ge 
ett mervärde, t.ex. för att tillsätta tjänster 
som blivit ”flaskhalsar” och nischade 
lediga platser som man har haft svårt att 
rekrytera till. Rådgivande kommittén för 
fri rörlighet för arbetskraft kommer 
regelbundet att rådfrågas i fråga om 
programmen.
2. Målinriktade rörlighetsprogram ska 
bygga på principen om ”rättvis rörlighet”, 
där tillämpliga arbetsnormer och rättsliga 
krav respekteras fullt ut. Programmen ska 
i enlighet med detta garantera att de 
förmedlade arbetstillfällena återfinns 
inom högkvalitativ sysselsättning med 
anställningstrygghet och rättvisa löner på 
grundval av kollektivavtal och/eller 
minimilöner.
3. De genomförandeorganisationer som 
genomför målinriktade rörlighetsprogram 
och erbjuder tjänster till arbetssökande 
och arbetsgivare inom ramen för dem ska 
väljas ut i en öppen inbjudan att lämna 
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förslag som arbetsförmedlingar får delta 
i, under förutsättning att de följer 
principen om rättvis rörlighet.
4. Det måste säkerställas en stark 
samordning av de målinriktade 
rörlighetsprogrammen och full respekt för 
tillämplig arbetsrätt och tillämpliga 
arbetsnormer.

Or. de

Ändringsförslag 355
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 20b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20b
Övervakning av kompetensflykt

För att upptäcka och förhindra negativa 
effekter av geografisk rörlighet för 
enskilda medlemsstater eller enskilda 
ekonomiska sektorer ska kommissionen, i 
enlighet med artikel 12 i förordning (EU) 
nr 492/2011, regelbundet övervaka 
rörlighetsmönstren, särskilt bland 
kvalificerade arbetstagare. I händelse av 
att snedvridning på arbetsmarknaden 
uppstår ska kommissionen överväga att 
lägga fram förslag för Europaparlamentet 
och rådet för att motverka en sådan 
utveckling.

Or. en

Ändringsförslag 356
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) arbetsförmedlingar, b) offentliga och privata
arbetsförmedlingar,

Or. en

Ändringsförslag 357
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) arbetsmarknadens parter och andra
berörda.

c) regionala och lokala myndigheter, 
organisationer för arbetsmarknadens 
parter och regionala och lokala 
organisationer och berörda parter som 
deltar i gränsöverskridande partnerskap.

Or. de

Ändringsförslag 358
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) arbetsmarknadens parter och andra 
berörda.

c) arbetsmarknadens parter och relevanta 
parter, bland annat regionala och lokala 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 359
Jutta Steinruck
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Förslag till förordning
Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21a
Tematiska avsnitt och finansiering

1. Programdelen Mikrofinansiering och 
socialt entreprenörskap ska stödja 
åtgärder inom ett eller flera av de 
tematiska avsnitt som förtecknats i leden a 
och b. Anslagen som avses i artikel 5.2 c 
ska under hela programperioden fördelas 
mellan de olika avsnitten med hänsyn 
tagen till följande lägre gränser:
a) Mikrofinansiering till utsatta grupper 
och mikroföretag: 45 %.
b) Socialt entreprenörskap: 45 %.
2. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen i enlighet med 
artikel 26e avseende anslagsfördelningen 
till enskilda avsnitt inom programdelen. 
Kommissionen får öka eller minska 
anslagen till avsnitten a och b i punkt 1 
med upp till 5 %, med vederbörlig hänsyn 
tagen till de särskilda behoven och 
politiska prioriteringarna i de områden 
som omfattas av programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap.

Or. en

Ändringsförslag 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller att 
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på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och utsatta 
personer som har svårt att få tillträde till 
den traditionella kreditmarknaden och som 
vill starta eller utveckla ett eget 
mikroföretag,

återkomma på arbetsmarknaden samt 
personer som hotas av social utestängning 
eller utsatta personer som har svårt att få 
tillträde till den traditionella 
kreditmarknaden och vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, inklusive 
egenföretagande, varvid ingen 
åldersdiskriminering får förekomma,

Or. en

Ändringsförslag 361
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och utsatta
personer som har svårt att få tillträde till 
den traditionella kreditmarknaden och som 
vill starta eller utveckla ett eget 
mikroföretag,

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och socialt 
missgynnade personer som har svårt att få 
tillträde till den traditionella 
kreditmarknaden och som vill starta eller 
utveckla ett eget mikroföretag och därför 
är beroende av startkapital.

Or. de

Ändringsförslag 362
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Främja mikroföretag och deras 
utveckling genom att tillåta en 
mikrofinansiering vars maximibelopp ska 
kunna justeras uppåt beroende på den 
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ekonomiska konjunkturen.

Or. fr

Ändringsförslag 363
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) mikroföretag, särskilt sådana som 
anställer personer som avses i led a.

b) mikroföretag, särskilt sådana som 
anställer utsatta personer som har det svårt 
på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) mikroföretag, särskilt sådana som 
anställer personer som avses i led a.

b) mikroföretag, särskilt i den sociala 
ekonomin, och mikroföretag som anställer 
personer som avses i led a.

Or. en

Ändringsförslag 365
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Inrätta mikrofinansiering eller 
finansiering som kan fungera som 
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stödmottagarnas ”egen insats” när de 
vänder sig till kreditinstitut.

Or. fr

Ändringsförslag 366
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Stödja grundande och utveckling av 
mikroföretag som omfattas av 
mikrofinansiering, bland annat genom att 
se till att de får mentorskap och 
utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 367
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Stödja utvecklingen av sociala företag, 
särskilt genom att underlätta tillgången till 
finansiering.

3. Stödja utvecklingen av sociala företag 
och företag med en beteckning som visar 
att de hela tiden försöker uppfylla sociala 
kriterier som är mer långtgående än 
många av de sociala kriterier som redan 
fastställts, särskilt genom att underlätta 
tillgången till finansiering. 

Or. fr

Ändringsförslag 368
Jutta Steinruck
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Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att trygga komplementariteten ska 
kommissionen och medlemsstaterna inom 
sitt respektive behörighetsområde nära 
samordna dessa åtgärder med 
sammanhållningspolitiska åtgärder på 
nationell nivå. Åtgärderna ska syfta till att 
stimulera utbudet av fondbaserade 
riskdelningsinstrument, såsom garantier 
och motgarantier, eget kapital och 
lånefinansiering.

Or. en

Ändringsförslag 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 22 – stycke 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att trygga komplementariteten ska 
dessa åtgärder nära samordnas med de 
sammanhållningspolitiska åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 370
Heinz K. Becker

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Deltagande i programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap ska vara öppet för 
offentliga och privata organ på nationell, 

1. Deltagande i programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap ska vara öppet för 
offentliga och privata organ på nationell, 



PE487.817v02-00 134/150 AM\900457SV.doc

SV

regional eller lokal nivå i de länder som 
anges i artikel 16.1 och som i dessa länder 
tillhandahåller

regional eller lokal nivå i de länder som 
anges i artikel 16.1, samt sociala företag 
och organisationer i dessa länder, som där
tillhandahåller

Or. de

Ändringsförslag 371
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) finansiering till sociala företag. b) finansiering till sociala företag och 
företag med en beteckning som visar att 
de hela tiden försöker uppfylla sociala 
kriterier som är mer långtgående än 
många av de sociala kriterier som redan 
fastställts.

Or. fr

Ändringsförslag 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att nå ut till de slutliga 
stödmottagarna och skapa 
konkurrenskraftiga och livskraftiga 
mikroföretag ska de offentliga och privata 
organ som utför den verksamhet som avses 
i punkt 1 a ha ett nära samarbete med 
organisationer som företräder de slutliga 
mottagarna av mikrokrediter och med 
organisationer, särskilt de som stöds av 
Europeiska socialfonden, som 
tillhandahåller handledning och 
utbildningsprogram till sådana slutliga 

2. För att nå ut till de slutliga 
stödmottagarna och skapa livskraftiga 
mikroföretag ska de offentliga och privata 
organ som utför den verksamhet som avses 
i punkt 1 a ha ett nära samarbete med 
organisationer som företräder de slutliga 
mottagarna av mikrokrediter, bland annat 
organisationer från det civila samhället,
och med organisationer, särskilt de som 
stöds av Europeiska socialfonden, som 
tillhandahåller handledning och 
utbildningsprogram till sådana slutliga 
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stödmottagare. stödmottagare.

Or. en

Ändringsförslag 373
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att genomföra de instrument och 
bidrag som avses i artikel 6.5 får 
kommissionen sluta avtal med de enheter 
som förtecknas i artikel 55.1 b iii och iv i 
förordning XXX/2012 om finansiella 
bestämmelser för unionens årliga budget 
(den nya budgetförordningen 2012), 
särskilt med Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
investeringsfonden. Dessa avtal ska 
innehålla detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dessa finansinstitut, bland annat 
bestämmelser för att se till att åtgärderna 
kompletterar och är samordnade med 
unionens och medlemsstaternas befintliga 
finansieringsinstrument och för att fördela 
resurserna på ett balanserat sätt mellan 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna. Finansiella instrument som 
riskdelningsinstrument, 
egetkapitalinstrument och skuldebrev får 
tillhandahållas genom investeringar i ett 
för ändamålet avsett 
investeringsinstrument.

1. För att genomföra de instrument och 
bidrag som avses i artikel 6.5 får 
kommissionen sluta avtal med de enheter 
som förtecknas i artikel 55.1 b iii och iv i 
förordning XXX/2012 om finansiella 
bestämmelser för unionens årliga budget 
(den nya budgetförordningen 2012), 
särskilt med Europeiska 
investeringsbanken och Europeiska 
investeringsfonden. Dessa avtal ska 
innehålla detaljerade bestämmelser om 
genomförandet av de uppgifter som 
anförtros dessa finansinstitut, bland annat 
bestämmelser för att se till att åtgärderna 
kompletterar och är samordnade med 
unionens och medlemsstaternas befintliga 
finansieringsinstrument och för att fördela 
resurserna på ett balanserat sätt mellan 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna. Finansiella instrument som 
fondbaserade riskdelningsinstrument av 
typ garantier och motgarantier, 
egetkapitalinstrument och skuldebrev får 
tillhandahållas av en fond, som kan 
samfinansieras av finansinstituten, eller 
genom att anslagen för programmen 
omräknas direkt i form av 
finansieringsinstrument såsom garantier.

Or. en
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Ändringsförslag 374
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Fonden ska tillhandahålla lån, 
riskdelningsinstrument och eget kapital 
för intermediärer och/eller direkt 
finansiering för sociala företag. Eget 
kapital kan tillhandahållas bland annat i 
form av öppna kapitalandelar,  passivt 
delägande, aktieägarlån, samt 
kombinationer av olika slags 
kapitalandelar som emitterats till 
investerarna. 

Or. en

Ändringsförslag 375
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Villkoren, t.ex. räntor, för 
mikrokrediter som direkt eller indirekt 
stöds inom ramen för denna programdel 
ska vara rimliga och proportionerliga med 
hänsyn till underliggande risker och 
faktiska kreditkostnader samt i fråga om 
hur attraktiva krediterna är för 
låntagarna.

Or. en

Ändringsförslag 376
Heinz K. Becker
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De internationella finansinstituten och, i 
förekommande fall, fondförvaltarna ska 
överlämna årliga genomföranderapporter 
till kommissionen med uppgifter om vilka 
verksamheter som beviljats stöd, det 
ekonomiska genomförandet samt 
fördelningen av och tillgången till 
finansiering och investering per sektor och 
typ av stödmottagare, godkända eller 
avslagna ansökningar, kontrakt som slutits
av berörda offentliga och privata aktörer 
samt finansierade åtgärder och resultat, 
inklusive sociala effekter, antalet nya 
arbetstillfällen och de stödmottagande 
företagens livskraftighet.

1. De internationella finansinstituten och, i 
förekommande fall, fondförvaltarna ska 
överlämna årliga genomföranderapporter 
till kommissionen och Europaparlamentet
med uppgifter om vilka verksamheter som 
beviljats stöd, det ekonomiska 
genomförandet samt fördelningen av och 
tillgången till finansiering och investering 
per sektor och typ av stödmottagare, 
godkända eller avslagna ansökningar inom 
ramen för de olika programdelarna, 
kontrakt som slutits av berörda offentliga 
och privata aktörer samt finansierade 
åtgärder och resultat, inklusive sociala 
effekter, antalet nya arbetstillfällen och de 
stödmottagande företagens livskraftighet.

Or. de

Ändringsförslag 377
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De internationella finansinstituten och, i 
förekommande fall, fondförvaltarna ska 
överlämna årliga genomföranderapporter 
till kommissionen med uppgifter om vilka 
verksamheter som beviljats stöd, det 
ekonomiska genomförandet samt 
fördelningen av och tillgången till 
finansiering och investering per sektor och 
typ av stödmottagare, godkända eller 
avslagna ansökningar, kontrakt som slutits 
av berörda offentliga och privata aktörer 
samt finansierade åtgärder och resultat, 
inklusive sociala effekter, antalet nya 
arbetstillfällen och de stödmottagande 

1. De internationella finansinstituten och, i 
förekommande fall, fondförvaltarna ska 
överlämna årliga genomföranderapporter 
till kommissionen med uppgifter om vilka 
verksamheter som beviljats stöd, det 
ekonomiska genomförandet samt 
fördelningen av och tillgången till 
finansiering och investering per sektor och 
typ av stödmottagare, godkända eller 
avslagna ansökningar, kontrakt som slutits 
av berörda offentliga och privata aktörer 
samt finansierade åtgärder och resultat, 
inklusive sociala effekter, antalet nya 
arbetstillfällen och de stödmottagande 
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företagens livskraftighet. företagens livskraftighet. Kommissionen 
ska regelbundet överlämna dessa 
rapporter till parlamentet för kännedom.

Or. fr

Ändringsförslag 378
Kinga Göncz

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 varje år enligt artikel 13. 
Rapporteringen från denna övervakning 
ska omfatta de årsrapporter som föreskrivs 
i artikel 8.2 i beslut nr 283/2010/EU. 

Or. hu

Ändringsförslag 379
Marian Harkin

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 enligt artikel 13. Rapporteringen från 
denna övervakning ska omfatta de 
årsrapporter som föreskrivs i artikel 8.2 i 
beslut nr 283/2010/EU.

Or. en
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Ändringsförslag 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Kapitel IIIa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IIIa
Programdelen Ungdomsinitiativ

Or. en

Ändringsförslag 381
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Tematiska avsnitt och finansiering

1. Programdelen Ungdomsinitiativ för 
personer yngre än 25 år ska stödja 
åtgärder inom ett eller flera av de 
tematiska avsnitt som förtecknats i leden 
a, b och c. Anslagen som avses i artikel 
5.2a ska under hela programperioden 
fördelas mellan de olika avsnitten med 
hänsyn tagen till följande lägre gränser:
a) Förebyggande av skolavhopp, särskilt 
genom återinslussning i utbildning:  
30 %.
b) Utveckla arbetsmarknadsrelevanta
färdigheter för att närmare sammanföra 
arbetsliv och utbildning:   20 %.
c) Stödja en första erfarenhet av 
arbetslivet, tillsammans med utbildning på 
arbetsplatsen, för att ge ungdomar 
möjlighet att förvärva både relevanta 
färdigheter och relevant
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arbetslivserfarenhet:  20 %.
d) Kvalitet på praktik och 
lärlingsutbildning: 20 %.
2. Inom verksamheterna i de tre tematiska 
avsnitten ska minst 25 % av de anslag 
som avses i artikel 5.2a användas för 
nyskapande socialpolitiska projekt under 
hela programperioden.
3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen i enlighet med 
artikel 26e avseende anslagsfördelningen 
till enskilda avsnitt inom programdelen. 
Kommissionen får öka eller minska 
anslagen till avsnitten a, b och c i punkt 1 
med upp till 5 %, med vederbörlig hänsyn 
tagen till de särskilda behoven och 
politiska prioriteringarna i de områden 
som omfattas av programdelen 
Ungdomsinitiativ.

Or. en

Ändringsförslag 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Tematiska avsnitt och finansiering

1. Programdelen Ungdomsinitiativ för 
personer yngre än 25 år ska stödja 
åtgärder inom ett eller flera av de 
tematiska avsnitt som förtecknats i leden 
a, b och c. Anslagen som avses i artikel 
5.2a ska under hela programperioden 
fördelas mellan de olika avsnitten med 
hänsyn tagen till följande lägre gränser:
a) Förebyggande av skolavhopp, särskilt 
genom återinslussning i utbildning:  
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30 %.
b) Utveckla arbetsmarknadsrelevanta
färdigheter för att närmare sammanföra 
arbetsliv och utbildning:   20 %.
c) Stödja en första erfarenhet av 
arbetslivet, tillsammans med utbildning på 
arbetsplatsen, för att ge ungdomar 
möjlighet att förvärva både relevanta 
färdigheter och relevant 
arbetslivserfarenhet:  20 %.
d) Kvalitet på praktik och 
lärlingsutbildning: 20%.

Or. en

Ändringsförslag 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Tematiska avsnitt

Programdelen Ungdomsinitiativ för 
personer yngre än 25 år ska innefatta 
åtgärder inom följande områden:
a) Förebyggande av skolavhopp, särskilt 
genom återinslussning i utbildning. 
b) Utveckla arbetsmarknadsrelevanta
färdigheter för att närmare sammanföra 
arbetsliv och utbildning. 
c) Stödja en första erfarenhet av 
arbetslivet, tillsammans med utbildning på 
arbetsplatsen, för att ge ungdomar 
möjlighet att förvärva både relevanta 
färdigheter och relevant 
arbetslivserfarenhet. 
d) Tillträde till arbetsmarknaden: att få 
(en första) anställning.
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Or. en

Ändringsförslag 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 26b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26b
Specifika mål

Utöver de allmänna mål som anges i 
artikel 4 ska programdelen 
Ungdomsinitiativ ha följande specifika 
mål:
a) Stödja inrättandet av särskilda 
innovativa program för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten och främja 
ungdomars övergång från utbildning till 
anständigt arbete, framför allt i eftersatta 
områden och regioner med ovanligt hög 
ungdomsarbetslöshet, varvid särskild 
uppmärksamhet ska ägnas ungdomar 
med färre möjligheter, bl.a. unga kvinnor, 
ungdomar som inte deltar i utbildning och 
ungdomar från etniska minoriteter, vilka 
alla kan drabbas av flerfaldig 
diskriminering.
b) Stödja utbytet av bästa praxis för och 
ömsesidigt lärande om åtgärder mot 
ungdomsarbetslösheten, bland annat med 
möjligheten att införa en ungdomsgaranti 
så att varje ung person i Europa senast 
fyra månader efter det att han eller hon 
lämnat skolan eller blivit arbetslös skulle 
erbjudas arbete, vidareutbildning eller 
yrkesinriktad utbildning, samt   förbättra 
kvaliteten på praktik och 
lärlingsutbildning och minska 
skolavhoppen.
c) Tillhandahålla ekonomiskt stöd åt 
beslutsfattare så att de kan testa olika 
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tillvägagångssätt inom social- och 
arbetsmarknadspolitiken för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten, främja 
ungdomars övergång från utbildning till 
anständigt arbete, förbättra kvaliteten på 
praktik och lärlingsutbildning, minska 
skolavhoppen och tillgängliggöra relevant 
kunskap och expertis.
d) Tillhandahålla ekonomiskt stöd åt 
organisationer på unionsnivå, nationell 
nivå och regional nivå för att bygga upp 
deras kapacitet att utveckla, främja och 
stödja åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten, främja 
ungdomars övergång från utbildning till 
anständigt arbete, förbättra kvaliteten på 
praktik och lärlingsutbildning, minska 
skolavhoppen och tillgängliggöra relevant 
kunskap och expertis.

Or. en

Ändringsförslag 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Förslag till förordning
Artikel 26b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26b
Specifika mål

Utöver de allmänna mål som anges i 
artikel 4 ska programdelen 
Ungdomsinitiativ ha följande specifika 
mål:
a) Stödja inrättandet av särskilda 
innovativa program för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten och främja 
ungdomars övergång från utbildning till 
anständigt arbete, framför allt i eftersatta 
områden och regioner med ovanligt hög 
ungdomsarbetslöshet, varvid särskild 
uppmärksamhet ska ägnas ungdomar 
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med färre möjligheter, bl.a. unga kvinnor, 
ungdomar som inte deltar i utbildning och 
ungdomar från etniska minoriteter, vilka 
alla kan drabbas av flerfaldig 
diskriminering.
b) Stödja utbytet av bästa praxis för och 
ömsesidigt lärande om åtgärder mot 
ungdomsarbetslösheten samt för att 
förbättra kvaliteten på praktik och 
lärlingsutbildning och minska 
skolavhoppen, genom utbyta erfarenheter 
av bästa praxis från befintliga projekt i de 
deltagande länderna.
c) Tillhandahålla ekonomiskt stöd för 
beslutsfattare så att de kan testa olika 
tillvägagångssätt inom social- och 
arbetsmarknadspolitiken för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten, främja 
ungdomars övergång från utbildning till 
anständigt arbete, förbättra kvaliteten på 
praktik och lärlingsutbildning, minska 
skolavhoppen och tillgängliggöra relevant 
kunskap och expertis.
d) Tillhandahålla ekonomiskt stöd åt 
organisationer på unionsnivå, nationell 
nivå och regional nivå för att bygga upp 
deras kapacitet att utveckla, främja och 
stödja åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten, främja 
ungdomars övergång från utbildning till 
anständigt arbete, förbättra kvaliteten på 
praktik och lärlingsutbildning, minska 
skolavhoppen och tillgängliggöra relevant 
kunskap och expertis.

Or. en

Ändringsförslag 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Förslag till förordning
Artikel 26c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26c
Deltagande

1. Programdelen Ungdomsinitiativ ska 
vara öppen för deltagande från följande 
länder:
a) Medlemsstaterna.
b) Efta- och EES-länderna, i enlighet med 
EES-avtalet.
c) Kandidatländerna samt potentiella 
kandidatländer, i enlighet med de 
allmänna principerna och allmänna 
villkoren i de ramavtal som ingåtts med 
dessa länder för deras deltagande i 
unionens program.
2. Programdelen Ungdomsinitiativ ska 
vara öppen för alla offentliga och/eller 
privata organ, aktörer och institutioner, 
särskilt
a) nationella, regionala och lokala 
myndigheter,
b) offentliga arbetsförmedlingar,
c) arbetsmarknadens parter,
d) ungdomsorganisationer och andra 
icke-statliga organisationer på alla 
politiska nivåer,
e) högskolor och forskningsinstitut,
f) experter på utvärdering och 
konsekvensanalys,
3. För genomförandet av programdelen 
Ungdomsinitiativ ska kommissionen 
upprätta samarbete med de EU-organ som 
avses i artikel 16.2a.  Kommissionen får 
också upprätta samarbete med 
internationella organisationer som avses i 
artikel 16.3 och med tredjeländer som inte 
deltar i programmet, enligt föreskrifterna 
i artikel 16.4.

Or. en
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Ändringsförslag 387
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 26d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26d
Genomförande av programmet

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 26e 
med avseende på antagandet av de 
fleråriga arbetsplanerna för programmet 
och med fastställande av medellångsiktiga 
prioriteringar för politiken och 
finansieringen.
2. De fleråriga arbetsplanerna ska 
genomföras med hjälp av årliga 
arbetsprogram.
3. De fleråriga arbetsplanerna och årliga 
arbetsprogrammen ska omfatta samtliga 
programdelar.

Or. en

Motivering

I syfte att stärka synergierna mellan programmets tre delar och underlätta ett effektivt 
genomförande bör planeringsfasen omfatta samtliga tre programdelar. Skapande av en 
minsta gemensam ram för genomförandet gäller också alla programdelar, parlamentets rätt 
till insyn, samt medlemsstaternas kontrollrätt.

Ändringsförslag 388
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 26e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26e
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Delegation av befogenheter till 
kommissionen

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 26f 
med avseende på tilldelningen av stöd till 
enskilda avsnitt inom programdelarna, 
enligt föreskrifterna i artiklarna 14a, 19a, 
21a och 26a, och antagandet av den 
fleråriga arbetsplanen enligt 
föreskrifterna i artikel 26d.

Or. en

Ändringsförslag 389
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 26f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26f
Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 26e ska ges till 
kommissionen för en period på sju år från 
och med ...* och under hela programmets 
löptid.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 26e får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
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4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 26e ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
_______________
EUT: Vänligen för in datum för denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 390
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 26g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26g
Den strategiska rådgivande gruppen

1. Kommissionen ska inrätta en strategisk 
rådgivande grupp som med rådgivande 
funktion ska hjälpa den att styra 
genomförandet av programmet samt 
övervakningen och utvärderingen av det. 
Vid behov får den rådgivande gruppen 
inrätta arbetsgrupper för särskilda 
aspekter av programmet.
2. Den strategiska rådgivande gruppen 
och arbetsgrupperna ska ha en 
ordförande från kommissionen och bestå 



AM\900457SV.doc 149/150 PE487.817v02-00

SV

av företrädare för medlemsstaterna och 
andra deltagande länder, fackföreningar, 
arbetsgivarorganisationer och 
organisationer inom det civila samhället, 
organiserade på unionsnivå, som är direkt 
eller indirekt involverade i genomförandet 
av programmets verksamhet.
3. Den strategiska rådgivande gruppen 
och arbetsgrupperna ska
a) yttra sig om förslagen till fleråriga 
arbetsplaner,
b) yttra sig om förslaget till de årliga 
arbetsprogrammen,
c) ge kommissionen råd avseende 
övervakningen och utvärderingen av 
programmet, i enlighet med artiklarna 13 
och 14.
4. Kommissionen får höra den strategiska 
rådgivande gruppen i andra frågor än de 
som avses i punkt 3.

Or. en

Ändringsförslag 391
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 26h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26h
Kommissionens 

genomförandebefogenheter
1. De årliga arbetsplanerna som avses i 
artikel 26d ska antas i enlighet med det
granskningsförfarande som avses i 
artikel 26i.3.
2. Alla andra åtgärder som krävs för att 
genomföra detta program ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 26i.2.
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Or. en

Ändringsförslag 392
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 26i (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26i
Kommitté

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté. Kommittén ska vara en 
kommitté i den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.
3. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 
tillämpas.

Or. en


