
AD\903264DA.doc PE486.186v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

2011/0270(COD)

4.6.2012

UDTALELSE
fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-program 
for social udvikling og innovation
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Ordfører for udtalelse: Barbara Matera



PE486.186v02-00 2/17 AD\903264DA.doc

DA

PA_Legam



AD\903264DA.doc 3/17 PE486.186v02-00

DA

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I overensstemmelse med artikel 148, 
stk. 4, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedtog Rådet 
den 21. oktober 2010 retningslinjer for 
beskæftigelsespolitikker, som sammen med 
de overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker, der er vedtaget i 
henhold til artikel 121 i traktaten, udgør de 
integrerede retningslinjer for Europa 2020. 
Programmet skal bidrage til anvendelsen af 
de integrerede retningslinjer for Europa 
2020, særlig retningslinje 7, 8 og 10, og 
støtte gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne under særlig 
hensyntagen til "Europæisk platform mod 
fattigdom og social udstødelse", "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og job" 
og "Unge på vej".

(3) I overensstemmelse med artikel 148, 
stk. 4, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedtog Rådet 
den 21. oktober 2010 retningslinjer for 
beskæftigelsespolitikker, som sammen med 
de overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker, der er vedtaget i 
henhold til artikel 121 i traktaten, udgør de 
integrerede retningslinjer for Europa 2020. 
Programmet skal bidrage til anvendelsen af 
de integrerede retningslinjer for Europa 
2020, særlig retningslinje 7, 8 og 10, og 
støtte gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne under særlig 
hensyntagen til "Europæisk platform mod 
fattigdom og social udstødelse", "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og job" 
den europæiske strategi for ligestilling 
mellem mænd og kvinder 2010-2015 og 
"Unge på vej".

Ændringsforslag 2
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Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) I overensstemmelse med den 
europæiske strategi for ligestilling mellem 
mænd og kvinder 2010-2015 bør EU 
udnytte kvindernes potentiale bedre, 
hvilket vil bidrage til EU's overordnede 
økonomiske og sociale mål ved, at flere 
kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet 
og får gode jobs af høj kvalitet. Navnlig 
beskæftigelsesfrekvensen for ældre 
kvinder, enlige forældre, handicappede 
kvinder, indvandrerkvinder og kvinder fra 
etniske mindretal er stadig forholdsvis lav, 
og der er derfor behov for en mindskelse 
af de resterende kønsforskelle både 
kvantitativt og kvalitativt. De seneste 
beretninger fra Kommissionen om 
overholdelsen af chartret om de 
grundlæggende rettigheder sammen med 
undersøgelser om forvaltningsskik og 
bæredygtighed fra Verdensbanken of FN 
viser, at integreringen af kvinder på 
arbejdsmarkedet og navnlig ligestilling i 
den politiske beslutningsproces tilskynder 
til åbenhed og medvirken og mindsker 
korruption. Der er således bevis for, at 
kvindernes medvirken i virksomhederne 
og i beslutningsprocesserne inden for 
økonomi og i virksomhederne indvirker 
positivt på konkurrenceevne, produktivitet 
og innovation. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Programmet skal i overensstemmelse 
med Europa 2020-strategien tage sigte på 
en sammenhængende tilgang til fremme af 

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

udstødelse og fattigdom uden at miste 
målet om ligestilling mellem mænd og 
kvinder og inddragelse af kønsaspektet 
(mainstreaming) af syne. Dets 
gennemførelse skal rationaliseres og 
forenkles, navnlig via et sæt fælles 
bestemmelser, herunder bl.a. overordnede 
målsætninger, foranstaltningstyper og 
overvågnings- og evalueringsordninger. 
Programmet skal desuden fokusere på store 
projekter med tydelig EU-merværdi med 
henblik på at nå den kritiske masse og 
reducere den administrative byrde for både 
modtagerne og Kommissionen. Endvidere 
skal der i højere grad gøres brug af 
forenklede omkostningsmæssige 
muligheder (faste beløb og finansiering 
efter takst), særlig med hensyn til 
gennemførelsen af mobilitetsordninger. 
Programmet skal være en kvikskranke for 
udbydere af mikrofinansiering, som yder 
finansiering til mikrokredit, 
kapacitetsopbygning og teknisk bistand. 
Endelig skal programmet sikre 
budgetmæssig fleksibilitet gennem 
oprettelse af en reserve, der skal tildeles på 
årsbasis for at opfylde politiske 
prioriteringer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det er et centralt element i EU's 
socialpolitik at sikre, at der findes 
minimumsstandarder, og at 
arbejdsvilkårene i EU hele tiden bliver 
forbedret. EU spiller en vigtig rolle både 
med hensyn til at sikre, at de juridiske 
rammer i overensstemmelse med 
principperne for intelligent lovgivning 
tilpasses til udviklingen af arbejdsmønstre 
og nye sundheds- og sikkerhedsrisici, og 
med hensyn til at finansiere tiltag, der 

(8) Det er et centralt element i EU's 
socialpolitik at sikre, at der findes 
minimumsstandarder, og at 
arbejdsvilkårene i EU hele tiden bliver 
forbedret. EU spiller en vigtig rolle både 
med hensyn til at sikre, at de juridiske 
rammer i overensstemmelse med 
principperne for intelligent lovgivning 
tilpasses til udviklingen af arbejdsmønstre 
og nye sundheds- og sikkerhedsrisici, og 
med hensyn til at finansiere tiltag, der 
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forbedrer overholdelsen af EU's regler om 
beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder.

forbedrer overholdelsen af EU's regler om 
beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder 
uden at glemme behovet for, at både 
mænd og kvinder kan forene deres 
arbejdsliv og familieliv.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Programmet bør tage hensyn til, at 
forbedrede arbejdsvilkår også indebærer 
mere fleksible arbejdstider og 
arbejdsforhold, tilbud til støtte for 
familien, forbedrede ferie- og 
fraværsbestemmelser og andre tiltag til 
støtte for erhvervsaktive forældre.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Manglende adgang til kredit er en af 
de primære hindringer for etablering af 
virksomheder, særlig blandt de personer, 
der befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet. Tiltagene på dette 
område skal intensiveres på EU-plan og 
nationalt plan for at udvide 
mikrofinansieringsfaciliteten og opfylde 
behovene hos dem, som har mest brug for 
den, herunder særlig arbejdsløse og sårbare 
personer, der ønsker at starte eller udvikle 
en mikrovirksomhed, også som 
selvstændige erhvervsdrivende, men som 
ikke har adgang til kredit, med særlig vægt 
på at fremme iværksætterkulturen blandt 
kvinder, eftersom kun 1 ud af 10 kvinder i 
EU er iværksættere, i modsætning til 1 ud 
af 4 mænd. I denne forbindelse gøres 
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kvinders iværksættervirksomhed mulig via 
lettere adgang til mikrokredit via 
finansieringsmuligheder, f.eks. kunne den 
europæiske mikrofinansieringsfacilitet 
Progress yde et betydeligt bidrag til at nå 
målet om en erhvervsfrekvens blandt 
kvinder på 75 %, som fastsat i Europa 
2020-strategien. I første omgang oprettede 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010 
faciliteten.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Bedre adgang til mikrofinansiering på 
EU's unge mikrofinansmarked kræver, at 
den institutionelle kapacitet hos udbyderne 
af mikrofinansiering styrkes, herunder især 
de mikrofinansieringsinstitutioner, som 
ikke er banker, i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse "Et europæisk 
initiativ til udbredelse af mikrokreditter".

(15) Bedre adgang til mikrofinansiering på 
EU's unge mikrofinansmarked kræver, at 
den institutionelle kapacitet hos udbyderne 
af mikrofinansiering styrkes, herunder især 
de mikrofinansieringsinstitutioner, som 
ikke er banker, i overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse "Et europæisk 
initiativ til udbredelse af mikrokreditter" 
og Kommissionens beretning om fremme 
af kvindelige innovatorer og 
iværksættere1.
_____________
1 GD for Erhvervspolitik, Europa-
Kommissionen af 25. juli 2008.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) I overensstemmelse med artikel 8 og 
10 i traktaten skal programmet støtte
ligestilling mellem kønnene og 
målsætningerne om ikke-
forskelsbehandling i alle sine aktiviteter. 

(18) I overensstemmelse med artikel 8 og 
10 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal Kommissionen og 
medlemsstaterne sikre, at inddragelse af 
kønsaspekterne og målsætningerne om 
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Der skal foretages regelmæssig 
overvågning og evaluering for at vurdere, 
hvordan spørgsmål omkring ligestilling 
mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling håndteres i forbindelse 
med aktiviteterne under programmet.

ikke-forskelsbehandling bidrager til at 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder i alle programmets afsnit og
aktiviteter og at der også tages hensyn til 
den europæiske ligestillingspagt (2011-
2020). Der skal foretages regelmæssig 
overvågning og evaluering for at vurdere, 
hvordan spørgsmål omkring ligestilling 
mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling håndteres i forbindelse 
med aktiviteterne under programmet. En 
effektiv anvendelse af 
ligestillingsprincippet bør også indebære 
kønsopdelte data og indikatorer og mål og 
kriterier, der er koncentreret omkring 
ligestilling.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) Afsnittene om ligestilling og ikke-
forskelsbehandling i 
fællesskabsprogrammet for beskæftigelse 
og social solidaritet - Progress indgår i 
programmet om rettigheder og 
unionsborgerskab. Dog bør EU-
programmet for social udvikling og 
innovation i sine aktiviteter søge at 
forbedre kvinders deltagelse i 
arbejdsstyrken, og deres arbejdsvilkår, og 
fremme en bedre balance mellem 
arbejdslivet og privatlivet. 

Ændringsforslag10

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med denne forordning oprettes der et 
EU-program for social udvikling og 

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

innovation (i det følgende benævnt 
"programmet"), der har til formål at 
bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-
strategien samt de overordnede mål og 
integrerede retningslinjer herigennem 
ydelse af finansiel bistand til opfyldelse af 
EU's målsætninger om at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau, sikre passende social 
beskyttelse, bekæmpe social udstødelse og 
fattigdom og fremme en bedre balance 
mellem arbejdslivet og privatlivet, idet 
målet om ligestilling og inddragelse af 
kønsaspekterne aldrig må tabes af syne.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) styrke centrale europæiske og nationale 
politiske beslutningstageres samt andre 
interesserede parters ejerskab af EU's mål 
i forhold til beskæftigelse, sociale 
anliggender og arbejdsvilkår med henblik 
på konkrete og koordinerede 
foranstaltninger på både EU- og 
medlemsstatsplan

a) tilskynde centrale europæiske og 
nationale politiske beslutningstagere samt 
andre interesserede parter til at vedtage 
strategier til at øge beskæftigelsen og 
sikre sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
rettigheder uden på noget tidspunkt at 
tabe målet om ligestilling og inddragelse 
af kønsaspektet af syne med henblik på 
konkrete og koordinerede foranstaltninger 
på både EU- og medlemsstatsplan

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) fremme arbejdspladser, der tilbyder 
forskellige muligheder for arbejdstagere 
for at opnå en sund balance mellem 
arbejdslivet og privatlivet
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) fremme beskæftigelse og social 
integration ved at øge tilgængeligheden af 
og adgangen til mikrofinansiering for 
sårbare grupper og mikrovirksomheder og 
øge de sociale virksomheders adgang til 
finansiering.

e) fremme beskæftigelse og social 
integration ved at øge tilgængeligheden af 
og adgangen til mikrofinansiering for 
sårbare grupper og mikrovirksomheder, 
med særlig vægt på fremme af 
iværksætterkulturen blandt kvinder, og 
øge de sociale virksomheders adgang til 
finansiering.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme ligestillingen mellem kvinder og 
mænd og bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering

a) fremme ligestillingen mellem kvinder og 
mænd. Med henblik herpå finder målene i 
den europæiske strategi for ligestilling 
mellem mænd og kvinder 2010-2015 
anvendelse, navnlig for så vidt angår 
fremme af kvinders økonomiske 
uafhængighed ved at tilskynde dem til at 
blive selvstændige erhvervsdrivende eller 
oprette deres egne virksomheder.
Mulighederne for at forene arbejds- og 
familieliv skal fremmes, og der skal 
lægges særlig vægt på ligestilling i 
beslutningstagningen om politiske og 
erhvervsøkonomiske spørgsmål. Dette er
nyttige og konkrete måder, hvorpå man 
kan modvire kønsdiskrimination, og de 
bør ledsages af foranstaltninger til at
bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling på grund af race eller 
etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering
Der bør fremmes en integreret indsats for 
effektivt at bekæmpe fattigdomsproblemet 
i EU og navnlig blandt de mest udsatte 
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grupper som kvinder og navnlig særlige 
kategorier af kvinder. Med henblik herpå 
skal fattigdomsfænomenet bekæmpes 
gennem fremme af innovative 
foranstaltninger på alle niveauer, 
investeringer i den sociale infrastruktur 
og øget udveksling af god praksis. 

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal en 
kønssensitiv tilgang anvendes ved 
tildelingen af midlerne. 

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Bevillinger til programmet og 
aktiviteter, der fremmer kvinders 
rettigheder og ligestilling, er afgørende 
for at sikre, at EU- programmerne lever 
op til de forpligtelser, der er indeholdt i 
traktaten om ligestilling mellem mænd og 
kvinder, hvorfor EU, Kommissionen og 
medlemsstaterne bør sikre, at der tages 
hensyn til kønsbudgettering, 
kønsspecifikke analyser og kønsspecifikke 
konsekvensanalyser i alle led i processen 
herunder i forbindelse med projekter, 
udvikling, gennemførelse, kontrol og 
evaluering.
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indsamling af oplysninger og statistikker 
samt udvikling af fælles metoder, 
klassifikationer, indikatorer og benchmarks

a) indsamling af oplysninger og statistikker 
samt udvikling af fælles metoder, 
klassifikationer, indikatorer og 
benchmarks, opdelt i givet fald efter køn 
og aldersgruppe

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med 
medlemsstaterne, at aktiviteter, der 
gennemføres under programmet, er i 
overensstemmelse med og supplerer andre 
EU-tiltag, særlig under Den Europæiske 

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

Socialfond (ESF) og på områder såsom 
social dialog, retfærdighed og 
grundlæggende rettigheder, uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdomspolitik, 
forskning og innovation, iværksætteri, 
sundhed, udvidelse og eksterne relationer 
og almindelig økonomisk politik. I 
betragtning af den vigtige rolle, som 
social- og beskæftigelsespolitikken spiller 
for fremme af ligestillingen, bør 
Kommissionen og medlemsstaterne også 
sikre, at de aktiviteter, der gennemføres i 
henhold til programmet, er i 
overensstemmelse med EU's 
ligestillingspolitik.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Med henblik på regelmæssig overvågning 
af programmet og på eventuelle justeringer 
af dets politiske prioriteter og 
finansieringsprioriteter udarbejder 
Kommissionen hvert andet år 
overvågningsrapporter og sender dem til 
Europa-Parlamentet og Rådet. Disse 
rapporter omhandler programmets 
resultater, og i hvilken udstrækning 
principperne for ligestilling og 
inddragelse af kønsaspekterne er blevet 
overholdt og overvejelser omkring ikke-
forskelsbehandling, herunder spørgsmål 
om adgang, er blevet behandlet i alle 
programmets afsnit og aktiviteter De 
indsamlede data skal så vidt muligt 
opdeles efter køn.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 15 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikle og formidle komparativ 
analytisk viden af høj kvalitet for at sikre, 
at EU's beskæftigelses- og socialpolitik og 
lovgivning om arbejdsvilkår er baseret på 
solid dokumentation og er relevant for 
behovene, udfordringerne og betingelserne 
i de enkelte medlemsstater og de andre 
deltagende lande

a) udvikle og formidle komparativ 
analytisk viden af høj kvalitet, der er 
udformet på en sådan måde, at man også 
kan måle konsekvenserne af horisontale 
politikker som f.eks. fremme af 
ligestilling, for at sikre, at EU's 
beskæftigelses- og socialpolitik og 
lovgivning om arbejdsvilkår er baseret på 
solid dokumentation og er relevant for 
behovene, udfordringerne og betingelserne 
i de enkelte medlemsstater og de andre 
deltagende lande

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 15 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) yde økonomisk støtte til 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet på EU-plan og nationalt 
plan til ligestillingsprojekter og forskning 
inden for beskæftigelse af social 
integration.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) specialiserede organer i medfør af EU's 
lovgivning

c) specialiserede organer i medfør af EU's 
lovgivning med særlig vægt på agenturer, 
som specifikt beskæftiger sig med 
ungdom, uddannelse og ligestilling som 
f.eks. Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske 
Ligestillingsinstitut



AD\903264DA.doc 15/17 PE486.186v02-00

DA

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg som omhandlet i 
forordning (EU) nr. 182/2011. Der sikres 
kønsmæssig balance ved 
sammensætningen af udvalget.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikle tjenester for rekruttering og 
anvisning af beskæftigelse til arbejdstagere 
gennem godkendelse af jobtilbud og -
ansøgninger på europæisk niveau. 
Herunder er omfattet alle 
arbejdsformidlingsfaser, fra forberedelse 
inden rekruttering til bistand efter 
jobanvisning med henblik på en vellykket 
integration af ansøgeren på 
arbejdsmarkedet. Disse tjenester omfatter 
målrettede mobilitetsordninger med 
henblik på at besætte ledige stillinger på 
arbejdsmarkedet, hvor der er konstateret 
problemer, og/eller hjælpe særlige grupper 
af arbejdstagere, f.eks. unge.

b) udvikle tjenester for rekruttering og 
anvisning af beskæftigelse til arbejdstagere 
gennem godkendelse af jobtilbud og -
ansøgninger på europæisk niveau. 
Herunder er omfattet alle 
arbejdsformidlingsfaser, fra forberedelse 
inden rekruttering til bistand efter 
jobanvisning med henblik på en vellykket 
integration af ansøgeren på 
arbejdsmarkedet. Disse tjenester omfatter 
målrettede mobilitetsordninger med 
henblik på at besætte ledige stillinger på 
arbejdsmarkedet, hvor der er konstateret 
problemer, og/eller hjælpe særlige grupper 
af arbejdstagere, f.eks. unge, enlige 
forældre og kvinder og mænd, der
arbejder på deltid som følge af 
plejeansvar.
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Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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