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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 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 
Unionen er iværksættere, i modsætning til 
1 ud af 4 mænd. I første omgang oprettede 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010 
faciliteten.

Or. en



PE486.186v01-00 4/10 PA\897841DA.doc

DA

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 3

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. 

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Med denne forordning oprettes der et 
EU-program for social udvikling og 
innovation (i det følgende benævnt
"programmet"), der har til formål at 
bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-
strategien samt de overordnede mål 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, forbedre arbejdsvilkårene og 
fremme en bedre balance mellem 
arbejdslivet og privatlivet.

Or. en

Ændringsforslag 5

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

Or. en



PE486.186v01-00 6/10 PA\897841DA.doc

DA

Ændringsforslag 6

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.

Or. en

Ændringsforslag 7

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 ved at gennemføre integration af 
kønsaspektet i alle akser og aktiviteter og
bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering

Or. en

Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 9

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 hvor det er 
hensigtsmæssigt efter køn og 
aldersgruppe;

Or. en

Ændringsforslag 10

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 for at kunne opfylde 
plejeansvar.

Or. en
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Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 12

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 om ligestilling og integration 
af kønsaspektet er blevet overholdt, samt
overvejelser omkring ikke-
forskelsbehandling, herunder spørgsmål 
om adgang, er blevet behandlet gennem 
dets aktiviteter.
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Or. en

Ændringsforslag 13

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, og udvalget 
skal søges sammensat med ligelig 
kønsfordeling.

Or. en

Ændringsforslag 14

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 for at kunne opfylde 
plejeansvar.

Or. en
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Ændringsforslag 15

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

Or. en


