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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 
uppmuntra aktörerna att delta i utformning 
och genomförande av nya strategier för att 
ta itu med akuta sociala behov och 
utmaningar.

(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, 
analysera och främja nyskapande 
lösningar och praxis genom sociala projekt, 
så att man bättre kan stödja 
medlemsstaterna i samband med deras 
reformer av arbetsmarknaderna, 
näringspolitiken 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 
uppmuntra aktörerna att delta i utformning 
och genomförande av nya strategier för att 
ta itu med akuta sociala behov och 
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utmaningar.

Ändringsförslag 2

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) Programmet bör 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
främja kapacitetsuppbyggnad, teknisk 
uppdatering och modernisering, och kan 
finansiera mikrokrediter och tekniskt stöd. 
Slutligen bör programmet ge 
budgetflexibilitet genom inrättandet av en 
reserv som kan fördelas årligen efter de 
politiska prioriteringarna.

Motivering

Finansieringen av mikroföretag och små och medelstora företag bör göra det möjligt för 
företagen att uppdatera och modernisera sin teknik, så att de kan hantera de utmaningar och 
hinder som de ställs inför, bland annat i samband med koncentrationen och monopoliseringen 
av industri-, produktions- och distributionssektorn.



AD\901422SV.doc 5/17 PE483.686v02-00

SV

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) De sociala dimensionerna av den 
inre marknaden måste stärkas. Med tanke 
på behovet av att förbättra förtroendet för 
den inre marknaden och den fria 
rörligheten för tjänster genom respekt för 
arbetstagarnas rättigheter måste man 
garantera att både arbetstagarna och 
företagarna har samma rätt till fri 
rörlighet inom hela unionen.

Ändringsförslag 4

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. Med 
tanke på den höga 
ungdomsarbetslösheten och i enlighet med 
artikel 47 i fördraget bör programmet i 
synnerhet underlätta rörligheten bland 
unga arbetstagare i unionen.

Ändringsförslag 5

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 

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
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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.

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. Det är även 
viktigt att de krediter som ges blir 
flexiblare genom institut som inte är 
banker och att de kan täcka behovet av 
teknisk modernisering och förbättring, 
något som är nödvändigt för att 
säkerställa mikroföretagens och de små 
och medelstora företagens likviditet och 
oberoende.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) nyskapande sociala projekt:
experiment som ger innovativa svar på 
sociala behov. De ska utspela sig i 
avgränsade sammanhang som möjliggör 
övervakning och utvärdering så att de 
sociala kostnaderna minskas liksom 
investeringsriskerna.

Ändringsförslag 7

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-

a) Progress, som dels ska stödja utveckling, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av unionens sysselsättnings-
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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.

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. Denna del ska inriktas på 
utvecklandet av gemensamma 
europeiska strategier som verkligen 
förbättrar sysselsättningen och den 
sociala politiken samt arbetsvillkoren i 
Europa.

Ändringsförslag 8

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 
företag inom den sociala ekonomin att få 
finansiering, särskilt kooperativ, 
ömsesidiga bolag och mikroföretag.

Ändringsförslag 9

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, alltmer 
flexibla och effektiva sociala 
trygghetssystem och arbetsmarknader och 
underlätta politiska reformer genom att 
främja goda styrelseformer, ömsesidigt 
lärande och social innovation.

Ändringsförslag 10
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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) Stärka den inre marknaden genom att 
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, vilket bör ske genom att 
arbetstagarnas fria rörlighet samt deras 
rättigheter respekteras och garanteras 
inom hela unionen.

Ändringsförslag 11

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 
utsatta grupper och mikroföretag och 
genom att öka de sociala företagens 
tillgång till finansiering, så att de kan 
stärka sin likviditet och sitt oberoende.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Främja skapande av arbetstillfällen 
med tillbörliga anställningsrättigheter 
samt planering och utveckling av ny 
kompetens för nya arbetstillfällen av hög 
kvalitet, genom att koppla samman 
sysselsättnings- och socialpolitiken med 
industri- och strukturpolitiken, för att 
stödja övergången till en resurseffektiv 
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och koldioxidsnål ekonomi.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – 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) 50 % 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.

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 5.2 c.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 20 % till programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap.

c) 30 % till programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap.

Motivering

Ett av de största problemen för att starta och driva små och medelstora företag är 
svårigheten att få tillgång till finansiering, och vi föreslår därför att programdelen 
Mikrofinansiering stärks.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får utnyttja de anslag 
som avses i punkt 1 för att finansiera 

3. Kommissionen får utnyttja de anslag 
som avses i punkt 1 för att finansiera 
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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.

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, för att på så sätt se till att 
utgiftskontrollen förbättras.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utvärderingar och 
konsekvensbedömningar.

c) Oberoende utvärderingar och 
konsekvensbedömningar.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 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, identifiering och spridning av 
god praxis, innovativa tillvägagångssätt 
och erfarenheter, expertgranskningar, 
riktmärkning och ömsesidigt lärande på 
europeisk nivå.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Viktiga evenemang, konferenser och 
seminarier som anordnas inom ramen för 
ordförandeskapen, förutsatt att de är
vederbörligen motiverade.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Inrättande av arbetsgrupper med 
nationella tjänstemän som övervakar 
genomförandet av unionslagstiftningen.

c) Inrättande av arbetsgrupper med 
nationella tjänstemän som övervakar att
unionslagstiftningen genomförs på ett 
korrekt sätt.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 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 andra relevanta 
intressenter, och nationella, regionala och 
lokala myndigheter samt 
arbetsförmedlingar på europeisk nivå.

Ändringsförslag 21

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) 
och på områden som social dialog, rättvisa 
och grundläggande rättigheter, utbildning, 
yrkesutbildning och ungdomsfrågor, 
forskning och innovation, entreprenörskap, 
hälsa, utvidgning och externa relationer,
den allmänna ekonomiska politiken samt 
den inre marknadens behov, för att den 
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inre marknaden ska fungera bättre.

Ändringsförslag 22

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. För att öka
insynen ska rapporten offentliggöras och 
göras tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. En halvtidsutvärdering av programmet 
ska göras i slutet av 2017 för att mäta 
framstegen i förhållande till de uppsatta 
målen, avgöra huruvida resurserna har 
använts effektivt och bedöma programmets 
mervärde för unionen. Rapporten ska efter 
utvärderingen överlämnas till 
Europaparlamentet och rådet. För att öka
insynen ska rapporten offentliggöras och 
göras tillgänglig för allmänheten.
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Senast två år efter programperiodens 
slut ska kommissionen göra en 
efterhandsutvärdering för att mäta 
programmets effekter och mervärde för 
unionen och lämna en rapport om denna 
utvärdering till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén.

2. Senast ett år efter programperiodens slut 
ska kommissionen göra en oberoende 
efterhandsutvärdering för att mäta 
programmets effekter och mervärde för 
unionen och lämna en rapport om denna 
utvärdering till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén och Regionkommittén. Efter 
utvärderingen kan kommissionen 
rekommendera att programmet ska 
fortsätta, vilket ska ske senast två år efter 
programperiodens slut. För att öka 
insynen ska rapporten offentliggöras och 
göras tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 15 – 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 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 på ett 
korrekt sätt.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 15 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Utveckla gemensamma europeiska 
strategier som verkligen förbättrar 
sysselsättningen och den sociala politiken 
samt arbetsvillkoren i Europa.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) arbetsmarknadens parter, d) arbetsmarknadens parter och relevanta 
näringslivsaktörer,

Ändringsförslag 28

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

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

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De årliga arbetsplanerna, inbegripet 
kriterierna för urval av stödmottagare efter 

b) De årliga arbetsplanerna, inbegripet 
kriterierna för urval av stödmottagare efter 



AD\901422SV.doc 15/17 PE483.686v02-00

SV

anbudsinfordringar. anbudsinfordringar. Kriterierna för urvalet 
av stödmottagare ska ta hänsyn till den 
inre marknadens krav.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 20 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Se till att de som söker arbete i en 
annan medlemsstat i god tid får 
fullständig information om lagstiftning 
och rekryteringsvillkor.

Ändringsförslag 31

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 
stödmottagare.

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 
stödmottagare. Utbildningsprogrammen 
ska ta hänsyn till den inre marknadens 
krav.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1
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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 med uppgifter om vilka 
verksamheter som beviljats stöd, det 
ekonomiska genomförandet samt 
fördelningen av och tillgången till 
finansiering och investering per 
medlemsstat, 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.

Ändringsförslag 33

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.
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