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Ændringsforslag 12
Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I flagskibsinitiativerne "Europæisk 
platform mod fattigdom og social 
udstødelse" og "Innovation i EU" 
fastlægges det, at social innovation er et 
effektivt værktøj til at håndtere de sociale 
udfordringer, der opstår som følge af en 
aldrende befolkning, fattigdom, 
arbejdsløshed, nye arbejdsmønstre og 
livsstile og borgernes forventninger til 
social retfærdighed, uddannelse og 
sundhedspleje. Programmet skal støtte 
foranstaltninger, der styrker den sociale 
innovation på politikområder, som 
henhører under dets anvendelsesområde i 
den offentlige, private og tredje sektor, idet 
der tages behørigt hensyn til de regionale 
og lokale myndigheders rolle. Det skal især 
bidrage til identifikation, evaluering og 
styrkelse af innovative løsninger og 
praksisser gennem sociale eksperimenter 
og dermed bistå medlemsstaterne mere 
effektivt med at gennemføre reformer af 
deres arbejdsmarkeder og politikker
vedrørende social beskyttelse. Det skal 
endvidere fungere som en katalysator for 
tværnationale partnerskaber og netværk 
mellem aktører fra den offentlige, private 
og tredje sektor samt støtte dem i at 
udvikle og gennemføre nye metoder til 
håndtering af presserende sociale behov og 
udfordringer.

(4) I flagskibsinitiativerne "Europæisk 
platform mod fattigdom og social 
udstødelse" og "Innovation i EU" 
fastlægges det, at social innovation er et 
effektivt værktøj til at håndtere de sociale 
udfordringer, der opstår som følge af en 
aldrende befolkning, fattigdom, 
arbejdsløshed, nye arbejdsmønstre og 
livsstile og borgernes forventninger til 
social retfærdighed, uddannelse og 
sundhedspleje. Programmet skal støtte 
foranstaltninger, der styrker den sociale 
innovation på politikområder, som 
henhører under dets anvendelsesområde i 
den offentlige, private og tredje sektor, idet 
der tages behørigt hensyn til de regionale 
og lokale myndigheders rolle. Det skal især 
bidrage til identifikation, analyse og 
styrkelse af innovative løsninger og 
praksisser gennem sociale eksperimenter 
og dermed bistå medlemsstaterne mere 
effektivt med at gennemføre reformer af 
deres arbejdsmarkeder, erhvervspolitik og 
politikker vedrørende social beskyttelse. 
Det skal endvidere fungere som en 
katalysator for tværnationale partnerskaber 
og netværk mellem aktører fra den 
offentlige, private og tredje sektor samt 
støtte dem i at udvikle og gennemføre nye 
metoder til håndtering af presserende 
sociale behov og udfordringer.

Or. sv

Ændringsforslag 13
Silvia-Adriana Țicău
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Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Det er nødvendigt at konsolidere det 
indre markeds sociale dimensioner.  I 
lyset af behovet for at styrke tilliden til det 
indre marked og den frie bevægelighed 
for tjenesteydelser gennem respekt for 
arbejdstagernes rettigheder, er det 
nødvendigt at sikre, at arbejdstagere og 
iværksættere er stillet lige for så vidt 
angår retten til fri bevægelighed på hele 
Den Europæiske Unions område.

Or. ro

Ændringsforslag 14
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

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 
forbedrer overholdelsen af EU's regler om 
beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder.

(8) Stærke sundheds- og 
sikkerhedspolitikker for arbejdstagere er 
et centralt element i EU's socialpolitik. EU 
spiller en vigtig rolle 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.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Forbedret overholdelse af EU's 
regler om beskyttelse af arbejdstagernes 
rettigheder vil bidrage til at løse det 
problem med illoyal konkurrence, som er 
åbenlyst på visse markeder for 
tjenesteydelser, og til at bekæmpe 
fænomenet med skuffeselskaber inden for 
EU.

Or. en

Ændringsforslag 16
Kent Johansson

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med artikel 45 og 
46 i traktaten fastsættes der i forordning 
(EU) nr. 492/2011 bestemmelser om at 
gennemføre arbejdskraftens frie 
bevægelighed ved at sikre et snævert 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen. EURES skal forbedre 
arbejdsmarkederne ved at bane vejen for 
tværnational geografisk 
arbejdstagermobilitet, skabe større 
gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, sikre 
formidling og udligning af tilbud og 
ansøgninger om beskæftigelse og støtte 
aktiviteter inden for ansættelse, rådgivning 
og vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan og derved medvirke til at nå målene i 
Europa 2020-strategien.

(11) I overensstemmelse med artikel 45 og 
46 i traktaten fastsættes der i forordning 
(EU) nr. 492/2011 bestemmelser om at 
gennemføre arbejdskraftens frie 
bevægelighed ved at sikre et snævert 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen. EURES bør forbedre 
arbejdsmarkedernes funktionsevne og 
fleksibilitet ved at bane vejen for 
tværnational geografisk 
arbejdstagermobilitet, skabe større 
gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, sikre 
formidling og udligning af tilbud og 
ansøgninger om beskæftigelse og støtte 
aktiviteter inden for ansættelse, rådgivning 
og vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan og derved medvirke til at nå målene i 
Europa 2020-strategien.
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Or. sv

Ændringsforslag 17
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) EURES' arbejdsområde skal udvides 
til udvikling af og støtte til målrettede 
mobilitetsordninger på EU-plan med 
henblik på at besætte ledige stillinger i 
forbindelse med problemer på 
arbejdsmarkedet. I overensstemmelse med 
artikel 47 i traktaten skal ordningerne 
fremme mobiliteten blandt unge 
arbejdstagere.

(12) EURES' arbejdsområde bør udvides til 
udvikling af og støtte til målrettede 
mobilitetsordninger på EU-plan med 
henblik på at besætte ledige stillinger i 
forbindelse med problemer på 
arbejdsmarkedet. I lyset af den høje 
ungdomsarbejdsløshed og i 
overensstemmelse med artikel 47 i 
traktaten bør ordningerne navnlig fremme 
mobiliteten blandt unge arbejdstagere 
inden for EU.

Or. en

Ændringsforslag 18
Inês Cristina Zuber

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 

(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 bør 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 
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selvstændige erhvervsdrivende, men som 
ikke har adgang til kredit. I første omgang 
oprettede Europa-Parlamentet og Rådet i 
2010 faciliteten.

selvstændige erhvervsdrivende, men som 
ikke har adgang til kredit. I første omgang 
oprettede Europa-Parlamentet og Rådet i 
2010 faciliteten. Det er også vigtigt, at den 
kredit, der tilbydes, gøres mere fleksibel 
via institutioner uden for banksektoren, 
og at den er tilstrækkelig til at dække 
behovet for teknologisk modernisering og 
forbedring, således at 
mikrovirksomheders samt små og 
mellemstore virksomheders likviditet og 
uafhængighed kan bevares.

Or. pt

Ændringsforslag 19
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) Sociale eksperimenter skal give 
innovative svar på sociale behov og finde 
sted i nærmere definerede sammenhænge, 
der muliggør overvågning og evaluering, 
med henblik på at nedbringe sociale 
omkostninger samt investeringsrisici.

Or. en

Ændringsforslag 20
Judith A. Merkies

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) aksen Progress, der støtter udvikling, 
gennemførelse, overvågning og evaluering 
af EU's beskæftigelses- og socialpolitik og 
lovgivning om arbejdsvilkår, og som 

a) aksen Progress, der støtter udvikling, 
gennemførelse, overvågning og evaluering 
af EU's beskæftigelses- og socialpolitik og 
lovgivning om arbejdsvilkår, og som 
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fremmer evidensbaseret politisk 
beslutningstagning og innovation i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter, 
civile samfundsorganisationer og andre 
interesserede parter

fremmer evidensbaseret politisk 
beslutningstagning og innovation i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter, 
civile samfundsorganisationer og andre 
interesserede parter. Den sigter på 
udvikling af fælles europæiske strategier 
med henblik på en reel forbedring af 
beskæftigelses- og socialpolitikken samt 
arbejdsvilkårene i Europa

Or. en

Ændringsforslag 21
Inês Cristina Zuber

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aksen Mikrofinansiering og socialt 
iværksætteri, der letter adgangen til 
finansiering for iværksættere, særlig dem, 
der befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet, og sociale virksomheder.

c) aksen Mikrofinansiering og socialt 
iværksætteri, der letter adgangen til 
finansiering for iværksættere, særlig dem, 
der befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet, og sociale virksomheder, 
herunder navnlig kooperativer, gensidige 
selskaber og mikrovirksomheder.

Or. pt

Ændringsforslag 22
Kent Johansson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte udviklingen af passende, 
tilgængelige og effektive sociale 
beskyttelsessystemer og arbejdsmarkeder 
og bane vejen for politiske reformer ved at 
fremme god forvaltning, gensidig læring 
og social innovation

b) støtte udviklingen af passende, mere 
fleksible og effektive sociale 
beskyttelsessystemer og arbejdsmarkeder 
og bane vejen for politiske reformer ved at 
fremme god forvaltning, gensidig læring 
og social innovation
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Or. sv

Ændringsforslag 23
Silvia-Adriana Țicău

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme arbejdstagernes geografiske 
mobilitet og styrke 
beskæftigelsesmulighederne ved at udvikle 
europæiske arbejdsmarkeder, der er åbne 
og tilgængelige for alle

d) konsolidere det indre marked ved at 
fremme arbejdstagernes geografiske 
mobilitet og styrke 
beskæftigelsesmulighederne ved at udvikle 
europæiske arbejdsmarkeder, der er åbne 
og tilgængelige for alle, samt ved at 
respektere og garantere arbejdstagernes 
frie bevægelighed og rettigheder på hele 
Den Europæiske Unions område

Or. ro

Ændringsforslag 24
Kent Johansson

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 og bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling på grund af køn, etnisk 
tilhørsforhold, religion eller anden 
trosopfattelse, handicap, alder, seksuel 
orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk

Or. sv
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Ændringsforslag 25
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 60 % til aksen Progress, hvoraf mindst 
17 % tildeles til fremme af sociale 
eksperimenter som en metode til test og 
evaluering af innovative løsninger med 
henblik på at opskalere dem

a) 50 % til aksen Progress

Or. en

Ændringsforslag 26
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 20 % til aksen Mikrofinansiering og 
socialt iværksætteri.

c) 30 % til aksen Mikrofinansiering og 
socialt iværksætteri.

Or. en

Ændringsforslag 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan benytte sig af de i 
stk. 1 nævnte bevillinger til finansiering af 
teknisk og/eller administrativ bistand, 
særlig i forbindelse med revision, 
udlicitering af oversættelser, ekspertmøder 
og informations- og 
kommunikationsaktiviteter til fordel for 

3. Kommissionen kan benytte sig af de i 
stk. 1 nævnte bevillinger til finansiering af 
teknisk og/eller administrativ bistand, 
særlig i forbindelse med revision, 
udlicitering af oversættelser, ekspertmøder 
og informations- og 
kommunikationsaktiviteter til fordel for 
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både Kommissionen og modtagerne. både Kommissionen og modtagerne og 
sikrer i den forbindelse, at kontrollen med 
udgifterne styrkes.

Or. en

Ændringsforslag 28
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) evalueringer og konsekvensanalyser c) uafhængige evalueringer og 
konsekvensanalyser;

Or. en

Ændringsforslag 29
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udveksling og formidling af god praksis, 
innovative tilgange og erfaring, kollegiale 
evalueringer, benchmarking og gensidig 
læring på europæisk niveau

a) udveksling, identifikation og formidling 
af god praksis, innovative tilgange og 
erfaring, kollegiale evalueringer, 
benchmarking og gensidig læring på 
europæisk niveau

Or. sv

Ændringsforslag 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) møder, konferencer og seminarer for 
Rådets formandskab

b) vigtige møder, konferencer og seminarer 
for Rådets formandskab, såfremt der 
fremlægges en behørig begrundelse 
herfor

Or. en

Ændringsforslag 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) organisation af arbejdsgrupper bestående 
af nationale tjenestemænd, som skal 
overvåge gennemførelsen af EU-
lovgivningen

c) organisation af arbejdsgrupper bestående 
af nationale tjenestemænd, som skal 
overvåge den korrekte gennemførelse af 
EU-lovgivningen

Or. en

Ændringsforslag 32
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) netværk og samarbejde mellem 
specialiserede organer, nationale, regionale 
og lokale myndigheder på europæisk 
niveau

d) netværk og samarbejde mellem 
specialiserede organer og andre relevante 
interessenter samt nationale, regionale og 
lokale myndigheder på europæisk niveau

Or. sv

Ændringsforslag 33
Cristina Gutiérrez-Cortines
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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, uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdomspolitik, 
forskning og innovation, iværksætteri, 
sundhed, udvidelse og eksterne relationer 
og almindelig økonomisk politik, samt at 
de tilgodeser behovene på det indre 
marked og derigennem forbedrer dets 
funktionsevne.

Or. en

Ændringsforslag 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 årlige
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. I åbenhedens interesse 
skal rapporterne gøres offentligt 
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tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der foretages en midtvejsevaluering af 
programmet ved udgangen af 2017 for at 
måle, hvor langt man er nået med at 
opfylde målsætningerne heri, for at fastslå, 
hvorvidt ressourcerne er blevet anvendt 
effektivt, og for at vurdere programmets 
EU-merværdi.

1. Der foretages en midtvejsevaluering af 
programmet ved udgangen af 2017 for at 
måle, hvor langt man er nået med at 
opfylde målsætningerne heri, for at fastslå, 
hvorvidt ressourcerne er blevet anvendt 
effektivt, og for at vurdere programmets 
EU-merværdi. Evalueringsrapporten 
fremsendes til Europa-Parlamentet og 
Rådet. I åbenhedens interesse skal 
rapporten gøres offentligt tilgængelig.

Or. en

Ændringsforslag 36
Silvia-Adriana Ţicău

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest to år efter programmets udløb 
foretager Kommissionen en efterfølgende 
evaluering for at måle dets virkning og EU-
merværdi og fremsender en rapport herom 
til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

2. Senest et år efter programmets udløb 
foretager Kommissionen en efterfølgende 
evaluering for at måle dets virkning og EU-
merværdi og fremsender en rapport herom 
til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget. På baggrund 
af denne evaluering kan Kommissionen
henstille til videreførelse af programmet 
senest to år efter dets udløb.
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Or. ro

Ændringsforslag 37
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest to år efter programmets udløb 
foretager Kommissionen en efterfølgende 
evaluering for at måle dets virkning og EU-
merværdi og fremsender en rapport herom 
til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

2. Senest to år efter programmets udløb 
foretager Kommissionen en efterfølgende 
evaluering for at måle dets virkning og EU-
merværdi og fremsender en rapport herom 
til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget. I åbenhedens 
interesse skal rapporten gøres offentligt 
tilgængelig.

Or. en

Ændringsforslag 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest to år efter programmets udløb 
foretager Kommissionen en efterfølgende 
evaluering for at måle dets virkning og EU-
merværdi og fremsender en rapport herom 
til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget.

2. Senest to år efter programmets udløb 
foretager Kommissionen en uafhængig, 
efterfølgende evaluering for at måle dets 
virkning og EU-merværdi og fremsender 
en rapport herom til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Or. en
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Ændringsforslag 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 15 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme effektiv og inklusiv 
informationsudveksling, gensidig læring og 
dialog om EU's beskæftigelses- og 
socialpolitik og lovgivning om 
arbejdsvilkår på EU-niveau, nationalt 
niveau og internationalt niveau for at 
hjælpe medlemsstaterne og de andre
deltagende lande med at udvikle deres 
politikker og gennemføre EU-lovgivningen

b) fremme effektiv og inklusiv 
informationsudveksling, gensidig læring og 
dialog om EU's beskæftigelses- og 
socialpolitik og lovgivning om 
arbejdsvilkår på EU-niveau, nationalt
niveau og internationalt niveau for at 
hjælpe medlemsstaterne og de andre 
deltagende lande med at udvikle deres 
politikker og gennemføre EU-lovgivningen 
korrekt

Or. en

Ændringsforslag 40
Judith A. Merkies

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) udvikle fælles europæiske strategier 
med henblik på en reel forbedring af 
beskæftigelses- og socialpolitikken samt 
arbejdsvilkårene i Europa.

Or. en

Ændringsforslag 41
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) arbejdsmarkedets parter d) arbejdsmarkedets parter og relevante 
erhvervsaktører

Or. sv

Ændringsforslag 42
Kent Johansson

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen kan samarbejde med 
tredjelande, der ikke deltager i 
programmet. Repræsentanter for disse 
tredjelande kan deltage i begivenheder af 
fælles interesse (såsom konferencer, 
workshopper og seminarer), der finder sted 
i lande, som deltager i programmet, og 
omkostningerne ved deres deltagelse kan 
dækkes af programmet.

4. Kommissionen kan samarbejde med 
tredjelande, der ikke deltager i 
programmet. Repræsentanter for disse 
tredjelande kan deltage i begivenheder af 
fælles interesse (såsom konferencer, 
workshopper og seminarer), der finder sted 
i lande, som deltager i programmet, og 
omkostningerne ved deres deltagelse kan 
medfinansieres af programmet.

Or. sv

Ændringsforslag 43
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de årlige arbejdsplaner, herunder 
kriterierne for valg af modtagere efter 
indkaldelse af forslag.

b) de årlige arbejdsplaner, herunder 
kriterierne for valg af modtagere efter 
indkaldelse af forslag. Kriterierne for valg 
af modtagere skal tage hensyn til det indre 
markeds behov.

Or. en
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Ændringsforslag 44
Silvia-Adriana Țicău

Forslag til forordning
Artikel 20 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) sikre fuld og rettidig information om 
lovgivning og ansættelsesvilkår for 
personer, som søger arbejde i en anden 
medlemsstat.   

Or. ro

Ændringsforslag 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at nå ud til de endelige modtagere og 
opnå konkurrence- og levedygtige 
mikrovirksomheder samarbejder offentlige 
og private organer, der udøver de i stk. 1, 
litra a) nævnte aktiviteter, tæt med 
organisationer, som repræsenterer de 
endelige mikrokreditmodtageres interesser, 
og med organisationer, der udbyder 
mentorordninger og 
uddannelsesprogrammer til disse endelige 
modtagere, herunder særlig de 
organisationer, som modtager støtte fra 
ESF.

2. For at nå ud til de endelige modtagere og 
opnå konkurrence- og levedygtige 
mikrovirksomheder samarbejder offentlige 
og private organer, der udøver de i stk. 1, 
litra a) nævnte aktiviteter, tæt med 
organisationer, som repræsenterer de 
endelige mikrokreditmodtageres interesser, 
og med organisationer, der udbyder 
mentorordninger og 
uddannelsesprogrammer til disse endelige 
modtagere, herunder særlig de 
organisationer, som modtager støtte fra 
ESF. Uddannelsesprogrammerne skal 
tage hensyn til det indre markeds behov.

Or. en

Ændringsforslag 46
Silvia-Adriana Țicău
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De internationale finansieringsinstitutter 
og i givet fald fondsforvalterne sender 
årlige gennemførelsesrapporter til 
Kommissionen vedrørende de aktiviteter, 
der bevilges støtte til, og den økonomiske 
gennemførelse af disse samt tildeling af og 
adgang til finansiering og investering efter 
sektor og modtagertype, accepterede eller 
afviste ansøgninger og kontrakter indgået 
af de pågældende offentlige og private 
organer, finansierede foranstaltninger og 
resultaterne heraf, bl.a. med hensyn til 
sociale virkninger, jobskabelse og 
bæredygtigheden af de virksomheder, der 
modtager støtte.

1. De internationale finansieringsinstitutter 
og i givet fald fondsforvalterne sender 
årlige gennemførelsesrapporter til 
Kommissionen vedrørende de aktiviteter, 
der bevilges støtte til, og den økonomiske 
gennemførelse af disse samt tildeling af og 
adgang til finansiering og investering efter 
medlemsstat, sektor og modtagertype, 
accepterede eller afviste ansøgninger og 
kontrakter indgået af de pågældende 
offentlige og private organer, finansierede 
foranstaltninger og resultaterne heraf, bl.a. 
med hensyn til sociale virkninger,
jobskabelse og bæredygtigheden af de 
virksomheder, der modtager støtte.

Or. ro

Ændringsforslag 47
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der formidles i disse 
årlige gennemførelsesrapporter, indgår i de 
overvågningsrapporter, der udkommer 
hvert andet år, jf. artikel 13. Disse 
overvågningsrapporter omfatter de årlige 
rapporter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
2, i afgørelse nr. 283/2010/EU.

2. De oplysninger, der formidles i disse 
årlige gennemførelsesrapporter, indgår i de 
årlige overvågningsrapporter, jf. artikel 13. 
Disse overvågningsrapporter omfatter de 
årlige rapporter, der er omhandlet i artikel 
8, stk. 2, i afgørelse nr. 283/2010/EU.

Or. en


