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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi 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 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Programmet skal tage sigte på en 
sammenhængende tilgang til fremme af 
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, teknologisk 
opdatering og modernisering og teknisk 
bistand. Endelig skal programmet sikre 
budgetmæssig fleksibilitet gennem 
oprettelse af en reserve, der skal tildeles på 
årsbasis for at opfylde politiske 
prioriteringer.

Or. pt
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Begrundelse

Finansieringen af mikro- samt små og mellemstore virksomheder bør sætte disse i stand til at 
opdatere og modernisere deres teknologi, således at de kan håndtere de udfordringer og 
hindringer, de står overfor, herunder navnlig hindringerne i forbindelse med koncentrationen 
og monopoliseringen af industri-, produktions- og distributionssektorerne. 

Ændringsforslag 2

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 forstået som en handling, 
der bygger på frivillighed og ikke er 
dikteret af arbejdsløshed eller andre 
sociale problemer, 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.

Or. pt

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at den frie bevægelighed og mobilitet for arbejdstagere er resultat 
af et frivilligt valg og ikke af arbejdsløshed eller andre sociale problemer.

Ændringsforslag 3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning
Betragtning 14



PA\893553DA.doc 5/9 PE483.686v01-00

DA

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. I første omgang 
oprettede Europa-Parlamentet og Rådet i 
2010 faciliteten. Det er endvidere vigtigt, 
at den tilgængelige kredit er tilstrækkelig 
til at dække behovet for teknologisk 
modernisering og opdatering med henblik 
på at sikre likviditeten og 
uafhængigheden for mikrovirksomheder 
samt små og mellemstore virksomheder.

Or. pt

Begrundelse

Finansieringen af mikro- samt små og mellemstore virksomheder bør sætte disse i stand til at 
opdatere og modernisere deres teknologi, således at de kan håndtere de udfordringer og 
hindringer, de står overfor, da det er nødvendigt at sikre likviditeten og uafhængigheden for 
mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder. 

Ændringsforslag 4

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 

((Vedrører ikke den danske tekst.)
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overvågning og evaluering for at vurdere, 
hvordan spørgsmål omkring ligestilling 
mellem kønnene og ikke-
forskelsbehandling håndteres i forbindelse 
med aktiviteterne under programmet.

Or. pt

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 5

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) fremme centrale europæiske og 
nationale politiske beslutningstageres samt 
andre interesserede parters strategier for 
forøgelse af beskæftigelsen og beskyttelse 
af sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
rettigheder med henblik på konkrete og 
koordinerede foranstaltninger på både EU-
og medlemsstatsplan

Or. pt

Ændringsforslag 6

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, 
tilgængelige og effektive offentlige sociale 
beskyttelsessystemer og arbejdsmarkeder 
og bane vejen for politiske reformer ved at 
fremme god forvaltning, gensidig læring 
og social innovation

Or. pt
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Ændringsforslag 7

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) garantere arbejdstagernes adgang til en 
geografisk mobilitet, der ikke er 
fremtvunget af arbejdsløshed eller andre 
sociale problemer, og styrke 
beskæftigelsesmulighederne gennem 
sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
rettigheder, der er åbne og tilgængelige for 
alle

Or. pt

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at den frie bevægelighed og mobilitet for arbejdstagere er resultat 
af et frivilligt valg og ikke af arbejdsløshed eller andre sociale problemer.

Ændringsforslag 8

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 og 
øge de sociale virksomheders adgang til 
finansiering som et middel til at forbedre 
deres likviditet og uafhængighed.

Or. pt

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) fremme af skabelsen af job med 
rettigheder samt planlægning og 
udvikling af nye kvalifikationer til nye 
kvalitetsjob ved at kæde beskæftigelses- og 
socialpolitikkerne sammen med industri-
og strukturpolitikkerne for at fremme 
overgangen til ressourceeffektiv 
lavemissionsøkonomi.

Or. pt

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – 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, 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

Or. pt

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 5, stk. 2, litra c).

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 20 % til aksen Mikrofinansiering og 
socialt iværksætteri.

c) 30 % til aksen Mikrofinansiering og 
socialt iværksætteri.

Or. pt
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Begrundelse

Et af de største problemer i forbindelse med oprettelsen og driften af mikro- samt små og 
mellemstore virksomheder er tilvejebringelse af finansiering, og vi foreslår derfor en styrkelse 
af mikrofinansieringsaksen.


