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

Or. pt

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 
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hinder som de ställs inför, bland annat i samband med koncentrationen och monopoliseringen 
av industri-, produktions- och distributionssektorn.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med artiklarna 45 och 46 i 
fördraget fastställs i förordning (EU) 
nr 492/2011 bestämmelser som syftar till 
fri rörlighet för arbetstagare genom ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Eures bör främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande geografiska rörlighet, 
öka insynen på arbetsmarknaden och 
förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar samt stödja verksamhet 
inom rekrytering, rådgivning och 
vägledning på nationell och 
gränsöverskridande nivå och därigenom 
bidra till målen i Europa 2020-strategin.

(11) I enlighet med artiklarna 45 och 46 i 
fördraget fastställs i förordning (EU) nr 
492/2011 bestämmelser som syftar till fri 
rörlighet för arbetstagare genom ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Den fria rörligheten ska 
bygga på frivillighet och inte vara 
framtvingad av arbetslöshet eller andra 
sociala problem. Eures bör främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 
gränsöverskridande geografiska rörlighet, 
öka insynen på arbetsmarknaden och 
förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar samt stödja verksamhet 
inom rekrytering, rådgivning och 
vägledning på nationell och 
gränsöverskridande nivå och därigenom 
bidra till målen i Europa 2020-strategin.

Or. pt

Motivering

Det måste säkerställas att den fria rörligheten för arbetstagare är ett frivilligt val och inte en 
följd av arbetslöshet eller andra sociala problem.

Ändringsförslag 3

Förslag till lagstiftningsresolution
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 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
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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.

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 kan täcka 
behovet av teknisk modernisering och 
uppdatering, något som är nödvändigt för 
att säkerställa mikroföretagens och de 
små och medelstora företagens likviditet 
och oberoende. 

Or. pt

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, vilket är nödvändigt för att säkerställa mikroföretagens och de små 
och medelstora företagens likviditet och oberoende.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Enligt artiklarna 8 och 10 i fördraget 
bör programmet stödja integreringen av 
målen jämställdhet och icke-diskriminering 
i all sin verksamhet. Programmet bör 
därför övervakas och utvärderas 
regelbundet för att det ska gå att bedöma 
hur jämställdhets- och 
diskrimineringsfrågor beaktas inom 
programmets verksamheter.

(Berör inte den svenska versionen).

Or. pt

Motivering
(Berör inte den svenska versionen).
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Stärka egenansvaret för unionens mål 
inom sysselsättning, sociala villkor och 
arbetsvillkor, både bland de viktigaste 
beslutsfattarna på unionsnivå och nationell 
nivå och bland andra berörda parter, för att 
få till stånd konkreta och samordnade 
åtgärder både på unionsnivå och 
medlemsstatsnivå.

a) Utveckla strategier för att öka 
sysselsättningen och skyddet av sociala 
rättigheter och anställningsrättigheter, 
både bland de viktigaste beslutsfattarna på 
unionsnivå och nationell nivå och bland 
andra berörda parter, för att få till stånd 
konkreta och samordnade åtgärder både på 
unionsnivå och medlemsstatsnivå.

Or. pt

Ändringsförslag 6

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

Or. pt

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 

d) Säkerställa arbetstagarnas möjlighet till
geografisk rörlighet, som inte ska vara 
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genom att se till att unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir 
öppna och tillgängliga för alla.

framtvingad av arbetslöshet eller andra 
sociala problem, och göra det lättare att 
hitta arbete med tillhörande sociala 
rättigheter och anställningsrättigheter 
som är tillgängliga för alla.

Or. pt

Motivering

Det måste säkerställas att den fria rörligheten för arbetstagare är ett frivilligt val och inte en 
följd av arbetslöshet eller andra sociala problem.

Ändringsförslag 8

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.

Or. pt

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 10

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.

Or. pt

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 5.2 c.

Ändringsförslag 11

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.

Or. pt

Motivering

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


