
AD\903968DA.doc PE487.706v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Regionaludviklingsudvalget

2011/0270(COD)

6.6.2012

UDTALELSE
fra Regionaludviklingsudvalget

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-program 
for social udvikling og innovation
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

Ordfører for udtalelse: Tomasz Piotr Poręba



PE487.706v02-00 2/23 AD\903968DA.doc

DA

PA_Legam



AD\903968DA.doc 3/23 PE487.706v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har inden for rammerne af lovgivningspakken for perioden 2014-2020 fremsat 
et forslag til forordning om det nye EU-program for social udvikling og innovation (i det 
følgende benævnt "programmet").

Forordningen om det nye program er integreret i den udgiftsramme, der henhører under 
udgiftsområde 1 (intelligent og inklusiv vækst) i den nye flerårige finansieringsramme 2014-
2020.

Programmet har til formål at bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien og til 
opfyldelsen af dens målsætninger om intelligent og bæredygtig udvikling og social integration 
ved hjælp af en række foranstaltninger – navnlig analysearbejde, tiltag på området gensidig 
læring, støtte til de vigtigste aktører, der har til opgave at gennemføre programmets 
målsætninger, fremme af arbejdstagernes mobilitet i Unionen og støtte til mikrovirksomheder 
– der har til formål at sikre et højere beskæftigelsesniveau, garantere en passende social 
sikring, bekæmpe social udstødelse og fattigdom og forbedre arbejdsvilkårene.

Kommissionen foreslår at sammenlægge tre eksisterende instrumenter – Progress-
programmet, Eures-programmet og den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til 
beskæftigelse og social integration – inden for rammerne af et fælles program for social 
udvikling og innovation.

Fællesskabsprogrammet Progress for beskæftigelse og social solidaritet, som blev etableret i 
2006, har til formål at støtte EU's beskæftigelsespolitik ved at overvåge, hvordan politikkerne 
på dette område gennemføres, fremme gensidig læring, udvikle statistiske instrumenter og 
metoder, støtte hovedaktørerne, skabe netværk samt iværksætte oplysende aktiviteter. De 
væsentligste modtagere af disse støttemidler er de lokale og regionale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og de ikke-statslige organisationer.

Det europæiske arbejdsformidlingsnet (Eures) blev oprettet i 2002. Nettet sigter mod at 
fremme de europæiske arbejdstageres geografiske mobilitet. Eures støtter etableringen af 
partnerskaber på tværs af grænserne, der fungerer som en platform for kontakt mellem de 
offentlige arbejdsformidlinger og arbejdsmarkedets parter og for rådgivning om spørgsmål 
vedrørende arbejdstagernes rettigheder og pligter.

Mikrofinansieringsfaciliteten Progress til beskæftigelse og social integration, der blev oprettet 
i 2010, letter adgangen til støtte i form af mikrokredit til personer, som er dårligt stillet med 
hensyn til adgangen til det konventionelle kreditmarked (arbejdsløse og personer, der er truet 
af social udstødelse), og til personer, der ønsker at etablere eller udvikle deres egen 
virksomhed. Mikrofinansieringsfaciliteten tildeler ikke direkte finansielle midler til 
iværksættere, men giver mikrofinansieringsinstitutter i EU's medlemsstater mulighed for 
lettere at udstede lån til iværksættere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed eller 
udvikle en eksisterende virksomhed.

Forordningen om det nye EU-program for social udvikling og innovation skulle træde i kraft 
på datoen for udløbet af de eksisterende programmer, dvs. den 1. januar 2014, og gælder 
indtil den 31. december 2020.
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Kommissionen foreslår, at de finansielle bevillinger til gennemførelse af programmet er på 
958,19 mio. EUR for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020.

Ordføreren mener, at Kommissionen ikke på nogen måder anfører merværdien af 
sammenlægningen af de tre eksisterende programmer.

Endvidere har Kommissionen ikke foretaget en afgrænsning mellem foranstaltningerne i det 
nye program og de støtteforanstaltninger, der stilles til rådighed inden for rammerne af 
fondene under samhørighedspolitikken (EFS og EFRU), og har ikke sikret en effektiv 
koordinering af dem, hvilket har ført til overlapninger i visse regioner. Derfor omfatter 
anvendelsesområdet for støtten under det nye program til udarbejdelse og iværksættelse af 
sociale eksperimenter inden for aksen Progress også anvendelsesområdet for social 
innovation, som er indeholdt i forslaget til forordning om Den Europæiske Socialfond. Dette 
er ikke alt: der er ligeledes fastsat foranstaltninger til fremme af sociale virksomheder i 
forordningen om EFRU's funktion. I lyset af disse elementer bør det klart defineres, hvordan 
det nye instrument skal integreres med de supplerende instrumenter under 
samhørighedspolitikken.

Kommissionen afsætter 17 % af aksen Progress til fremme af sociale eksperimenter, men 
giver ikke en præcis redegørelse for de specifikke mål på områderne social innovation og 
sociale eksperimenter. Ordføreren foreslår at lempe det fastlagte finansieringsloft, som 
Kommissionen pålægger de sociale eksperimenter, og understreger, at målene for den sociale 
innovation kun kan opfyldes ved at samarbejde med de nationale sociale systemer og ikke ved 
at erstatte dem. Der bør iværksættes en bred politisk debat forud for vedtagelsen at enhver 
anden tilgang på området.

I den aktuelle økonomiske kontekst er mikrokredit det instrument blandt de tre instrumenter, 
der giver mulighed for at opnå de mest håndgribelige resultater. De små virksomheder og 
mikrovirksomhederne udgør tæt på 99,9 % af de nyetablerede selskaber i Europa, og en 
tredjedel af dem etableres af arbejdsløse. Som følge heraf bør man ikke blot øge procentdelen 
af mikrokreditter i budgettet for det nye program, men ligeledes understrege den væsentlige 
rolle, som de spiller i bekæmpelsen af udstødelse.

I denne periode med økonomisk krise og streng budgetmæssig disciplin i medlemsstaterne 
modsætter ordføreren sig en stigning i administrative omkostninger (artikel 5, stk. 3) og 
oprettelsen af en budgetreserve på 5 %, hvis anvendelse ikke er klart defineret af 
Kommissionen.

Hvad angår regionernes og byernes rolle i processen for gennemførelse af det nye program, er 
det nødvendigt at understrege, at det er vigtigt at knytte disse enheder til de samlede 
operationelle faser af programmets gennemførelse.

Det bør ligeledes være en prioritet at målrette virksomhedernes handlinger inden for 
rammerne af Eures mod behovet hos unge, som har en arbejdsløshed på over 20 %.
Ordføreren beklager at måtte henlede opmærksomheden på, at der mangler en evaluering af 
Eures-programmets effektivitet og en angivelse af antallet af personer, der har fundet 
beskæftigelse gennem dette program.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget 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 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 
gennemførelsen heraf i praksis 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 - særlig i denne tid med 
økonomisk krise i Unionen og dens 
regioner - 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 
praktisk gennemførelse af dem gennem 
sociale eksperimenter og dermed bistå 
medlemsstaterne mere effektivt med at 
gennemføre reformer af deres 
arbejdsmarkeder og politikker vedrørende 
social beskyttelse, navnlig med henblik på 
at skabe øget vækst og mere afbalanceret 
udvikling i Unionens regioner. 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 
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håndtering af presserende sociale behov og 
udfordringer. Programmet bør ligeledes 
bidrage til at finde frem til, evaluere og 
styrke innovative løsninger og innovativ 
praksis via socialpolitiske eksperimenter 
med henblik på at hjælpe 
medlemsstaterne til at gøre deres 
arbejdsmarkeder mere effektive og om 
nødvendigt yderligere forbedre deres 
politikker vedrørende social sikring og 
integration.  Programmet bør også tage 
hensyn til den territoriale dimension ved 
fattigdom og udstødelse og især til den 
voksende ulighed mellem og inden for de 
enkelte regioner samt mellem regioner og 
byer.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Den åbne koordinationsmetode, der 
har vist sin fleksibilitet og operationelle 
effektivitet på socialpolitiske områder, bør 
anvendes på en holistisk måde på 
områder, der er af interesse for de enkelte 
medlemsstater. Der bør derfor i højere 
grad gøres brug af denne metode, ikke 
mindst med henblik på at forbedre 
programmet og gøre det mere effektivt.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU skal sørge for at have et solidt 
analysegrundlag til støtte for den politiske 
beslutningstagning på 
beskæftigelsesområdet og det sociale 
område. Et sådant evidensgrundlag forøger 
værdien af nationale foranstaltninger ved at 

(6) EU skal sørge for at have et solidt 
analysegrundlag til støtte for den politiske 
beslutningstagning på 
beskæftigelsesområdet og det sociale 
område. Et sådant evidensgrundlag forøger 
værdien af nationale foranstaltninger ved at 
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skabe en EU-dimension og et 
sammenligningsgrundlag for indsamling af 
data og udvikling af statistiske redskaber 
og metoder og fælles indikatorer med 
henblik på at danne et fuldstændigt billede 
af situationen i forhold til beskæftigelse, 
socialpolitik og arbejdsvilkår i hele EU og 
sikre en kvalitetsevaluering af 
effektiviteten af programmer og politikker.

skabe en EU-dimension og et 
sammenligningsgrundlag for indsamling af 
data og udvikling af statistiske redskaber 
og metoder og fælles indikatorer med 
henblik på at danne et fuldstændigt billede 
af situationen i forhold til beskæftigelse, 
socialpolitik og arbejdsvilkår i hele EU og 
sikre en kvalitetsevaluering af 
effektiviteten af programmer og politikker.
I særdeleshed kan en bedre forståelse af 
de samfundsøkonomiske ulempers 
territoriale dimension bidrage væsentligt 
til bestræbelserne på at udvikle mere 
bæredygtige og integrerede tilgange til at 
håndtere sådanne ulemper.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) EU har enestående muligheder for at 
skabe en europæisk platform for 
udveksling af erfaringer om politik og 
gensidig læring mellem medlemsstaterne 
på beskæftigelsesområdet og det sociale 
område. Viden om gennemførte politikker i 
andre lande og om resultaterne heraf 
udvider de politiske beslutningstageres 
muligheder, udløser nye politiske 
udviklinger og fremmer nationale reformer.

(7) EU har enestående muligheder for at 
skabe en europæisk platform for 
udveksling af erfaringer om politik og 
gensidig læring mellem medlemsstaterne 
ved at fremme eksempler på god praksis
på beskæftigelsesområdet og det sociale 
område. Viden om gennemførte politikker i 
andre lande og om resultaterne heraf 
udvider de politiske beslutningstageres 
muligheder, udløser nye politiske 
udviklinger og fremmer nationale reformer.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Desuden bør investering i de 
sundhedsmæssige og sociale 
infrastrukturer fremmes ikke blot for at 
mindske ulighed og forskelsbehandling, 
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men også med henblik på at fremme 
vækst, velfærd og udvikling på nationalt, 
regionalt og lokalt plan.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Civilsamfundsorganisationer på 
forskellige niveauer kan i høj grad bidrage 
til opfyldelsen af målsætningerne i 
programmet ved at deltage i den politiske 
beslutningsproces og bidrage til social 
innovation.

(9) Civilsamfundsorganisationer på 
forskellige niveauer kan i høj grad bidrage 
til opfyldelsen af målsætningerne i 
programmet ved at deltage i den politiske 
beslutningsproces og bidrage til social 
innovation. I den forbindelse vil det være 
en fordel at fremme fortsat dialog mellem 
myndighederne på nationalt, regionalt og 
lokalt plan, repræsentanter for 
civilsamfundet og arbejdsmarkedets 
parter med henblik på at sikre en effektiv 
indførelse af integrerede foranstaltninger.

Ændringsforslag 7

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 

(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 nationale 
arbejdsmarkedsmyndigheder og med 
Kommissionen. EURES skal forbedre 
arbejdsmarkederne og aktivt finde 
jobmuligheder ved at bane vejen for 
tværnational geografisk 
arbejdstagermobilitet især for unge, skabe 
større gennemsigtighed på 
arbejdsmarkedet, sikre formidling og 
udligning af tilbud og ansøgninger om 
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plan og derved medvirke til at gennemføre 
flexicuritypolitikker og til at nå målene i 
Europa 2020-strategien.

beskæftigelse og støtte aktiviteter inden for 
ansættelse, rådgivning og vejledning på 
nationalt og tværnationalt plan og derved 
medvirke til at gennemføre 
flexicuritypolitikker og nå målene i Europa 
2020-strategien. Det skal understreges, at 
Kommissionen ikke kan fungere som 
beskæftigelsestjeneste.

Ændringsforslag 8

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, navnlig ved at gøre de 
administrative formaliteter mere fleksible 
med henblik på især at forenkle de 
administrative procedurer for 
mikrofinansieringsoperationer og 
iværksætte passende 
informationsarrangementer for eventuelle 
iværksættere for at udvide 
mikrofinansieringsfaciliteten og opfylde 
behovene hos dem, som har mest brug for 
den, herunder særligt arbejdsløse og 
sårbare personer, der ønsker at starte eller 
udvikle en mikrovirksomhed, også som 
selvstændige erhvervsdrivende, men som 
ikke har adgang til kredit. Da små 
virksomheder og mikrovirksomheder 
ligeledes udgør størstedelen af nyligt 
oprettede virksomheder i EU, kan 
mikrokreditter ligeledes være det hurtigste 
middel til at opnå merværdi og konkrete 
resultater. I første omgang oprettede 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010 
faciliteten.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Programmet bør i overensstemmelse 
med Europa 2020-strategien behandle 
problemet med ungdomsarbejdsløshed.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Behandling af 
ungdomsarbejdsløsheden og unge 
arbejdstageres usikre situation vil ikke 
blot mindske de samfundsmæssige 
omkostninger, men også fremme den 
sociale integration.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17c) Mikrofinansieringsfaciliteten bør 
have langvarig virkning, nå ud til de 
potentielle modtagere og udgøre et 
proaktivt element for både økonomiske og 
lokale udviklingspolitikker. De 
foranstaltninger, der omfatter 
mikrofinansiering og socialt iværksætteri, 
bør ledsages af mentor- og 
uddannelsesprogrammer med henblik på 
at maksimere mulighederne for at skabe 
levedygtige mikrovirksomheder. Med 
henblik herpå bør en fast del af budgettet 
afsættes til sådanne foranstaltninger.
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I henhold til artikel 9 i traktaten skal 
programmet sikre, at der ved fastlæggelsen 
og gennemførelsen af Unionens politikker 
og aktiviteter tages hensyn til de krav, der 
er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse

(19) I henhold til artikel 9 i traktaten skal 
programmet sikre, at der ved fastlæggelsen 
og gennemførelsen af Unionens politikker 
og aktiviteter tages hensyn til de krav, der 
er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse Lokale og regionale 
myndigheder bør fremme institutioner, 
der har til formål at udføre forskning og 
industrivirksomhed, samt fremme og 
støtte industrivirksomheders investeringer 
i forskning og udvikling. Med henblik på 
at forenkle forvaltningssystemet, 
gennemføre programmets 
foranstaltninger og skabe en ægte 
værditilvækst er det vigtigt, at det nye 
instrument integreres behørigt med de 
supplerende instrumenter, der findes på 
det samhørighedspolitiske område (ESF, 
EFRU).

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 21 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Målene for denne forordning kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
deres omfang og virkninger bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 

(21) Målene for denne forordning kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af alle 
medlemsstaterne, især ikke på regionalt 
plan, og kan derfor på grund af deres 
omfang og virkninger bedre gennemføres 
på EU-plan; Unionen kan derfor inden for 
grænserne af sin kompetence træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
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hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, og under behørig hensyntagen til
medlemsstaternes og regionernes 
institutionelle systemer, går denne 
forordning ikke ud over, hvad der er 
nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Der kan opnås en effektiv 
gennemførelse af programmets 
målsætninger ved at inddrage regionale 
og lokale myndigheder så tæt som muligt i 
alle operationelle faser af 
gennemførelsesprocessen. Regionale 
myndigheder bør inddrages fra 
planlægningsfasen og i tildelingen af 
midler. Regionerne er nu de ledende 
aktører, også på det socialpolitiske 
område, og kan hjælpe med at udforme 
banebrydende sociale innovationer.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) De kompetente myndigheder bør 
give økonomiske incitamenter til 
arbejdsgivere, der tilbyder uddannelse af 
underkvalificerede ansatte og dermed 
hjælper dem med at få adgang til 
arbejdsmarkedet.
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "social virksomhed": en virksomhed, 
hvis primære målsætning er at opnå en 
social virkning frem for at skabe profit for 
ejere og interessenter. Den opererer på 
markedet gennem selvstændig og innovativ 
produktion af varer og tjenester og 
anvender hovedsageligt overskud til at nå 
sociale mål. Den ledes på en gennemsigtig 
og ansvarlig måde, særlig ved at involvere 
de arbejdstagere, kunder og interessenter, 
som påvirkes af dens aktiviteter

a) "social virksomhed": en virksomhed, 
hvis primære målsætning er at opnå en 
positiv social virkning frem for at skabe 
profit for ejere og interessenter. Den 
opererer på markedet gennem selvstændig 
og innovativ produktion af varer og 
tjenester og anvender hovedsageligt 
overskud til at nå passende sociale mål 
især i forbindelse med lokale behov. Den 
ledes på en gennemsigtig og ansvarlig 
måde, særlig ved at involvere de 
arbejdstagere, kunder og interessenter, som 
påvirkes af dens aktiviteter

Ændringsforslag 17

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 
fremmer evidensbaseret politisk 
beslutningstagning og innovation i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter, 
civile samfundsorganisationer og andre 
interesserede parter

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

Begrundelse

Målsætningerne i Europa 2020-strategien kan kun blive opfyldt, hvis de er baseret på alle 
myndighedsniveauer, der er ansvarlige for dem.
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Ændringsforslag 18

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, unge mennesker og
sociale virksomheder.

Ændringsforslag 19

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) styrke centrale europæiske, nationale, 
regionale og lokale politiske 
beslutningstageres samt andre interesserede 
parters ejerskab til EU's mål i forhold til 
beskæftigelse, sociale anliggender og 
arbejdsvilkår med henblik på konkrete og 
koordinerede foranstaltninger på både EU-
og medlemsstatsplan, hvilket kan øge den 
offentlige tillid og skabe omfattende tillid 
blandt interessenter

Begrundelse

Målsætningerne i Europa 2020-strategien kan kun blive opfyldt, hvis de er baseret på alle 
myndighedsniveauer, der er ansvarlige for dem. Det er derfor afgørende at styrke de lokale 
myndigheders evne til at støtte gennemførelsen af EU's politikker gennem gensidig læring, 
fremlæggelse af dokumentation og kapacitetsopbygning.



AD\903968DA.doc 15/23 PE487.706v02-00

DA

Ændringsforslag 20

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) fremme arbejdstagernes geografiske 
mobilitet og styrke 
beskæftigelsesmulighederne ved at udvikle 
europæiske arbejdsmarkeder, der er åbne, 
retfærdige, af høj kvalitet og tilgængelige 
for alle, hvor der gives særlig 
opmærksomhed til unge, som har store 
problemer med at finde 
arbejdsmuligheder

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) fokusere på de aktiviteter, der som led 
i programmet gennemføres for unge, som 
er særlig hårdt ramt af krisen, og for 
personer, der har været jobsøgende i lang 
tid.

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) evalueringer og konsekvensanalyser c) evalueringer, herunder navnlig 
kvantitative og kvalitative
konsekvensanalyser

Ændringsforslag 23
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Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) overvågning af de gennemførte 
politikkers indvirkning med hensyn til de 
mest sårbare grupper

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) overvågning af de gennemførte 
politikkers indvirkning med hensyn til 
forbedring af arbejdsvilkårene

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 - nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kapacitetsopbygning af nationale 
myndigheder og specialtjenester, som 
medlemsstaterne og udbyderne af 
mikrokredit har udpeget, og som er 
ansvarlige for at fremme den geografiske 
mobilitet

b) kapacitetsopbygning af regionale, 
lokale og nationale myndigheder samt
specialtjenester, som medlemsstaterne og 
udbyderne af mikrokredit har udpeget, og 
som er ansvarlige for at fremme den 
geografiske mobilitet

Begrundelse

Kapacitetsopbygningen er vigtig med henblik på at støtte de lokale og regionale
myndigheders bestræbelser på at bekæmpe fattigdom og udstødelse. Den bidrager til at 
afprøve nye metoder, lære af kolleger og udveksle erfaringer.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3 – litra c
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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, regionale og lokale
tjenestemænd, som skal overvåge 
gennemførelsen af EU-lovgivningen

Begrundelse

Udvekslingerne mellem offentlige myndigheder skulle gavne alle myndighedsniveauer, 
eftersom mange offentlige politikker føres i fællesskab og ikke henhører under de nationale 
forvaltningers enekompetence.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udveksling af personale mellem 
nationale myndigheder.

f) udveksling af personale mellem 
regionale, lokale og nationale 
myndigheder.

Begrundelse

I forbindelse med overvågningen af EU-lovgivningens gennemførelse skal de regionale og 
lokale sammenhænge også tages i betragtning, og derfor bør repræsentanter for de regionale 
og lokale myndigheder inddrages.

Ændringsforslag 28

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 

4. Foranstaltninger til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet i EU, 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 hjælpe særlige grupper 
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grupper af arbejdstagere, f.eks. unge. af arbejdstagere, f.eks. unge og ældre.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Foranstaltninger, der er støtteberettigede 
under programmet, kan gennemføres 
sammen med andre EU-instrumenter, 
forudsat at disse foranstaltninger opfylder 
målsætningerne i både programmet og de 
andre pågældende instrumenter.

Foranstaltninger, der er støtteberettigede 
under programmet, kan gennemføres 
sammen med andre EU-instrumenter, 
navnlig finansielle instrumenter, forudsat 
at disse foranstaltninger opfylder 
målsætningerne i både programmet og de 
andre pågældende instrumenter. Der tages 
i den forbindelse højde for synergier med 
EU's strukturfonde, og navnlig 
programmets komplementaritet med Den 
Europæiske Socialfond, bl.a. med henblik 
på at nå målet for inklusiv vækst og 
udrydde fattigdom.

Ændringsforslag 30

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 og i henhold til 
partnerskabsprincippet, at aktiviteter, der 
gennemføres under programmet, er i 
overensstemmelse med og supplerer andre 
EU-tiltag, særlig under de 
samhørighedspolitiske fonde, navnlig Den 
Europæiske Socialfond (ESF) og Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) på områder såsom social dialog, 
retfærdighed og grundlæggende 
rettigheder, uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdomspolitik, 
forskning og innovation, iværksætteri, 
sundhed, udvidelse og eksterne relationer 
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og almindelig økonomisk politik.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De aktiviteter, som programmet 
understøtter, skal opfylde EU-lovgivningen 
og national lovgivning, herunder regler for 
statsstøtte.

2. De aktiviteter, som programmet 
understøtter, skal opfylde EU-lovgivningen 
og national lovgivning, herunder regler for 
statsstøtte og ILO's konventioner.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Der sikres også konsekvens og 
komplementaritet ved at inddrage lokale 
og regionale myndigheder tæt i 
programmets gennemførelse.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Resultaterne af de foranstaltninger, der 
gennemføres under programmet, 
kommunikeres og formidles på passende 
vis for at maksimere deres virkning, 
bæredygtighed og EU-merværdi.

1. Resultaterne af de foranstaltninger, der 
gennemføres under programmet, 
kommunikeres og formidles på passende 
vis til alle interesserede parter for at 
maksimere deres virkning, bæredygtighed 
og EU-merværdi.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b



PE487.706v02-00 20/23 AD\903968DA.doc

DA

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 og 
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, 
regionalt, lokalt og internationalt niveau 
for at hjælpe medlemsstaterne og de andre 
deltagende lande med at udvikle deres 
politikker og gennemføre EU-lovgivningen

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) yde økonomisk støtte til EU-
organisationer og nationale organisationer 
for at styrke deres evne til at udvikle, 
fremme og støtte gennemførelsen af EU's 
beskæftigelses- og socialpolitik og 
lovgivning om arbejdsvilkår.

d) yde økonomisk støtte til EU-
organisationer, nationale, regionale og 
lokale organisationer for at styrke deres 
evne til at udvikle, fremme og støtte 
gennemførelsen af EU's beskæftigelses- og 
socialpolitik og lovgivning om 
arbejdsvilkår.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ikke-statslige organisationer, herunder 
særlig dem, der er organiseret på EU-
niveau

e) ikke-statslige organisationer, herunder 
dem, der er organiseret på nationalt 
niveau, og dem, der er organiseret på EU-
niveau

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sikre, at ledige stillinger, jobansøgninger 
og alle relaterede oplysninger er 
gennemsigtige for de potentielle ansøgere 
og arbejdsgiverne; dette opnås gennem 
udveksling og formidling af disse 
oplysninger på tværnationalt, tværregionalt 
og grænseoverskridende niveau under 
anvendelse af standardformularer for 
interoperabilitet

a) sikre, at ledige stillinger, jobansøgninger 
og alle relaterede oplysninger er 
gennemsigtige for de potentielle ansøgere 
og arbejdsgiverne; dette opnås gennem 
påvisning og indhentning af nye 
jobmuligheder på europæisk plan inden 
for den offentlige og private sektor, 
fremme af udveksling og formidling af 
disse oplysninger på tværnationalt, 
tværregionalt og grænseoverskridende 
niveau under anvendelse af 
standardformularer for interoperabilitet; 
EURES-netværket bør blive til den 
virkelige europæiske portal for borgernes 
geografiske mobilitet

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 22 – afsnit 1 – nr. 1 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. øge adgangen til og tilgængeligheden af 
mikrofinansiering for:

1. minimere administrative hindringer og 
byrder med henblik på at øge adgangen til 
og tilgængeligheden af mikrofinansiering 
og reducere det administrative 
bureaukrati for:

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – nr. 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 

a) personer, der har mistet deres job, eller 
som har svært ved at indtræde eller 
genindtræde på arbejdsmarkedet, unge 
samt personer, der risikerer social 
udstødelse, og sårbare personer, som er 
dårligt stillet med hensyn til adgangen til 
det konventionelle kreditmarked, og som 
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ønsker at etablere eller udvikle deres egen 
mikrovirksomhed

ønsker at etablere eller udvikle deres egen 
mikrovirksomhed, herunder selvstændig 
virksomhed, uden forskelsbehandling på 
grund af alder

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Med henblik på at sikre komplementaritet 
vil disse foranstaltninger blive nøje 
koordineret med dem, der gennemføres 
inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Offentlige og private organer, der 
udøver de i stk. 1, litra a) nævnte 
aktiviteter, overholder høje standarder for 
styring, forvaltning og forbrugerbeskyttelse 
i overensstemmelse med principperne i den 
europæiske kodeks for ydelse af 
mikrokredit og sigter mod at forhindre 
personer og virksomheder i at blive højt 
forgældede.

3. Offentlige og private organer, der 
udøver de i stk. 1, litra a) nævnte 
aktiviteter, overholder høje standarder for 
styring, forvaltning og forbrugerbeskyttelse 
i overensstemmelse med principperne i den 
europæiske kodeks for ydelse af 
mikrokredit og sigter mod at forhindre 
personer og virksomheder i at blive højt 
forgældede som følge af lån, der ydes til 
en meget høj rente, og på vilkår, der 
sandsynligvis vil føre til deres insolvens.
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