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Ændringsforslag 22
Karima Delli

Forslag til forordning
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om et EU-program for social 
udvikling og innovation

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om et EU-program for sociale 
fremskridt, solidaritet, beskæftigelse og 
innovation

Or. en

Ændringsforslag 23
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) I overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse "Et budget for 
Europa 2020", hvori det anbefales at 
rationalisere og forenkle EU's 
finansieringsinstrumenter og skærpe fokus 
på både EU-merværdien og på virkninger 
og resultater, oprettes der med denne 
forordning et EU-program for social 
udvikling og innovation (i det følgende 
benævnt "programmet") med henblik på at 
videreføre og udvikle aktiviteterne i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. oktober 
2006 om et fællesskabsprogram for 
beskæftigelse og social solidaritet –
Progress, Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 
2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed 
inden for Unionen og Kommissionens 
beslutning 2003/8/EF af 23. december 
2002 om gennemførelse af Rådets 

(1) I overensstemmelse med 
Kommissionens meddelelse "Et budget for 
Europa 2020", hvori det anbefales at 
rationalisere og forenkle EU's 
finansieringsinstrumenter og skærpe fokus 
på både EU-merværdien og på virkninger 
og resultater, oprettes der med denne 
forordning et EU-program for sociale 
fremskridt, solidaritet, beskæftigelse og 
innovation (i det følgende benævnt 
"programmet") med henblik på at 
videreføre og udvikle aktiviteterne i 
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1672/2006/EF af 24. oktober 
2006 om et fællesskabsprogram for 
beskæftigelse og social solidaritet –
Progress, Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 
2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed 
inden for Unionen og Kommissionens 
beslutning 2003/8/EF af 23. december 
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forordning (EØF) nr. 1612/1968 med 
hensyn til formidling og udligning af tilbud 
og ansøgninger om beskæftigelse og 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 283/2010/EU af 25. marts 2010 om
oprettelse af den europæiske 
mikrofinansieringsfacilitet Progress til 
fordel for beskæftigelse og social 
integration (i det følgende benævnt 
"faciliteten").

2002 om gennemførelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 1612/1968 med 
hensyn til formidling og udligning af tilbud 
og ansøgninger om beskæftigelse og 
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 283/2010/EU af 25. marts 2010 om 
oprettelse af den europæiske 
mikrofinansieringsfacilitet Progress til 
fordel for beskæftigelse og social 
integration (i det følgende benævnt 
"faciliteten").

Or. en

Ændringsforslag 24
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I overensstemmelse med artikel 148, 
stk. 4, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedtog Rådet 
den 21. oktober 2010 retningslinjer for 
beskæftigelsespolitikker, som sammen med 
de overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens 
økonomiske politikker, der er vedtaget i 
henhold til artikel 121 i traktaten, udgør de 
integrerede retningslinjer for Europa 2020. 
Programmet skal bidrage til anvendelsen af 
de integrerede retningslinjer for Europa 
2020, særlig retningslinje 7, 8 og 10, og 
støtte gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne under særlig 
hensyntagen til "Europæisk platform mod 
fattigdom og social udstødelse", "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og job" 
og "Unge på vej".

(3) I overensstemmelse med artikel 148, 
stk. 4, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde vedtog Rådet 
den 21. oktober 2010 retningslinjer for 
beskæftigelsespolitikker, som sammen med 
de overordnede retningslinjer for 
medlemsstaternes og Unionens
økonomiske politikker, der er vedtaget i 
henhold til artikel 121 i traktaten, udgør de 
integrerede retningslinjer for Europa 2020. 
Programmet skal bidrage til anvendelsen af 
de integrerede retningslinjer for Europa 
2020, særlig retningslinje 7, 8 og 10, og 
støtte gennemførelsen af 
flagskibsinitiativerne under særlig 
hensyntagen til "Europæisk platform mod 
fattigdom og social udstødelse", "En 
dagsorden for nye kvalifikationer og job" 
og "Unge på vej" samt initiativet 
"muligheder for unge".

Or. en
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Ændringsforslag 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 - særlig i forbindelse med 
den økonomiske krise i EU og Unionens 
regioner - 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, navnlig med 
henblik på at skabe øget vækst og mere 
afbalanceret udvikling i EU's 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 håndtering af presserende 
sociale behov og udfordringer.

Or. fr
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Ændringsforslag 26
Karima Delli

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, 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.

Or. en

Ændringsforslag 27
Karin Kadenbach
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Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Først og fremmest bør programmet 
om sociale eksperimenter bidrage til at 
identificere og evaluere innovative 
løsninger og innovativ praksis og udnytte 
dem mere intensivt for at hjælpe 
medlemsstaterne til at gøre deres 
arbejdsmarkeder mere effektive og om 
nødvendigt yderligere forbedre deres 
politikker vedrørende social sikring og 
integration. Socialpolitiske eksperimenter 
går ud på i form af projekter at afprøve 
sociale innovationer i praksis. Derved kan 
der opnås viden om, hvorvidt sociale 
innovationer er gennemførlige. 
Vellykkede idéer bør udbredes til en større 
kreds med finansiel støtte fra Den 
Europæiske Socialfond (ESF) og andre 
kilder. Erfaringen viser, at projekter med 
sociale eksperimenter ofte har en løbetid 
på mellem tre og fem år og inddrager et 
stort spektrum af aktører i alle 
størrelsesordener. Nationale 
informationscentre for sociale 
eksperimenter skal dér, hvor de oprettes, 
være et kontaktorgan for alle 
interesserede parter og støtte dannelse og 
udvikling af netværk og partnerskaber.

Or. de

Ændringsforslag 28
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Programmet bør tage særlig hensyn 
til den territoriale dimension af 
arbejdsløshed, fattigdom og udstødelse, 
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særlig de voksende uligheder mellem og 
inden for regioner, mellem regioner og 
byer samt inden for byer og mindre 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 29
Karima Delli

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 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 reducere den 
administrative byrde for modtagerne. 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 30
Karima Delli

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 
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.

(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 
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 
den territoriale dimension af de 
socioøkonomiske ulemper bidrage 
væsentligt til bestræbelserne på at udvikle 
mere bæredygtige og integrerede tilgange 
til at håndtere dem.

Or. en

Ændringsforslag 31
Petru Constantin Luhan

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 

(7) EU har enestående muligheder for at 
skabe en europæisk platform for 
udveksling af erfaringer om politik og 
gensidig læring mellem medlemsstaterne
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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.

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.

Or. ro

Ændringsforslag 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. fr

Ændringsforslag 33
Karima Delli

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, herunder 
arbejdsmarkedets parter spiller en central 
rolle med hensyn til at fremme 
beskæftigelse af høj kvalitet og 
bekæmpelse af social udstødelse og 
fattigdom samt med hensyn til at 
bekæmpe arbejdsløshed og bør inddrages 
tæt i alle tiltag, der har til formål at 
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opfylde målsætningerne i programmet.
Civilsamfundsorganisationer på 
forskellige niveauer bør inddrages fuldt 
ud for at opfylde målsætningerne i 
programmet. De bør derfor deltage i
udviklingen, overvågningen, 
evalueringen, afprøvningen, formidlingen 
og den gensidige læring af nye politikker.
Partnerskaber af høj kvalitet bør styrkes 
på alle niveauer. Partnerskabsprincippet 
bør styrkes og udvides til at blive det 
vejledende princip i alle programmets 
sektioner.

Or. en

Ændringsforslag 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, repræsentanterne for 
civilsamfundet og de sociale parter med 
henblik på effektivt at træffe integrerede 
foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 35
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
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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 skal forbedre 
arbejdsmarkederne og aktivt finde 
jobmuligheder især for unge, 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

Ændringsforslag 36
Iosif Matula

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 

(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 
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aktiviteter inden for ansættelse, rådgivning 
og vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan og derved medvirke til at nå målene i 
Europa 2020-strategien.

aktiviteter inden for ansættelse, rådgivning 
og vejledning på nationalt og tværnationalt 
plan og derved medvirke til at gennemføre 
flexicuritypolitikker og til at nå målene i 
Europa 2020-strategien.

Or. ro

Ændringsforslag 37
Luís Paulo Alves

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 og de administrative 
formaliteter skal gøres mere fleksible 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. Derudover bør 
Kommissionen stræbe efter, at regioner 
med permanente problemer og regioner,
som er alvorligt ramt af krisen, får bedre
adgang til europæiske midler, som således
kan fungere som løftestang for vækst, og 
mindske disse regioners problemer.

Or. pt

Ændringsforslag 38
Petru Constantin Luhan
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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 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. Små 
virksomheder og mikrovirksomheder 
udgør ligeledes størstedelen af nyligt 
oprettede virksomheder i EU, og 
mikrokreditter kan være det hurtigste 
middel til at opnå merværdi og konkrete 
resultater. I første omgang oprettede 
Europa-Parlamentet og Rådet i 2010 
faciliteten.

Or. ro

Ændringsforslag 39
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at udnytte de internationale 
finansieringsinstitutters erfaringer, 
herunder især Den Europæiske 
Investeringsbank-Gruppe, skal 
Kommissionen indirekte iværksætte tiltag, 
som omfatter mikrofinansiering og socialt 
iværksætteri, ved at overdrage 

(17) For at udnytte de internationale 
finansieringsinstitutters erfaringer, 
herunder især Den Europæiske 
Investeringsbank-Gruppe, skal 
Kommissionen indirekte iværksætte tiltag, 
som omfatter mikrofinansiering og socialt 
iværksætteri, ved at overdrage 
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budgetgennemførelsesopgaver til 
finansieringsinstitutter i overensstemmelse 
med finansforordningen. Anvendelsen af 
EU-ressourcer øger effekten af tiltag hos 
internationale finansieringsinstitutter og 
andre investorer, skaber en fælles tilgang 
og forbedrer dermed adgangen til 
finansiering for mikrovirksomheder, 
herunder selvstændige erhvervsdrivende 
og sociale virksomheder. EU bidrager 
således til udviklingen af den nye sociale 
erhvervssektor og mikrofinansmarkedet i 
EU og fremmer grænseoverskridende 
aktiviteter.

budgetgennemførelsesopgaver til 
finansieringsinstitutter i overensstemmelse 
med finansforordningen. Anvendelsen af 
EU-ressourcer øger effekten af tiltag hos 
internationale finansieringsinstitutter og 
andre investorer, skaber en fælles tilgang 
og forbedrer dermed adgangen til 
finansiering og rækkevidden af 
mikrofinansiering til særlige
risikogrupper og unge. Det understøtter 
yderligere udvikling af iværksætteri, den 
sociale økonomi og mikrovirksomheder, 
der har ingen eller utilstrækkelig 
kreditværdighed og ingen eller 
utilstrækkelig kapital og derfor ikke har 
adgang til kredit. EU bidrager således til 
udviklingen af den nye sociale 
erhvervssektor og mikrofinansmarkedet i 
EU og fremmer grænseoverskridende 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 40
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Programmet bør i overensstemmelse 
med Europa 2020-strategien håndtere 
problemet med ungdomsarbejdsløshed.
Trods nogle få positive tegn på fremgang i 
2009 har væksten i beskæftigelsen været 
for beskeden til, at det har kunnet føre til 
en varig reduktion af den høje 
arbejdsløshedsprocent. Den 
gennemsnitlige arbejdsløshedsperiode er 
blevet længere, og 
ungdomsarbejdsløsheden er steget i 
mange medlemsstater og er nået op på 
over 40 % i nogle medlemsstater. Selv om 
situationen er meget forskellig i de 
europæiske lande, er den gennemsnitlige 
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ungdomsarbejdsløshed i EU mere end 
dobbelt så høj som arbejdsløsheden blandt 
voksne. Herudover er der store uligheder 
på regionalt niveau.
Ungdomsarbejdsløsheden stiger især i 
landområderne. Unge under 25 bør derfor 
sikres en fremtid og udsigten til at spille 
en central rolle for udviklingen af 
samfundet og økonomien i Europa, 
hvilket er særlig vigtigt i disse krisetider.

Or. en

Ændringsforslag 41
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Håndteringen af 
ungdomsarbejdsløsheden og unge 
arbejdstageres usikre situation vil ikke 
blot mindske de samfundsmæssige 
omkostninger, men også fremme den 
sociale integration. Programmet bør 
derfor sætte særlig fokus på 
ungdomsarbejdsløshed ved at indføre en 
akse vedrørende et ungdomsinitiativ, der 
har til formål at forbedre overgangen fra 
uddannelse til anstændig beskæftigelse og 
unges arbejdsvilkår samt reducere 
skolefrafald.

Or. en

Ændringsforslag 42
Karima Delli

Forslag til forordning
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Betragtning 17 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17c) Mikrofinansieringsfaciliteten bør 
have en langvarig effekt, 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 for at 
maksimere mulighederne for at skabe 
levedygtige mikrovirksomheder. Med 
henblik herpå bør en tydelig del af 
budgettet afsættes til sådanne 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 43
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 17 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17d) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør anvende en rettighedsbaseret tilgang 
til uddannelse og beskæftigelse. Der bør 
ikke gås på kompromis med det kvalitative 
aspekt af anstændigt arbejde for unge, 
herunder løn under praktikophold og 
lærlingeuddannelse, og de centrale 
arbejdsstandarder og andre standarder 
inden for arbejdskvalitet såsom arbejdstid, 
løn, social sikkerhed og arbejdsmiljø bør 
indgå som væsentlige overvejelser i 
forbindelse med de tiltag, der gøres.

Or. en
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Ændringsforslag 44
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 17 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17e) Programmets foranstaltninger bør 
støtte medlemsstaterne i at skabe effektive 
incitamenter, som f.eks. 
beskæftigelsestilskud eller 
forsikringsbidrag til unge, med henblik på 
at sikre anstændige leve- og arbejdsvilkår.
Sådanne incitamenter bør tilskynde 
offentlige og private arbejdsgivere til at 
ansætte og uddanne unge, til at investere 
såvel i jobskabelse af høj kvalitet for unge 
som i fortsat uddannelse og udvikling af 
deres kvalifikationer i arbejdstiden og til 
at støtte iværksættervirksomhed som valg 
blandt unge. Programmet bør også 
understrege små virksomheders særlige 
rolle og betydning, når det gælder 
uddannelse, ekspertise og traditionel 
knowhow samt sikre, at unge har adgang 
til mikrofinansiering. Programmet bør 
lette udvekslingen af bedste praksis 
mellem medlemsstaterne på alle disse 
områder.

Or. en

Ændringsforslag 45
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 17 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17f) Programmets foranstaltninger bør 
støtte medlemsstaternes og 
arbejdsmarkedsaktørernes gennemførelse 
af ungdomsgarantien, der sikrer, at unge 
enten er i arbejde, under uddannelse eller 
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efteruddannelse inden for fire måneder, 
efter at de har afsluttet skolen, særlig når 
det gælder unge, der afslutter 
uddannelsen tidligt, og andre sårbare 
unge. Programmet bør fremme
udvekslingen af bedste praksis mellem 
medlemsstaterne på dette område.

Or. en

Ændringsforslag 46
Karima Delli

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

(18) I overensstemmelse med artikel 8 i 
traktaten sikrer programmet, at 
gennemførelsen af dets prioriteter 
bidrager til at fremme ligestilling mellem 
kvinder og mænd. Evalueringer har vist 
betydningen af at inddrage kønsaspektet i 
alle dimensioner af programmet, samtidig 
med at det sikres, at der træffes specifikke 
foranstaltninger for at fremme 
ligestillingen mellem kønnene. Der skal 
foretages regelmæssig overvågning og 
evaluering for at vurdere, hvordan 
spørgsmål omkring ligestilling mellem 
kønnene håndteres i forbindelse med 
aktiviteterne under programmet.

Or. en

Ændringsforslag 47
Karima Delli

Forslag til forordning
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Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18a) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 10 bør programmet sikre, at 
gennemførelsen af dets prioriteter 
bidrager til at bekæmpe 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering 
og til at opfylde forpligtelserne under 
FN's konvention om handicappedes 
rettigheder med hensyn til bl.a. 
uddannelse, arbejde og beskæftigelse samt 
tilgængelighed. Programmet bør bidrage 
til EU's strategier for gennemførelse af 
disse principper. Der bør regelmæssigt 
foretages overvågning og evalueringer for 
at vurdere, hvordan spørgsmål vedrørende 
ikkeforskelsbehandling behandles i 
programmets aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 48
Karima Delli

Forslag til forordning
Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18b) I medfør af traktatens artikel 3 og 
artikel 24 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder sikrer 
programmet beskyttelsen af børns 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 49
Karin Kadenbach
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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 niveau af
kvalitetsbeskæftigelse, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 50
Iosif Matula

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.

Or. ro

Ændringsforslag 51
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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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, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(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, og i betragtning af 
medlemsstaternes og regionernes 
institutionelle udformning, går denne 
forordning ikke ud over, hvad der er 
nødvendigt for at nå disse mål.

Or. pt

Ændringsforslag 52
Petru Constantin Luhan

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, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(21) Målene for denne forordning kan ikke 
i tilstrækkelig grad opfyldes af alle 
medlemsstaterne, især på regionalt plan,
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, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Or. ro
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Ændringsforslag 53
Iosif Matula

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. ro

Ændringsforslag 54
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med denne forordning oprettes der et EU-
program for social udvikling og innovation 
(i det følgende benævnt "programmet"), 
der har til formål at bidrage til 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien 
samt de overordnede mål og integrerede 
retningslinjer heri gennem ydelse af 
finansiel bistand til opfyldelse af EU's 
målsætninger om at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau, sikre passende 
social beskyttelse, bekæmpe social 
udstødelse og fattigdom og forbedre 
arbejdsvilkårene.

Med denne forordning oprettes der et EU-
program for sociale fremskridt, solidaritet,
beskæftigelse og innovation (i det følgende 
benævnt "programmet"), der har til formål 
at bidrage til gennemførelsen af Europa 
2020-strategien samt de overordnede mål, 
flagskibsinitiativer, integrerede 
retningslinjer og initiativet "muligheder 
for unge" heri gennem ydelse af finansiel 
bistand til opfyldelse af EU's målsætninger 
om at fremme et højt niveau af 
beskæftigelse af høj kvalitet, sikre 
passende og anstændig social beskyttelse, 
bekæmpe social udstødelse og fattigdom 
og forbedre arbejdsvilkårene og 
beskæftigelses- og uddannelsessituationen 
for unge.

Or. en
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Ændringsforslag 55
Karima Delli

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 operatør i den 
sociale økonomi, hvis primære mål er at 
opnå sociale målsætninger frem for at 
skabe profit for sine ejere, medlemmer og 
aktionærer. Den opererer på markedet 
gennem selvstændig og innovativ 
produktion af varer og tjenester og 
geninvesterer hovedsageligt overskud til at
nå sine sociale målsætninger. Den ledes på 
en gennemsigtig og ansvarlig måde, særlig 
ved at involvere de arbejdstagere, kunder 
og interessenter, som påvirkes af dens 
aktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 56
Karin Kadenbach

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 sociale 
mål frem for at skabe profit for sine ejere, 
medlemmer og interessenter. Den opererer 
på markedet gennem selvstændig og 
innovativ produktion af varer og tjenester 
og geninvesterer overskud for yderligere 
at fremme sine sociale mål. Den ledes på 
en gennemsigtig og ansvarlig måde, særlig 
ved at involvere de arbejdstagere, kunder 
og interessenter, som påvirkes af dens 
aktiviteter
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Or. de

Ændringsforslag 57
Wojciech Michał Olejniczak

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

Or. pl

Ændringsforslag 58
Jens Nilsson

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 

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 ved at skabe sociale fordele for 
samfundet gennem produktion af varer og 
tjenester af almen interesse og 
tilrettelæggelse af produktionsprocessen 
på en demokratisk og deltagende måde 
ved at inddrage interne interessenter og 
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og interessenter, som påvirkes af dens 
aktiviteter

samfundet selv. Den opererer på markedet
på en selvstændig og innovativ måde og 
anvender hovedsageligt overskud til at nå 
sociale mål. Den ledes på en gennemsigtig 
og ansvarlig måde.

Or. en

Ændringsforslag 59
Karima Delli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "mikrofinansiering": omfatter garantier, 
modgarantier, mikrokredit, egenkapital og 
kvasiegenkapital ydet til personer og 
mikrovirksomheder.

d) "mikrofinansiering": omfatter garantier, 
modgarantier, mikrokredit, egenkapital og 
kvasiegenkapital ydet til personer og 
mikrovirksomheder, der ikke har nogen 
eller har utilstrækkelig kreditværdighed, 
og ikke har nogen eller har utilstrækkelig 
kapital og derfor ikke har adgang til 
kredit.

Or. en

Ændringsforslag 60
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Programmet udgøres af følgende tre
indbyrdes supplerende akser:

Programmet udgøres af følgende fire
indbyrdes supplerende akser:

Or. en

Ændringsforslag 61
Karima Delli
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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 politik på områderne 
beskæftigelse, social beskyttelse, social 
integration, bekæmpelse af fattigdom og 
socialpolitik og lovgivning om 
arbejdsvilkår, og som fremmer 
evidensbaseret politisk beslutningstagning 
og sociale fremskridt i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter, civile 
samfundsorganisationer, lokale og
regionale myndigheder samt andre 
interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag 62
Karin Kadenbach

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, 
civile samfundsorganisationer og andre 
interesserede parter 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 63
Karima Delli

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 bidrager til at øge 
adgangen til og tilgængeligheden af 
mikrofinansiering for personer, som har 
mistet eller er i fare for at miste deres 
arbejde, eller som har vanskeligt ved at 
komme ind på eller tilbage på
arbejdsmarkedet, samt personer, der er i 
fare for at blive socialt udstødt, eller 
sårbare personer, der er dårligt stillet og 
har svært ved at få adgang til det 
konventionelle lånemarked, og for 
mikrovirksomheder, som beskæftiger 
disse personer, samt virksomheder inden 
for den sociale økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 64
Luís Paulo Alves

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, 
med særlig opmærksomhed på de 
ultraperifere regioner og de fjerntliggende 
regioners særlige behov.
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Or. pt

Ændringsforslag 65
Nuno Teixeira

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.

Or. pt

Ændringsforslag 66
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) aksen Ungdomsinitiativ, der har til 
formål at forbedre beskæftigelses- og 
uddannelsessituationen for unge, særlig 
dem, der ikke er i beskæftigelse eller 
under almen eller faglig uddannelse 
(NEET).

Or. en

Ændringsforslag 67
Karima Delli

Forslag til forordning
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Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De fælles bestemmelser i artikel 1-14 
finder anvendelse på alle tre akser 
omhandlet i stk. 1, litra a), b) og c), for 
hvilke der også gælder specifikke 
bestemmelser.

2. De fælles bestemmelser i artikel 1-14 
finder anvendelse på alle fire akser 
omhandlet i stk. 1, litra a), b), c) og ca), for 
hvilke der også gælder specifikke 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 68
Karin Kadenbach

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 og 
regionale og lokale 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

Or. en

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.

Ændringsforslag 69
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
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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 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, hvilket kan øge den 
offentlige tillid og skabe omfattende tillid 
blandt interessenter

Or. ro

Ændringsforslag 70
Karima Delli

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, 
anstændige, tilgængelige og effektive 
sociale beskyttelsessystemer og 
arbejdsmarkeder med henblik på at sikre 
social integration og et højt niveau af 
beskæftigelse af høj kvalitet og bane vejen 
for politiske reformer om nødvendigt ved 
at fremme deltagelse af alle relevante 
interessenter, herunder ikke-statslige 
organisationer og sårbare mennesker 
såsom dem, der oplever fattigdom og 
social udstødelse, handicappede, 
migranter og etniske minoriteter samt god 
forvaltning, gensidig læring og social 
innovation

Or. en
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Ændringsforslag 71
Karima Delli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) modernisere EU's lovgivning i 
overensstemmelse med principperne for 
intelligent lovgivning og sikre, at EU's 
lovgivning i spørgsmål, der vedrører 
arbejdsvilkår, anvendes effektivt

c) overvåge fremskridtet for Europa 2020-
strategiens målsætninger og EU's
politikker samt EU's lovgivning i 
spørgsmål, der vedrører arbejdsvilkår

Or. en

Ændringsforslag 72
Wojciech Michał Olejniczak

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 
og tilgængelige for alle, samt sikre de 
nødvendige omskolingsmuligheder for 
arbejdstagere i brancher og sektorer, der 
er berørt af omstrukturering og 
massefyringer, der navnlig skyldes de 
negative virkninger af globaliseringen

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at udvide omfanget af programmet og opnå den nødvendige 
synergi med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020).
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Ændringsforslag 73
Nuno Teixeira

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 
og tilgængelige for alle, hvor der rettes 
særlig opmærksomhed på unge, som har 
store problemer med at finde et arbejde;

Or. pt

Ændringsforslag 74
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) bekæmpe fattigdom og social 
udstødelse ved at støtte de aktiviteter, som 
civilsamfundsorganisationer, 
arbejdsmarkedets parter, sociale 
virksomheder og socialøkonomiske 
organisationer samt offentlige organer 
udfører.

Or. en

Ændringsforslag 75
Karima Delli

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) sikre en god overgang fra uddannelse 
til anstændigt arbejde, forebygge 
skolefrafald og fremme kvaliteten af 
praktikophold og lærlingeuddannelser.

Or. en

Ændringsforslag 76
Karima Delli

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 gennem integration af 
kønsaspektet, gennemførelse af positiv 
særbehandling for at fremme ligestilling 
mellem kønnene, bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling på grund af køn, race 
eller etnisk oprindelse, religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering og 
opfylde forpligtelserne under FN's 
konvention om handicappedes rettigheder
med hensyn til bl.a. uddannelse, arbejde 
og beskæftigelse samt tilgængelighed

Or. en

Ændringsforslag 77
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
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Partnerskabsprincippet
For at sikre, at programmet opfylder 
modtagernes behov og krav og for at 
fremme god forvaltning, gensidig læring 
og social innovation, anvender 
Kommissionen og medlemsstaterne 
partnerskabsprincippet gennem hele 
programmets livscyklus på alle niveauer.
Til dette formål sikrer Kommissionen og 
medlemsstaterne, at 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
arbejdsmarkedets parter, der 
repræsenterer målgrupperne for 
programmet, og lokale og regionale 
myndigheder inddrages i strategiske 
beslutninger, udviklingen, 
gennemførelsen, overvågningen, 
evalueringen og formidlingen af 
programmets akser.
Der tildeles tilstrækkeligt med finansielle 
ressourcer til den effektive anvendelse af 
partnerskabsprincippet samt til kapacitets-
og kompetenceopbyggende aktiviteter hos 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationerne, inklusive 
på lokalt og regionalt plan, der udgør 
målgrupperne for programmet.

Or. en

Ændringsforslag 78
Karima Delli

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) 60 % til aksen Progress, hvoraf mindst 
50 % tildeles til social beskyttelse, social 
integration og mindskelse og forebyggelse 
af fattigdom

Or. en
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Ændringsforslag 79
Karin Kadenbach

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) 56 % til aksen Progress, hvoraf mindst 
50 % tildeles til social sikring, social 
udstødelse og fattigdomsbekæmpelse og 
-forebyggelse, mindst 10 % til bekæmpelse 
af ungdomsarbejdsløshed og mindst 25 %
til fremme af sociale eksperimenter; her 
skal der stilles finansielle midler til 
rådighed for både små, mellemstore og 
store projekter

Or. de

Ændringsforslag 80
Nuno Teixeira

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) 60 % til aksen Progress, hvoraf mindst 
15 % tildeles til fremme af sociale 
eksperimenter som en metode til test og 
evaluering af innovative løsninger med 
henblik på at opskalere dem og 15 % til 
politikker rettet mod 
ungdomsbeskæftigelse,

Or. pt

Ændringsforslag 81
Karima Delli

Forslag til forordning



AM\900792DA.doc 37/64 PE488.021v01-00

DA

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 15 % til aksen EURES b) 20 % til aksen EURES, hvoraf mindst 
40 % tildeles til målrettede 
mobilitetsordninger, mindst 20 % til 
grænseoverskridende partnerskaber og 
mindst 15 % til uddannelse og 
kvalificering af EURES' personale

Or. en

Ændringsforslag 82
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) 15 % til aksen EURES b) 19 % til aksen EURES, hvoraf mindst 
40 % tildeles til målrettede 
mobilitetsprogrammer, mindst 20 % til 
grænseoverskridende partnerskaber og 
mindst 15 % til EURES-medarbejderes 
uddannelse og kvalifikation

Or. de

Ændringsforslag 83
Karima Delli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 20 % til aksen Mikrofinansiering og 
socialt iværksætteri.

c) 15 % til aksen Mikrofinansiering og 
socialt iværksætteri.

Or. en
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Ændringsforslag 84
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 20 % til aksen Mikrofinansiering og 
socialt iværksætteri.

c) 20 % til aksen Mikrofinansiering og 
socialt iværksætteri, hvoraf mindst 45 %
tildeles til mikrofinansiering og mindst 
45 % til socialt iværksætteri.

Or. de

Ændringsforslag 85
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25 % af budgettet for dette program 
tildeles med henblik på at fremme 
socialpolitiske eksperimenter og mindst 
10 % til bekæmpelsen af 
ungdomsarbejdsløshed og udstødelse; der 
stilles finansiering til rådighed for små, 
mellemstore og store projekter i lige grad

Or. en

Ændringsforslag 86
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ud over de finansielle bevillinger i 
medfør af stk. 1 tildeles der finansiering 
til aksen Ungdomsinitiativ, jf. artikel 3, 
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stk. 1, litra ca). For programperioden fra 
den 1. januar 2014 til den 31. december 
2020 udgør de finansielle bevillinger til 
denne akse [XXX mio. EUR]

Or. en

Begrundelse

Den nye akse Ungdomsinitiativ indføres for at håndtere det uacceptabelt høje niveau af 
ungdomsarbejdsløshed, forudsat at finansieringen af denne målsætning kan sikres inden for 
den flerårige finansielle ramme 2014-2020.

Ændringsforslag 87
Karin Kadenbach

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 
både Kommissionen og modtagerne.

3. Højst 2 % af de i stk. 1 nævnte 
finansielle midler tildeles til 
gennemførelse af programmet for 
eksempelvis at dække omkostningerne i 
forbindelse med teknisk og/eller 
administrativ bistand, oversættelser, 
licitationer, ekspertmøder og 
kommunikation til fordel for både 
Kommissionen og modtagerne.

Or. de

Ændringsforslag 88
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 89
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 1 – litra d b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 90
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) uddannelse af retsvæsenets aktører og 
politikere samt EURES-rådgivere

c) uddannelse af retsvæsenets aktører og 
politikere samt EURES-rådgivere og 
aktører inden for EURES' 
grænseoverskridende partnerskaber

Or. en

Ændringsforslag 91
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kapacitetsopbygning af nationale 
myndigheder og specialtjenester, som 
medlemsstaterne og udbyderne af 

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

udbyderne af mikrokredit har udpeget, og 
som er ansvarlige for at fremme den 
geografiske mobilitet

Or. en

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 fra kolleger og udveksle erfaringer.

Ændringsforslag 92
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 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 nationale og 
regionale myndigheder samt
specialtjenester, som medlemsstaterne og 
udbyderne af mikrokredit har udpeget, og 
som er ansvarlige for at fremme den 
geografiske mobilitet

Or. ro

Ændringsforslag 93
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) kapacitetsopbygning af 
arbejdsmarkedsorganisationer, 
ikkestatslige organisationer og aktører 
inden for den sociale økonomi

Or. en
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Ændringsforslag 94
Karin Kadenbach

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

Or. en

Begrundelse

Udvekslingerne mellem offentlige myndigheder bør gavne alle myndighedsniveauer, eftersom 
mange offentlige politikker er delt og ikke henhører under de nationale forvaltningers 
enekompetence.

Ændringsforslag 95
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 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, regionale eller lokale
tjenestemænd, som skal overvåge 
gennemførelsen af EU-lovgivningen

Or. ro

Ændringsforslag 96
Karima Delli

Forslag til forordning
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Artikel 6 – stk. 1 – punkt 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, nationale, regionale 
og lokale myndigheder, 
civilsamfundsorganisationer og 
arbejdsmarkedsorganisationer på 
europæisk niveau

Or. en

Ændringsforslag 97
Karin Kadenbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) udveksling af personale mellem 
nationale myndigheder.

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

Or. en

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 98
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltninger til fremme af 
mobiliteten i EU for personer, særlig 
udvikling af en flersproget digital platform 

4. Foranstaltninger til fremme af 
mobiliteten i EU for personer som et valg 
og til fjernelse af mobilitetshindringer for 
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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 
grupper af arbejdstagere, f.eks. unge.

borgere, der beslutter at flytte:

a) information og rådgivning til 
jobsøgende, mobile arbejdstagere, 
grænseoverskridende arbejdstagere samt 
organisationer, der repræsenterer deres 
interesser, og deres arbejdsgivere; 
uddannelse af dem, der forvalter 
grænseoverskridende overskud
b) fremme af den flersprogede digitale 
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 
grupper af arbejdstagere, f.eks. unge.

Or. en

Ændringsforslag 99
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 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 
grupper af arbejdstagere, f.eks. unge.

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 hjælpe særlige grupper 
af arbejdstagere, f.eks. unge og ældre.

Or. fr
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Ændringsforslag 100
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Støtte til mikrovirksomheder og sociale 
virksomheder, særlig via de finansielle 
instrumenter i henhold til afsnit VIII i del 1 
af forordning XXX/2012 [ny 
finansforordning] om de finansielle 
bestemmelser, der finder anvendelse på 
EU's årsbudget, og tilskud.

5. Støtte til mikrovirksomheder og sociale 
virksomheder og støtte til personer, der 
ikke har nogen eller har utilstrækkelig 
kreditværdighed, og ikke har nogen eller 
har utilstrækkelig kapital og derfor ikke 
har adgang til kredit, særlig via de 
finansielle instrumenter i henhold til afsnit
VIII i del 1 af forordning XXX/2012 [ny 
finansforordning] om de finansielle 
bestemmelser, der finder anvendelse på 
EU's årsbudget, og tilskud.

Or. en

Ændringsforslag 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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
særlig 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.
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Or. fr

Ændringsforslag 102
Karima Delli

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 overensstemmelse 
med partnerskabsprincippet, 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, lige 
muligheder, uddannelse, 
erhvervsuddannelse børns rettigheder og
velfærd og ungdomspolitik, 
migrationspolitik, forskning og innovation, 
iværksætteri, sundhed, arbejdsvilkår,
udvidelse og eksterne relationer og 
almindelig økonomisk politik.

Or. en

Ændringsforslag 103
Karima Delli

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.

Or. en
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Ændringsforslag 104
Karima Delli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De gennemførte tiltag skal endvidere 
være i overensstemmelse med Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder og FN's 
konvention om handicappedes 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 105
Alain Cadec

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 interessenter for at maksimere 
deres virkning, bæredygtighed og EU-
merværdi.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Karima Delli

Forslag til forordning
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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 i samarbejde med det 
rådgivende strategiske udvalg, jf. artikel 
26d, 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.
Det rådgivende strategiske udvalg 
omhandlet i artikel 26d inddrages i hele 
evalueringsprocessen.

Or. en

Ændringsforslag 107
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1
Tematiske sektioner

Det flerårige arbejdsprogram under 
Aksen Progress bør støtte tiltag i en eller 
flere af de tematiske sektioner:
a) beskæftigelse,
b) social beskyttelse, social integration og 
begrænsning og forebyggelse af 
fattigdom,
c) arbejdsvilkår og arbejdsmiljø,
herudover bør det omfatte følgende 
horisontale prioriteter:
a) socialpolitiske eksperimenter,
b) bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed 
og udstødelse,
c) fremme af lige muligheder mellem 
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kvinder og mænd,
d) bekæmpelse af forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering og opfyldelse af 
forpligtelserne under FN's konvention om 
handicappedes rettigheder,
e) beskyttelse af børns rettigheder og 
velfærd.

Or. en

Ændringsforslag 108
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over de overordnede målsætninger, der 
er nævnt i artikel 4, er de specifikke 
målsætninger med aksen Progress at:

Ud over de overordnede målsætninger, der 
er nævnt i artikel 4, er de specifikke 
målsætninger med aksen Progress at støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-
strategien, den europæiske platform mod 
fattigdom og andre relevante 
flagskibsinitiativer og engagementet i den 
styrkede åbne koordinationsmetode. De 
specifikke målsætninger er at:

Or. en

Ændringsforslag 109
Karima Delli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikle og formidle komparativ 
analytisk viden af høj kvalitet for at sikre, 
at EU's beskæftigelses- og socialpolitik og 

a) udvikle og formidle komparativ 
analytisk viden af høj kvalitet for at sikre, 
at EU's politik på områderne 
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lovgivning om arbejdsvilkår er baseret på 
solid dokumentation og er relevant for 
behovene, udfordringerne og 
betingelserne i de enkelte medlemsstater 
og de andre deltagende lande

beskæftigelse, arbejdsvilkår, social 
beskyttelse, social integration og 
bekæmpelse af forskelsbehandling og 
multipel diskrimination, bekæmpelse af 
fattigdom og udelukkelse fra 
boligmarkedet, bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed og fattigdom 
blandt unge, fattigdom blandt migranter 
og etniske minoriteter, børnefattigdom, 
energifattigdom samt lovgivning på disse 
områder er baseret på solid dokumentation 
og er relevant for folks behov, sociale 
udfordringer og sociale betingelser i de 
enkelte medlemsstater og de andre 
deltagende lande

Or. en

Ændringsforslag 110
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – 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, inden for rammerne af den 
europæiske beskæftigelsesstrategi og den 
åbne koordinationsmetode inden for 
social beskyttelse og integration og ved 
netværkssamarbejde mellem 
specialiserede organer, herunder 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundsorganisationer, om EU's
politik på områderne beskæftigelse, social 
beskyttelse, social integration, lovgivning 
om arbejdsvilkår, bekæmpelse af 
forskelsbehandling og multipel 
diskrimination, bekæmpelse af fattigdom 
og udelukkelse fra boligmarkedet, 
bekæmpelse af børns rettigheder og 
velfærd, bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed og fattigdom 
blandt unge, hjælp til integration af 
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migranter og forbedring af asylansøgeres 
situation 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

Or. en

Ændringsforslag 111
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – 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, 
regionalt og lokalt niveau samt
internationalt niveau for at hjælpe 
medlemsstaterne og de andre deltagende 
lande med at udvikle deres politikker og 
gennemføre EU-lovgivningen

Or. en

Ændringsforslag 112
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – 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 

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

for at hjælpe medlemsstaterne og de andre 
deltagende lande med at udvikle deres 
politikker og gennemføre EU-lovgivningen

Or. pt

Ændringsforslag 113
Petru Constantin Luhan

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – 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 og 
regionalt niveau samt internationalt niveau 
for at hjælpe medlemsstaterne og de andre 
deltagende lande med at udvikle deres 
politikker og gennemføre EU-lovgivningen

Or. ro

Ændringsforslag 114
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) støtte alle relevante aktørers aktive 
engagement i opfølgningen på allerede 
vedtagne prioriteter inden for EU såsom 
aktiv inklusion, bekæmpelse af 
forskelsbehandling og multipel 
diskrimination, bekæmpelse af 
hjemløshed og udelukkelse fra 
boligmarkedet, børnefattigdom, 
energifattigdom, fattigdom blandt unge og 
ungdomsarbejdsløshed og fattigdom 
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blandt migranter, forbedring af 
situationen for asylansøgere og etniske 
minoriteter, gennemførelse af den 
europæiske handicapstrategi 2010-2020, 
gennemførelse af FN's konvention om 
handicappedes rettigheder, den fælles 
aktion om mental sundhed og den fælles 
aktion om uligheder på sundhedsområdet.

Or. en

Ændringsforslag 115
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) støtte forebyggelseskulturen på 
områderne arbejdsmiljø og fremme af 
både mental og fysisk sundhed på 
arbejdet.

Or. en

Ændringsforslag 116
Karin Kadenbach

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.

Or. en
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Ændringsforslag 117
Luís Paulo Alves

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

Or. pt

Ændringsforslag 118
Karin Kadenbach

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 
både dem, der er organiseret på nationalt 
niveau, og dem, der er organiseret på EU-
niveau

Or. de

Ændringsforslag 119
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -1
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Tematiske sektioner
Aksen EURES omfatter indsatser på 
følgende områder:
a) informationstjenester, rådgivning og 
jobmatching for mobile arbejdstagere og 
arbejdsgivere
b) målrettede mobilitetsordninger
c) tværnationalt, sektoralt og 
grænseoverskridende samarbejde
d) evaluering af aktiviteter og 
jobanvisninger, som en tværgående 
sektion
e) "dit første EURES-job" for unge 
jobsøgende.

Or. en

Ændringsforslag 120
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

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 påtage sig opgaven 
at være den virkelige europæiske portal 
for borgernes geografiske mobilitet;

Or. pt



PE488.021v01-00 56/64 AM\900792DA.doc

DA

Ændringsforslag 121
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra a

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 og tilbyde vejledning for 
at give folk muligheder, særlig de 
lavtuddannede. Dette opnås gennem 
udveksling og formidling af disse 
oplysninger på tværnationalt, tværregionalt 
og grænseoverskridende niveau under 
anvendelse af standardformularer for 
interoperabilitet

Or. en

Ændringsforslag 122
Karin Kadenbach

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udvikle tjenester for rekruttering og 
anvisning af beskæftigelse til arbejdstagere 
gennem godkendelse af jobtilbud og -
ansøgninger på europæisk niveau. 
Herunder er omfattet alle 
arbejdsformidlingsfaser, fra forberedelse 
inden rekruttering til bistand efter 
jobanvisning med henblik på en vellykket 
integration af ansøgeren på 
arbejdsmarkedet. Disse tjenester omfatter 
målrettede mobilitetsordninger med 
henblik på at besætte ledige stillinger på 
arbejdsmarkedet, hvor der er konstateret 
problemer, og/eller hjælpe særlige grupper 

b) udvikle tjenester for rekruttering og 
anvisning af beskæftigelse til arbejdstagere 
gennem godkendelse af jobtilbud og -
ansøgninger på europæisk niveau. 
Herunder er omfattet alle 
arbejdsformidlingsfaser, fra forberedelse 
inden rekruttering til bistand efter 
jobanvisning med henblik på en vellykket 
integration af ansøgeren på 
arbejdsmarkedet. Disse tjenester omfatter 
målrettede mobilitetsordninger med 
henblik på at besætte ledige stillinger på 
arbejdsmarkedet, hvor der er konstateret 
problemer, og/eller hjælpe særlige grupper 
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af arbejdstagere, f.eks. unge. af arbejdstagere, f.eks. unge - men 
herunder kun i meget begrænset grad 
mindreårige.

Or. {DE}de

Begrundelse

Bl.a. af hensyn til beskyttelsen af mindreårige er en øget anvisning af mindreårige unge i 
udlandet gennem EURES problematisk, fordi der for det meste ikke findes passende regler for 
tilsynspligten. Men da de nationale arbejdsformidlinger i særlig grad fokuserer på EURES, 
ville en udtrykkelig omtale/fremhævelse af denne målgruppe skabe en øget forventning om, at 
der her oprettes programmer, som anviser unge i udlandet.

Ændringsforslag 123
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) udvikle en målrettet 
jobmobilitetsordning med henblik på 
transnational rekruttering og 
jobanvisninger for at hjælpe unge med at 
finde job i en anden medlemsstat 
(foranstaltningen "dit første EURES-
job") gennem godkendelse af jobtilbud og 
-ansøgninger på europæisk niveau.
Herunder er omfattet alle 
arbejdsformidlingsfaser, fra forberedelse 
inden rekruttering til bistand efter 
jobanvisning med henblik på en vellykket 
integration af ansøgeren på 
arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 124
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
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Artikel 22 – stk. 1 – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. øge adgangen til og tilgængeligheden af 
mikrofinansiering for:

1. øge adgangen til og tilgængeligheden af 
mikrofinansiering og formindske det 
administrative bureaukrati for:

Or. pt

Ændringsforslag 125
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – punkt 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 
ønsker at etablere eller udvikle deres egen 
mikrovirksomhed

a) personer, der har mistet eller risikerer at 
miste deres job, eller som har svært ved at 
indtræde eller genindtræde på 
arbejdsmarkedet, samt personer, der 
risikerer social udstødelse, og sårbare 
personer, som er dårligt stillet med hensyn 
til adgangen til det konventionelle 
kreditmarked, og som ønsker at etablere 
eller udvikle deres egen mikrovirksomhed, 
herunder selvstændig virksomhed, uden 
forskelsbehandling på grund af alder

Or. en

Ændringsforslag 126
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – punkt 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 

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

sårbare personer, som er dårligt stillet med 
hensyn til adgangen til det konventionelle 
kreditmarked, og som ønsker at etablere 
eller udvikle deres egen mikrovirksomhed

Or. pt

Ændringsforslag 127
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 – punkt 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mikrovirksomheder, særlig 
virksomheder, der ansætter personer som 
nævnt i litra a)

b) mikrovirksomheder, særlig i den sociale 
økonomi, samt mikrovirksomheder, der 
ansætter personer som nævnt i litra a) 

Or. en

Ændringsforslag 128
Karima Delli

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Med henblik på at sikre 
komplementaritet vil disse
foranstaltninger blive tæt koordineret med 
dem, der påtages inden for rammerne af 
samhørighedspolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 129
Karima Delli

Forslag til forordning
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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 levedygtige mikrovirksomheder 
samarbejder offentlige og private organer, 
der udøver de i stk. 1, litra a) nævnte 
aktiviteter, tæt med organisationer,
herunder civilsamfundsorganisationer,
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.

Or. en

Ændringsforslag 130
Karin Kadenbach

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, men som opnår en 
eksistenssikrende indtægt af denne 
virksomhed.

Or. de
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Ændringsforslag 131
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26a
Tematiske sektioner

Aksen Ungdomsinitiativ for personer 
under 25 år omfatter foranstaltninger på 
følgende områder:
a) forebyggelse af skolefrafald, navnlig 
gennem reintegration i 
uddannelsessystemet,
b) udvikling af kompetencer, der er 
relevante for arbejdsmarkedet, for at 
sikre, at arbejde, almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse bringes tættere 
sammen,
c) støtte til en første erhvervserfaring og 
medarbejderuddannelse for at give unge 
mulighed for at opnå såvel relevante 
kompetencer som erhvervserfaring,
d) adgang til arbejdsmarkedet: opnåelse
af et (første) job.

Or. en

Ændringsforslag 132
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 26 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26b
Specifikke målsætninger

Ud over de overordnede målsætninger, 
der er nævnt i artikel 4, er de specifikke 
målsætninger med aksen 
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Ungdomsinitiativ at:
a) støtte etableringen af specifikke 
innovative programmer med henblik på at 
bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og lette 
unges overgang fra uddannelse til 
anstændigt arbejde, særlig i ugunstigt 
stillede områder og regioner med en 
særdeles høj ungdomsarbejdsløshed; i 
denne forbindelse tages der særlig hensyn 
til unge med færre muligheder, herunder 
unge kvinder, unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under almen eller 
faglig uddannelse (NEET), samt unge fra 
etniske minoriteter, der alle risikerer at 
blive udsat for multipel diskrimination,
b) støtte udvekslingen af bedste praksis og 
gensidig læring på området for 
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, 
herunder muligheden for at indføre en 
ungdomsgaranti, der vil give alle unge i 
Europa et job, yderligere uddannelse eller 
arbejdsorienteret træning senest fire 
måneder efter, at de har afsluttet deres 
uddannelse, eller efter at de er blevet 
arbejdsløse; forbedre kvaliteten af 
praktikophold og lærlingeuddannelser og 
reducere skolefrafald,
c) yde økonomisk støtte til de politiske 
beslutningstagere for at teste de social- og 
arbejdsmarkedspolitiske tiltag, der har til 
formål at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshed, lette unges 
overgang fra uddannelse til anstændigt 
arbejde, forbedre kvaliteten af 
praktikophold og lærlingeuddannelser, 
reducere skolefrafald og stille relevant 
viden og ekspertise til rådighed,
d) yde økonomisk støtte til organisationer 
på EU-plan, nationalt og regionalt plan 
for at øge deres kapacitet til at udvikle, 
fremme og støtte aktiviteter, der skal 
bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, lette 
unges overgang fra uddannelse til 
anstændigt arbejde, forbedre kvaliteten af 
praktikophold og lærlingeuddannelser, 
reducere skolefrafald og stille relevant 
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viden og ekspertise til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 133
Karima Delli

Forslag til forordning
Artikel 26 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26c
Deltagelse

1. Aksen Ungdomsinitiativ er åben for 
deltagelse af følgende lande:
a) medlemsstaterne
b) EFTA- og EØS-landene i 
overensstemmelse med EØS-aftalen
c) kandidatlandene og de potentielle 
kandidatlande i overensstemmelse med de 
generelle principper og de generelle vilkår 
og betingelser, som er fastlagt i de 
rammeaftaler, der er indgået med dem 
vedrørende deres deltagelse i EU-
programmer.
2. Aksen Ungdomsinitiativ er åben for alle 
offentlige og/eller private organer, aktører 
og institutioner, herunder særlig:
a) nationale, regionale og lokale 
myndigheder
b) offentlige arbejdsformidlinger
c) arbejdsmarkedets parter
d) ungdomsorganisationer og andre 
ikkestatslige organisationer på alle 
politiske niveauer
e) højere uddannelsesinstitutioner og 
forskningsinstitutter
f) eksperter i evalueringer og 
konsekvensanalyser
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3. Med henblik på gennemførelsen af 
aksen Ungdomsinitiativ etablerer 
Kommissionen samarbejde med EU-
agenturer som omhandlet i artikel 16, stk. 
2a. Kommissionen kan også etablere 
samarbejde med internationale 
organisationer som omhandlet i artikel 
16, stk. 3, og med tredjelande, der ikke 
deltager i programmet, som omhandlet i 
artikel 16, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 134
Karima Delli

Forslag til forordning
Kapitel 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aksen Ungdomsinitiativ

Or. en


