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Ändringsförslag 22
Karima Delli

Förslag till förordning
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS 
OCH RÅDETS FÖRORDNING om 
Europeiska unionens program för framsteg 
på det sociala området, solidaritet, 
sysselsättning och social innovation

Or. en

Ändringsförslag 23
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I linje med kommissionens meddelande 
En budget för Europa 2020, som 
rekommenderar att unionens 
finansieringsinstrument ska rationaliseras 
och förenklas och att deras fokus på 
mervärde för unionen, effekter och resultat 
ska stärkas, inrättas genom denna 
förordning Europeiska unionens program 
för social förändring och social innovation 
(nedan kallat programmet) för att fortsätta 
och utveckla den verksamhet som bedrivs 
på grundval av Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 
24 oktober 2006 om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för sysselsättning och 
social solidaritet – Progress, 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om 
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, 
kommissionens beslut 2003/8/EG av den 

(1) I linje med kommissionens meddelande 
En budget för Europa 2020, som 
rekommenderar att unionens 
finansieringsinstrument ska rationaliseras 
och förenklas och att deras fokus på 
mervärde för unionen, effekter och resultat 
ska stärkas, inrättas genom denna 
förordning Europeiska unionens program 
för framsteg på det sociala området, 
solidaritet, sysselsättning och social 
innovation (nedan kallat programmet) för 
att fortsätta och utveckla den verksamhet 
som bedrivs på grundval av 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006
om inrättande av ett gemenskapsprogram 
för sysselsättning och social solidaritet –
Progress, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 492/2011 av den 
5 april 2011 om arbetskraftens fria 
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23 december 2002 om tillämpning av 
rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med 
avseende på förmedling av lediga platser 
och platsansökningar och 
Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om 
inrättande av ett europeiskt instrument 
Progress för mikrokrediter för 
sysselsättning och social delaktighet 
(nedan kallat instrumentet).

rörlighet inom unionen, kommissionens 
beslut 2003/8/EG av den 23 december 
2002 om tillämpning av rådets förordning 
(EEG) nr 1612/68 med avseende på 
förmedling av lediga platser och 
platsansökningar och Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 
25 mars 2010 om inrättande av ett 
europeiskt instrument Progress för 
mikrokrediter för sysselsättning och social 
delaktighet (nedan kallat instrumentet).

Or. en

Ändringsförslag 24
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med artikel 148.4 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
antog rådet riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik den 21 oktober 2010. 
Dessa utgör tillsammans med de allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken i 
medlemsstaterna och unionen som antogs i 
enlighet med artikel 121 i fördraget de 
integrerade riktlinjerna för Europa 2020. 
Programmet bör bidra till tillämpningen av 
de integrerade riktlinjerna för Europa 2020, 
särskilt riktlinjerna 7, 8 och 10, och stödja 
genomförandet av flaggskeppsinitiativen, 
med särskilt fokus på Den europeiska 
plattformen mot fattigdom och social 
utestängning, En agenda för ny kompetens
och arbetstillfällen och Unga på väg.

(3) I enlighet med artikel 148.4 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
antog rådet riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik den 21 oktober 2010. 
Dessa utgör tillsammans med de allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken i 
medlemsstaterna och unionen som antogs i 
enlighet med artikel 121 i fördraget de 
integrerade riktlinjerna för Europa 2020. 
Programmet bör bidra till tillämpningen av 
de integrerade riktlinjerna för Europa 2020, 
särskilt riktlinjerna 7, 8 och 10, och stödja 
genomförandet av flaggskeppsinitiativen, 
med särskilt fokus på Den europeiska 
plattformen mot fattigdom och social 
utestängning, En agenda för ny kompetens 
och arbetstillfällen och Unga på väg, såväl 
som initiativet Bättre möjligheter för 
unga.

Or. en
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Ändringsförslag 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Såväl den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning och EU:s 
flaggskeppsinitiativ för innovation 
framhåller social innovation som ett 
kraftfullt verktyg för att hantera dels de 
samhälleliga utmaningar som följer av en 
åldrande befolkning, fattigdom, 
arbetslöshet, nya arbetsmönster och 
livsstilar, dels medborgarnas förväntningar 
när det gäller social rättvisa, utbildning och 
hälso- och sjukvård. Programmet bör 
stödja åtgärder för att stimulera social 
innovation på de politikområden som ingår 
i dess tillämpningsområde och inom alla 
sektorer: den offentliga, den privata och 
den tredje sektorn, samtidigt som hänsyn 
tas till de regionala och lokala 
myndigheternas roll. I synnerhet bör 
programmet bidra till att identifiera, 
bedöma och främja nyskapande lösningar 
och praxis genom sociala projekt, så att 
man bättre kan stödja medlemsstaterna i 
samband med deras reformer av 
arbetsmarknaderna och socialpolitiken. 
Programmet bör också fungera som en 
katalysator för gränsöverskridande 
partnerskap och nätverk mellan aktörer 
inom den offentliga, den privata och den 
tredje sektorn. Dessutom bör programmet 
uppmuntra aktörerna att delta i utformning 
och genomförande av nya strategier för att 
ta itu med akuta sociala behov och 
utmaningar.

(4) Såväl den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning och EU:s 
flaggskeppsinitiativ för innovation 
framhåller social innovation, särskilt nu 
när EU och dess regioner upplever en 
ekonomisk kris, som ett kraftfullt verktyg 
för att hantera dels de samhälleliga 
utmaningar som följer av en åldrande 
befolkning, fattigdom, arbetslöshet, nya 
arbetsmönster och livsstilar, dels 
medborgarnas förväntningar när det gäller 
social rättvisa, utbildning och hälso- och 
sjukvård. Programmet bör stödja åtgärder 
för att stimulera social innovation på de 
politikområden som ingår i dess 
tillämpningsområde och inom alla sektorer: 
den offentliga, den privata och den tredje 
sektorn, samtidigt som hänsyn tas till de 
regionala och lokala myndigheternas roll. I 
synnerhet bör programmet bidra till att 
identifiera, bedöma och främja nyskapande 
lösningar och praxis genom sociala projekt, 
så att man bättre kan stödja 
medlemsstaterna i samband med deras 
reformer av arbetsmarknaderna och 
socialpolitiken, särskilt för att stärka 
tillväxten och få till stånd en balanserad 
utveckling i EU:s regioner. Programmet 
bör också fungera som en katalysator för 
gränsöverskridande partnerskap och 
nätverk mellan aktörer inom den offentliga, 
den privata och den tredje sektorn. 
Dessutom bör programmet uppmuntra 
aktörerna att delta i utformning och 
genomförande av nya strategier för att ta 
itu med akuta sociala behov och 
utmaningar.

Or. fr
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Ändringsförslag 26
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Såväl den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning och EU:s 
flaggskeppsinitiativ för innovation 
framhåller social innovation som ett 
kraftfullt verktyg för att hantera dels de 
samhälleliga utmaningar som följer av en 
åldrande befolkning, fattigdom, 
arbetslöshet, nya arbetsmönster och 
livsstilar, dels medborgarnas förväntningar 
när det gäller social rättvisa, utbildning och 
hälso- och sjukvård. Programmet bör 
stödja åtgärder för att stimulera social 
innovation på de politikområden som ingår 
i dess tillämpningsområde och inom alla 
sektorer: den offentliga, den privata och 
den tredje sektorn, samtidigt som hänsyn 
tas till de regionala och lokala 
myndigheternas roll. I synnerhet bör 
programmet bidra till att identifiera, 
bedöma och främja nyskapande lösningar 
och praxis genom sociala projekt, så att 
man bättre kan stödja medlemsstaterna i 
samband med deras reformer av 
arbetsmarknaderna och socialpolitiken. 
Programmet bör också fungera som en 
katalysator för gränsöverskridande 
partnerskap och nätverk mellan aktörer 
inom den offentliga, den privata och den 
tredje sektorn. Dessutom bör programmet 
uppmuntra aktörerna att delta i utformning 
och genomförande av nya strategier för att 
ta itu med akuta sociala behov och 
utmaningar.

(4) Såväl den europeiska plattformen mot 
fattigdom och social utestängning och EU:s 
flaggskeppsinitiativ för innovation 
framhåller social innovation som ett 
kraftfullt verktyg för att hantera dels de 
samhälleliga utmaningar som följer av en 
åldrande befolkning, fattigdom, 
arbetslöshet, nya arbetsmönster och 
livsstilar, dels medborgarnas förväntningar 
när det gäller social rättvisa, utbildning och 
hälso- och sjukvård. Programmet bör 
stödja åtgärder för att stimulera social 
innovation på de politikområden som ingår 
i dess tillämpningsområde och inom alla 
sektorer: den offentliga, den privata och 
den tredje sektorn, samtidigt som hänsyn 
tas till de regionala och lokala 
myndigheternas roll. I synnerhet bör 
programmet bidra till att identifiera, 
bedöma och främja nyskapande lösningar 
och deras praktiska tillämpning genom 
sociala projekt, så att man bättre kan stödja 
medlemsstaterna i samband med deras 
reformer av arbetsmarknaderna och 
socialpolitiken. Programmet bör också 
fungera som en katalysator för 
gränsöverskridande partnerskap och 
nätverk mellan aktörer inom den offentliga, 
den privata och den tredje sektorn. 
Dessutom bör programmet uppmuntra 
aktörerna att delta i utformning och 
genomförande av nya strategier för att ta 
itu med akuta sociala behov och 
utmaningar.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Framför allt bör programmet för 
socialpolitiska experiment bidra till att 
identifiera, bedöma och bättre utnyttja 
innovativa lösningar och innovativ praxis 
för att stödja medlemsstaterna med att 
göra sina arbetsmarknader effektivare 
och att vid behov ytterligare förbättra sin 
socialskyddspolitik och sin 
integreringspolitik. Socialpolitiska 
experiment avser projektrelaterade studier 
av sociala innovationer i praktiken. 
Genom dessa experiment kan man få veta 
om de sociala innovationerna går att 
genomföra. Lyckade lösningar bör följas 
upp på en bredare nivå med finansiellt 
stöd från Europeiska socialfonden (ESF) 
och andra källor Erfarenheten visar att 
projekt med socialpolitiska experiment 
ofta löper på mellan tre och fem år och 
har en stor bandbredd med aktörer av alla 
storleksordningar. Nationella 
informationscentraler om socialpolitiska 
experiment används där de har inrättats 
som centrala kontaktpunkter för alla 
intresserade parter och stödjer skapandet 
och utvecklingen av nätverk och 
partnerskap.

Or. de

Ändringsförslag 28
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I programmet bör fästas särskilt 
avseende vid den territoriala dimensionen 
av fattigdom och social utestängning, och 
särskilt vid den ökande ojämlikheten 
mellan och inom regioner, mellan 
regioner och städer, och inom städer och 
mindre territorier.

Or. en

Ändringsförslag 29
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I linje med Europa 2020-strategin bör 
programmet ha en sammanhängande 
strategi för att främja sysselsättning och 
bekämpa fattigdom och social 
utestängning. Genomförandet bör 
rationaliseras och förenklas, särskilt genom 
en uppsättning gemensamma regler om 
bland annat allmänna mål, typer av 
åtgärder samt rutiner för övervakning och 
utvärdering. Programmet bör också 
inriktas på stora projekt med ett tydligt 
mervärde för EU, så att man kan uppnå 
en kritisk massa och minska den 
administrativa bördan på både
stödmottagarna och kommissionen.
Dessutom bör man i högre grad använda 
förenklade kostnadsalternativ 
(enhetsbelopp och finansiering med 
schablonsatser), särskilt vid genomförandet 
av rörlighetsprogram. Programmet bör vara 
en gemensam plattform för de instanser 
som tillhandahåller mikrokrediter, och kan 
finansiera mikrokrediter, 
kapacitetsuppbyggnad och tekniskt stöd. 
Slutligen bör programmet ge 

(5) I linje med Europa 2020-strategin bör 
programmet ha en sammanhängande 
strategi för att främja sysselsättning och 
bekämpa fattigdom och social 
utestängning. Genomförandet bör 
rationaliseras och förenklas, särskilt genom 
en uppsättning gemensamma regler om 
bland annat allmänna mål, typer av 
åtgärder samt rutiner för övervakning och 
utvärdering. Programmet bör också minska 
den administrativa bördan på 
stödmottagarna. Dessutom bör man i högre 
grad använda förenklade kostnadsalternativ 
(enhetsbelopp och finansiering med 
schablonsatser), särskilt vid genomförandet 
av rörlighetsprogram. Programmet bör vara 
en gemensam plattform för de instanser 
som tillhandahåller mikrokrediter, och kan 
finansiera mikrokrediter, 
kapacitetsuppbyggnad och tekniskt stöd. 
Slutligen bör programmet ge 
budgetflexibilitet genom inrättandet av en 
reserv som kan fördelas årligen efter de 
politiska prioriteringarna.
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budgetflexibilitet genom inrättandet av en 
reserv som kan fördelas årligen efter de 
politiska prioriteringarna.

Or. en

Ändringsförslag 30
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Unionen bör skaffa sig ett tillförlitligt 
analytiskt underlag för utformning av 
sysselsättnings- och socialpolitiken. En 
sådan evidensbas kan tillföra mervärde till 
nationella insatser genom att den dels ger 
en unionsdimension, dels möjliggör 
jämförelser vid datainsamling och 
utveckling av statistiska verktyg och 
metoder och av gemensamma indikatorer. 
Målet är att skapa en heltäckande bild av 
situationen när det gäller sysselsättning, 
social trygghet och arbetsvillkor i hela 
unionen och skapa förutsättningar för en 
högkvalitativ utvärdering av politikens och 
programmens effektivitet och 
ändamålsenlighet.

(6) Unionen bör skaffa sig ett tillförlitligt 
analytiskt underlag för utformning av 
sysselsättnings- och socialpolitiken. En 
sådan evidensbas kan tillföra mervärde till 
nationella insatser genom att den dels ger 
en unionsdimension, dels möjliggör 
jämförelser vid datainsamling och 
utveckling av statistiska verktyg och 
metoder och av gemensamma indikatorer. 
Målet är att skapa en heltäckande bild av 
situationen när det gäller sysselsättning, 
social trygghet och arbetsvillkor i hela 
unionen och skapa förutsättningar för en 
högkvalitativ utvärdering av politikens och 
programmens effektivitet och 
ändamålsenlighet. I synnerhet en bättre 
förståelse av den territoriala dimensionen 
av socioekonomiskt ogynnsamma 
förhållanden skulle påtagligt kunna 
tillföra ett mervärde till försöken att 
utveckla mer hållbara och integrerade 
strategier för att komma till rätta med 
dessa problem.

Or. en

Ändringsförslag 31
Petru Constantin Luhan
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Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionen har unika förutsättningar att 
erbjuda en övergripande plattform för 
utbyte om politiska riktlinjer i unionen och 
ömsesidigt utbyte av information och 
erfarenheter mellan medlemsstaterna inom 
sysselsättningspolitik och socialpolitik. 
Kunskaper om politik som tillämpas i 
andra länder och politikens resultat ger 
beslutsfattare fler alternativ, stimulerar till 
utveckling av ny politik och uppmuntrar 
till nationella reformer.

(7) Unionen har unika förutsättningar att 
erbjuda en övergripande plattform för 
utbyte om politiska riktlinjer i unionen och 
ömsesidigt utbyte av information och 
erfarenheter mellan medlemsstaterna 
genom uppmuntrande exempel på god 
praxis inom sysselsättningspolitik och 
socialpolitik. Kunskaper om politik som 
tillämpas i andra länder och politikens 
resultat ger beslutsfattare fler alternativ, 
stimulerar till utveckling av ny politik och 
uppmuntrar till nationella reformer.

Or. ro

Ändringsförslag 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Man bör bland annat främja 
investeringar i infrastruktur på hälso- och 
sjukvårdsområdet och på det sociala 
området, dels för minskad ojämlikhet och 
diskriminering, dels för tillväxt, 
välbefinnande och utveckling på 
nationell, regional och lokal nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det civila samhällets organisationer på 
olika nivåer kan spela en viktig roll för att 
programmets mål ska uppnås, genom att de
deltar i beslutsprocessen och bidrar till 
sociala innovationer.

(9) Det civila samhällets organisationer, 
inklusive arbetsmarknadens parter, spelar
en nyckelroll när det gäller att främja 
sysselsättning av god kvalitet och att 
bekämpa fattigdom, social utestängning 
och arbetslöshet, och bör vara engagerade 
på nära håll i all verksamhet avsedd att 
uppnå programmets mål. Det civila 
samhällets organisationer på olika nivåer 
bör delta fullt ut för att programmets mål 
ska uppnås. Av denna anledning bör de
delta i utarbetandet, övervakningen, 
utvärderingen, fältstudierna, spridningen 
och det ömsesidiga lärandet av ny politik.
Partnerskap av hög kvalitet bör upprättas 
på alla nivåer. Partnerskapsprincipen bör 
förstärkas och utökas som vägledande 
princip för alla delar i programmet.

Or. en

Ändringsförslag 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Det civila samhällets organisationer på 
olika nivåer kan spela en viktig roll för att 
programmets mål ska uppnås, genom att de 
deltar i beslutsprocessen och bidrar till 
sociala innovationer.

(9) Det civila samhällets organisationer på 
olika nivåer kan spela en viktig roll för att 
programmets mål ska uppnås, genom att de 
deltar i beslutsprocessen och bidrar till 
sociala innovationer. Därför bör man 
främja en kontinuerlig dialog mellan 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter, företrädare för det civila 
samhället och arbetsmarknadens parter 
så att man på ett effektivt sätt kan 
genomföra integrerade insatser.

Or. fr
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Ändringsförslag 35
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pt

Ändringsförslag 36
Iosif Matula

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med artiklarna 45 och 46 i 
fördraget fastställs i förordning (EU) 
nr 492/2011 bestämmelser som syftar till 
fri rörlighet för arbetstagare genom ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna och 
kommissionen. Eures bör främja bättre 
fungerande arbetsmarknader genom att 
underlätta arbetstagares 

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

gränsöverskridande geografiska rörlighet, 
öka insynen på arbetsmarknaden och 
förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar samt stödja verksamhet 
inom rekrytering, rådgivning och 
vägledning på nationell och 
gränsöverskridande nivå och därigenom 
bidra till genomförandet av 
flexicuritypolitiken och målen i Europa 
2020-strategin.

Or. ro

Ändringsförslag 37
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa och 
utsatta människor som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
egenföretagare, men som har svårt att få 
finansiering. Som ett första steg inrättade 
Europaparlamentet och rådet 2010 
instrumentet för mikrokrediter.

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar, särskilt genom att göra 
administrativa formaliteter mer flexibla,
för att öka tillgången till mikrofinansiering 
och tillgodose efterfrågan från dem som 
behöver finansieringen mest, särskilt 
arbetslösa och utsatta människor som vill 
starta eller vidareutveckla ett mikroföretag, 
även som egenföretagare, men som har 
svårt att få finansiering. Som ett första steg 
inrättade Europaparlamentet och rådet 
2010 instrumentet för mikrokrediter.
Kommissionen bör också se till att 
regioner som påverkas av permanenta 
begränsningar och regioner som allvarligt 
påverkas av krisen har större tillgång till 
EU:s fonder och sålunda göra det möjligt 
för dem att fungera som hävstänger för 
tillväxt, vilket minskar deras 
begränsningar.
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Or. pt

Ändringsförslag 38
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa och 
utsatta människor som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
egenföretagare, men som har svårt att få 
finansiering. Som ett första steg inrättade 
Europaparlamentet och rådet 2010 
instrumentet för mikrokrediter.

(14) Svårighet att få tillgång till krediter är 
ett av de största hindren för nyföretagande, 
särskilt bland dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden. Unionen och 
medlemsstaterna måste göra större 
ansträngningar för att öka tillgången till 
mikrofinansiering och tillgodose 
efterfrågan från dem som behöver 
finansieringen mest, särskilt arbetslösa och 
utsatta människor som vill starta eller 
vidareutveckla ett mikroföretag, även som 
egenföretagare, men som har svårt att få 
finansiering. På samma sätt utgör små 
företag och mikroföretag huvuddelen av 
de nyetablerade företagen i Europeiska 
unionen och mikrokrediter kan vara det 
snabbaste sättet att uppnå mervärde och 
konkreta resultat. Som ett första steg 
inrättade Europaparlamentet och rådet 
2010 instrumentet för mikrokrediter.

Or. ro

Ändringsförslag 39
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att utnyttja den erfarenhet som 
finns inom internationella finansinstitut, 
särskilt Europeiska 

(17) För att utnyttja den erfarenhet som 
finns inom internationella finansinstitut, 
särskilt Europeiska 
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investeringsbanksgruppen, bör åtgärder 
som rör mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap genomföras indirekt av 
kommissionen genom att 
budgetgenomförande åtgärder delegeras till 
finansinstituten i enlighet med 
budgetförordningen. Genom att använda 
unionens resurser kan hävstångseffekten 
från internationella finansinstitut och andra 
investerare utnyttjas mer effektivt. 
Dessutom samordnas strategierna bättre, 
vilket förbättrar tillgången till finansiering 
för mikroföretag, även egenföretagare, 
och sociala företag. Unionens bidrag 
stödjer därmed det framväxande sociala 
entreprenörskapet och 
mikrofinansieringsmarknadens utveckling i 
unionen och uppmuntrar 
gränsöverskridande verksamhet.

investeringsbanksgruppen, bör åtgärder 
som rör mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap genomföras indirekt av 
kommissionen genom att 
budgetgenomförande åtgärder delegeras till 
finansinstituten i enlighet med 
budgetförordningen. Genom att använda 
unionens resurser kan hävstångseffekten 
från internationella finansinstitut och andra 
investerare utnyttjas mer effektivt. 
Dessutom samordnas strategierna bättre, 
vilket förbättrar tillgången till finansiering 
och spridningen av mikrokrediter till 
särskilt utsatta grupper och till ungdomar. 
Detta utgör ett ytterligare stöd till 
utvecklingen av entreprenörskap, den 
sociala ekonomin och mikroföretag som 
saknar eller har otillräcklig 
kreditvärdighet och inga eller otillräckliga 
kapitalresurser och därför inte har 
tillgång till krediter. Unionens bidrag 
stödjer därmed det framväxande sociala 
entreprenörskapet och 
mikrofinansieringsmarknadens utveckling i 
unionen och uppmuntrar 
gränsöverskridande verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 40
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) I linje med Europa 2020-strategin 
bör programmet ta itu med problemet med 
ungdomsarbetslösheten. Trots vissa 
positiva tecken på återhämtning under 
2009 var sysselsättningstillväxten alltför 
svag för att åstadkomma en stabil 
minskning av de höga 
arbetslöshetssiffrorna. Den 
genomsnittliga arbetslöshetsperioden har 
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blivit längre, och i många medlemsstater 
har ungdomsarbetslösheten stigit, så att 
den i vissa fall uppgår till 40 procent. 
Fastän det finns betydande skillnader 
mellan situationen i de olika 
medlemsstaterna, är 
ungdomsarbetslösheten i unionen mer än 
dubbelt så hög som arbetslösheten för 
vuxna. Dessutom finns det stora regionala 
skillnader. Ungdomsarbetslösheten håller 
på att stiga, särskilt i landsbygdsområden. 
Ungdomar under 25 bör ges en framtid 
och möjligheten att spela en nyckelroll i 
att bidra till samhället och till Europas 
ekonomi, vilket är särskilt viktigt i dessa 
kristider.

Or. en

Ändringsförslag 41
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Att ta itu med 
ungdomsarbetslösheten och ungdomars 
osäkra situation på arbetsmarknaden 
skulle inte bara minska de sociala 
kostnaderna utan också främja social 
integration. Av denna orsak bör 
programmet särskilt inriktas på 
ungdomars sysselsättning genom att man 
inför programdelen Ungdomsinitiativ som 
syftar till att förbättra övergången från 
utbildning till ett anständigt arbete såväl 
som ungdomars arbetsvillkor, och att 
minska antalet elever som lämnar skolan i 
förtid.

Or. en
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Ändringsförslag 42
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 17c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17c) Instrumentet för mikrokrediter bör 
ha varaktig effekt eftersom det når ut till 
de tänkta mottagarna och tjänar som ett 
proaktivt stöd både för ekonomiska och 
lokala utvecklingsstrategier. Åtgärderna 
som rör mikrokrediter och socialt 
entreprenörskap bör åtföljas av 
mentorskap och utbildningsprogram för 
att åstadkomma de bästa möjliga 
förutsättningarna för att skapa 
livskraftiga mikroföretag. Av denna 
anledning bör en fast del av budgeten 
avsättas till sådana åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 43
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 17d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17d) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör anamma ett rättighetsbaserat synsätt 
när det gäller utbildning och 
sysselsättning. Man bör inte göra avkall 
på den kvalitativa aspekten av anständigt 
arbete för ungdomar – inbegripet avlönad 
internutbildning och avlönade 
lärlingsplatser – och de grundläggande 
arbetsnormerna och andra normer som 
har att göra med arbetslivskvalitet, såsom 
arbetstid, lön, social trygghet samt 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, bör 
utgöra nyckelfaktorer i de insatser som 
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görs.

Or. en

Ändringsförslag 44
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 17e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17e) Åtgärderna i programmet bör vara 
till hjälp för medlemsstaterna när de inför 
effektiva stimulansåtgärder, såsom 
anställningsbidrag eller försäkringsbidrag 
till ungdomar, för att skapa garanterade 
och anständiga levnads- och arbetsvillkor. 
Sådana stimulansåtgärder bör uppmuntra 
arbetsgivare inom den offentliga och 
privata sektorn att anställa och utbilda 
ungdomar, att investera både i nya 
arbetstillfällen av hög kvalitet för 
ungdomar och i kontinuerlig 
vidareutbildning och uppdatering av 
deras färdigheter under anställningen, 
och att stödja entreprenörskap som en 
valmöjlighet för ungdomar. Programmet 
bör även framhålla den särskilda roll och 
betydelse småföretag har när det gäller 
utbildning, expertis och traditionellt 
kunnande, och se till att ungdomar har 
tillgång till mikrokrediter. Programmet 
bör underlätta utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna på alla dessa 
områden.

Or. en

Ändringsförslag 45
Karima Delli
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Förslag till förordning
Skäl 17f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17f) Åtgärderna i programmet bör 
underlätta för medlemsstaterna och 
aktörer på arbetsmarknaden att införa 
ungdomsgarantin, vilket kommer att 
garantera att ungdomar antingen har ett 
arbete, utbildar sig eller vidareutbildar sig 
inom fyra månader efter det att de slutat 
skolan, särskilt när det gäller ungdomar 
som slutat sin utbildning i förtid och 
andra ungdomar i riskzonen. Programmet 
bör underlätta utbyte av bästa praxis 
mellan medlemsstaterna på detta område.

Or. en

Ändringsförslag 46
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Enligt artikel 8 i fördraget bör 
programmet garantera att genomförandet 
av dess åtgärder bidrar till främjandet av
jämställdhet mellan kvinnor och män.
Utvärderingar har visat på vikten av att ta 
hänsyn till genus i alla programmets 
aspekter, och att i synnerhet se till att 
särskilda åtgärder vidtas för att främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män.
Programmet bör därför övervakas och 
utvärderas regelbundet för att det ska gå att 
bedöma hur jämställdhetsfrågor beaktas 
inom programmets verksamheter.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) Enligt artikel 10 i fördraget bör 
programmet garantera att genomförandet 
av dess åtgärder bidrar till att bekämpa 
diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning, och att detta 
genomförande uppfyller åtagandena 
under FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning med 
avseende på bland annat utbildning, 
arbete och anställning samt tillgänglighet. 
Programmet bör bidra till 
unionsstrategier som genomför dessa 
principer. Regelbunden övervakning och 
utvärdering bör därför utföras för att 
bedöma hur diskrimineringsfrågor 
beaktas inom programmets verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 48
Karima Delli

Förslag till förordning
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Enligt artikel 3 i fördraget och 
artikel 24 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna bör 
programmet garantera att genomförandet 
av dess åtgärder bidrar till att skydda 
barns rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 49
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Enligt artikel 9 i fördraget bör 
programmet se till att de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd och kampen mot social 
utestängning har beaktats vid utformning 
och genomförande av unionens politik och 
verksamhet.

(19) Enligt artikel 9 i fördraget bör 
programmet se till att de krav som är
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning av god kvalitet, garantier för 
ett fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning har beaktats vid 
utformning och genomförande av unionens 
politik och verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 50
Iosif Matula

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Enligt artikel 9 i fördraget bör 
programmet se till att de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd och kampen mot social 
utestängning har beaktats vid utformning 
och genomförande av unionens politik och 
verksamhet.

(19) Enligt artikel 9 i fördraget bör 
programmet se till att de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd och kampen mot social 
utestängning har beaktats vid utformning 
och genomförande av unionens politik och 
verksamhet. Lokala och regionala 
myndigheter bör främja institut som 
ägnar sig åt forskning och industri och 
uppmuntra och stödja investeringar från 
industriföretag inom forskning och 
utveckling.

Or. ro
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Ändringsförslag 51
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås 
på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(21) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås 
på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
och med hänsyn till medlemsstaternas och 
regionernas institutionella struktur, går 
denna förordning inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. pt

Ändringsförslag 52
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning, bättre kan uppnås 
på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(21) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av
alla medlemsstater, särskilt på regional 
nivå, och de därför, på grund av åtgärdens 
omfattning, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
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är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. ro

Ändringsförslag 53
Iosif Matula

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) De behöriga myndigheterna bör 
erbjuda ekonomiska incitament till 
arbetsgivare som tillhandhåller 
fortbildning till underkvalificerad 
personal och därigenom hjälper dem att 
komma ut på arbetsmarknaden. 

Or. ro

Ändringsförslag 54
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för social 
förändring och social innovation (nedan 
kallat programmet) vars syfte är att bidra 
till genomförandet av Europa 2020-
strategin, dess övergripande mål och
integrerade riktlinjer genom att ge 
ekonomiskt stöd för Europeiska unionens 
mål när det gäller att främja en hög 
sysselsättning, garantera ett fullgott socialt 
skydd, bekämpa social utestängning och 
fattigdom samt förbättra arbetsvillkoren.

1. Genom denna förordning inrättas 
Europeiska unionens program för sociala 
framsteg, solidaritet, sysselsättning och 
innovation (nedan kallat programmet) vars 
syfte är att bidra till genomförandet av 
Europa 2020-strategin, dess övergripande 
mål, flaggskeppsinitiativ, integrerade 
riktlinjer och initiativet Bättre möjligheter 
för unga genom att ge ekonomiskt stöd för 
Europeiska unionens mål när det gäller att 
främja en hög sysselsättning av god 
kvalitet, garantera ett fullgott och 
anständigt socialt skydd, bekämpa social
utestängning och fattigdom, förbättra 
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arbetsvillkoren och ungdomars 
sysselsättnings- och utbildningssituation.

Or. en

Ändringsförslag 55
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter.  Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott
främst för att uppnå sociala mål.  Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet. 

a) socialt företag: en aktör inom den 
sociala ekonomin som i första hand strävar 
efter sociala mål snarare än vinst till ägare, 
medlemmar och aktieägare.  Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och återinvesterar främst 
vinsten för att uppnå sina sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess verksamhet. 

Or. en

Ändringsförslag 56
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter. Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott 
främst för att uppnå sociala mål. Det 

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till sina ägare, medlemmar och 
intressenter. Det är verksamt på marknaden 
och producerar varor och tjänster på ett 
affärsmässigt och innovativt sätt och 
återinvesterar sitt överskott för att 
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sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet.

ytterligare främja sina sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 57
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter. Det är 
verksamt på marknaden och producerar 
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott 
främst för att uppnå sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet.

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter positiva sociala mål 
snarare än vinst till ägare och intressenter. 
Det är verksamt på marknaden och 
producerar varor och tjänster på ett 
affärsmässigt och innovativt sätt och 
använder sitt överskott främst för att uppnå 
sociala mål, särskilt sådana som är 
aktuella utifrån ett lokalt perspektiv på 
företagets verksamhet. Det sociala 
företaget drivs på ett ansvarsfullt och öppet 
sätt, särskilt genom att involvera anställda, 
kunder och intressenter som påverkas av 
dess affärsverksamhet.

Or. pl

Ändringsförslag 58
Jens Nilsson

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter.  Det är 

a) socialt företag: ett företag som i första 
hand strävar efter sociala mål snarare än 
vinst till ägare och intressenter. Det är 
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verksamt på marknaden och producerar
varor och tjänster på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott 
främst för att uppnå sociala mål.  Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt, särskilt genom att involvera 
anställda, kunder och intressenter som 
påverkas av dess affärsverksamhet. 

verksamt på marknaden och skapar sociala 
fördelar för samhället genom tillverkning 
av varor och tjänster som har 
allmänintresse och organiserar 
tillverkningsprocessen på ett demokratiskt
sätt som främjar deltagande genom att 
engagera interna intressenter och 
samhället som sådant. Det är verksamt på 
marknaden på ett affärsmässigt och 
innovativt sätt och använder sitt överskott 
främst för att uppnå sociala mål. Det 
sociala företaget drivs på ett ansvarsfullt 
och öppet sätt.

Or. en

Ändringsförslag 59
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) mikrofinansiering: garantier, 
motgarantier, mikrokrediter, eget kapital 
och därmed likställt kapital till personer 
och mikroföretag.

d) mikrofinansiering: garantier, 
motgarantier, mikrokrediter, eget kapital 
och därmed likställt kapital till personer 
och mikroföretag som saknar eller har 
otillräcklig kreditvärdighet och inga eller 
otillräckliga kapitalresurser och därför 
inte har tillgång till krediter.

Or. en

Ändringsförslag 60
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Programmet ska bestå av följande tre 1. Programmet ska bestå av följande fyra
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komplementära delar: komplementära delar:

Or. en

Ändringsförslag 61
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Progress, som dels ska stödja utveckling, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av unionens sysselsättnings-
och socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor, dels ska främja 
evidensbaserat beslutsfattande och 
innovation, i partnerskap med 
arbetsmarknadens parter, det civila 
samhällets organisationer och andra 
berörda parter.

a) Progress, som dels ska stödja utveckling, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av unionens politik på 
områdena sysselsättning, socialt skydd, 
social integration, lagstiftning om 
arbetsvillkor och bekämpning av 
fattigdom, dels ska främja evidensbaserat 
beslutsfattande och sociala framsteg, i 
partnerskap med arbetsmarknadens parter, 
det civila samhällets organisationer, lokala 
och regionala myndigheter och andra 
berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 62
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Progress, som dels ska stödja utveckling, 
genomförande, övervakning och 
utvärdering av unionens sysselsättnings-
och socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor, dels ska främja 
evidensbaserat beslutsfattande och 
innovation, i partnerskap med 
arbetsmarknadens parter, det civila 

a) Progress, som dels ska stödja utveckling, 
genomförande, övervakning och
utvärdering av unionens sysselsättnings-
och socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor, dels ska främja 
evidensbaserat beslutsfattande och 
innovation, i partnerskap med lokala och 
regionala myndigheter, arbetsmarknadens 
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samhällets organisationer och andra 
berörda parter.

parter, det civila samhällets organisationer 
och andra berörda parter.

Or. en

Motivering

Uppnåendet av målen för Europa 2020-strategin måste förankras på alla de 
myndighetsnivåer som har ansvar för dem.

Ändringsförslag 63
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare 
för entreprenörer, särskilt de som 
befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden, och företag inom den 
sociala ekonomin att få finansiering.

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska bidra till att öka 
tillgången på, och tillgängligheten till, 
mikrokrediter för personer som har 
förlorat eller riskerar att förlora sina 
arbeten, eller som har svårt att ta sig in på 
eller tillbaka till arbetsmarknaden, såväl 
som för personer som riskerar att drabbas 
av social utestängning och utsatta 
grupper som är missgynnade när det 
gäller tillgång till den konventionella 
kreditmarknaden, och för mikroföretag 
som anställer personer i ovannämnda 
kategorier samt för företag inom den 
sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 64
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare 
för entreprenörer, särskilt de som befinner 
sig längst bort från arbetsmarknaden, och 
företag inom den sociala ekonomin att få 
finansiering.

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare 
för entreprenörer, särskilt de som befinner 
sig längst bort från arbetsmarknaden, och 
företag inom den sociala ekonomin att få 
finansiering, med särskild uppmärksamhet 
på de yttersta randområdenas specifika 
behov.

Or. pt

Ändringsförslag 65
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare 
för entreprenörer, särskilt de som befinner 
sig längst bort från arbetsmarknaden, och 
företag inom den sociala ekonomin att få 
finansiering.

c) Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, som ska göra det lättare 
för entreprenörer, särskilt de som befinner 
sig längst bort från arbetsmarknaden, 
ungdomar och företag inom den sociala 
ekonomin att få finansiering.

Or. pt

Ändringsförslag 66
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ungdomsinitiativ, som ska förbättra 
sysselsättningen och 
utbildningssituationen för ungdomar, i 
synnerhet de som varken arbetar eller 
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läser vidare.

Or. en

Ändringsförslag 67
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De gemensamma bestämmelser som 
fastställs i artiklarna 1–14 ska tillämpas på 
de tre programdelar som anges i punkt 1 a, 
b och c, och dessutom ska särskilda 
bestämmelser tillämpas för de olika 
delarna.

2. De gemensamma bestämmelser som 
fastställs i artiklarna 1–14 ska tillämpas på 
de fyra programdelar som anges i punkt 
1 a, b, c och ca, och dessutom ska särskilda 
bestämmelser tillämpas för de olika 
delarna.

Or. en

Ändringsförslag 68
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Uppnåendet av målen för Europa 2020-strategin måste förankras på alla de 
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myndighetsnivåer som har ansvar för dem. Det är därför av yttersta vikt att stärka 
kapaciteten hos lokala myndigheter för att stödja genomförandet av EU-politiken genom 
ömsesidigt lärande, föreläggande av fakta och kapacitetsuppbyggnad.

Ändringsförslag 69
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. ro

Ändringsförslag 70
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Stödja utveckling av tillräckliga, 
tillgängliga och effektiva sociala 
trygghetssystem och arbetsmarknader och 
underlätta politiska reformer genom att 
främja goda styrelseformer, ömsesidigt 
lärande och social innovation.

b) Stödja utveckling av tillräckliga, 
anständiga, tillgängliga och effektiva 
sociala trygghetssystem och 
arbetsmarknader för att garantera social 
integration och hög sysselsättning av hög 
kvalitet och underlätta politiska reformer 
där sådana behövs, genom att främja 
deltagande av alla berörda intressenter, 
inklusive icke-statliga organisationer och 
människor i riskzonen såsom personer 
som drabbats av fattigdom och social 
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utestängning, personer med 
funktionsnedsättningar, migranter och 
etniska minoriteter, såväl som goda 
styrelseformer, ömsesidigt lärande och 
social innovation.

Or. en

Ändringsförslag 71
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Modernisera unionslagstiftningen i 
linje med principen om smart lagstiftning 
och se till att unionslagstiftningen om 
arbetsvillkor tillämpas på ett effektivt sätt.

c) Övervaka utvecklingen av de sociala 
målsättningarna i Europa 2020-strategin 
och unionspolitiken såväl som
unionslagstiftningen om arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 72
Wojciech Michał Olejniczak

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 
genom att se till att unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir öppna 
och tillgängliga för alla.

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 
genom att se till att unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir öppna 
och tillgängliga för alla, samt möjliggöra 
den nödvändiga omskolningen av 
anställda inom branscher och sektorer 
som berörs av omstrukturering och 
massuppsägningar, särskilt på grund av 
globaliseringens negativa konsekvenser.

Or. pl
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Motivering

Detta ändringsförslag breddar programmets funktionsområde och gör det möjligt att uppnå 
den nödvändiga synergin med bidragen från Europeiska fonden för justering av 
globaliseringseffekter (2014-2020).

Ändringsförslag 73
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 
genom att se till att unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir 
öppna och tillgängliga för alla.

d) Främja arbetstagarnas geografiska 
rörlighet och göra det lättare att hitta arbete 
genom att se till att unionens 
arbetsmarknader utvecklas så de blir öppna 
och tillgängliga för alla, med särskild 
uppmärksamhet på ungdomar som står 
inför allvarliga svårigheter att hitta ett 
arbete.

Or. pt

Ändringsförslag 74
Karima Delli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Bekämpa fattigdom och social 
utestängning genom att stödja den 
verksamhet som utförs av det civila 
samhällets organisationer, 
arbetsmarknadens parter, sociala företag 
och organisationer inom den sociala 
ekonomin, samt offentliga organ.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Karima Delli

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) Garantera en lyckad övergång från 
utbildning till anständigt arbete, 
förhindra att elever slutar skolan i förtid 
och främja kvaliteten på praktik- och 
lärlingsplatser.

Or. en

Ändringsförslag 76
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män och bekämpa diskriminering på grund 
av kön, ras eller etniskt ursprung, religion 
eller övertygelse, funktionsnedsättning, 
ålder eller sexuell läggning,

a) främja jämställdhet mellan kvinnor och 
män genom integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv, genomföra 
positiva åtgärder för att främja 
jämställdhet, bekämpa diskriminering på 
grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning och uppfylla åtagandena under 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning med 
avseende på bland annat utbildning, 
arbete och anställning samt tillgänglighet,

Or. en
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Ändringsförslag 77
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Partnerskapsprincipen

För att garantera att programmet 
uppfyller stödmottagarnas förväntningar 
och krav och för att främja goda 
styrelseformer, ömsesidigt lärande och 
social innovation ska kommissionen och 
medlemsstaterna tillämpa 
partnerskapsprincipen under hela 
programtiden och på alla programmets 
nivåer. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska därför se till att det 
civila samhällets organisationer, inklusive 
arbetsmarknadens parter, som utgör 
programmets målgrupper, och lokala och 
regionala myndigheter deltar i strategiska 
beslut och i utvecklingen, genomförandet, 
övervakningen, utvärderingen och 
spridningen av programmets delar.
Tillräckliga ekonomiska resurser ska 
avsättas till att garantera en effektiv 
tillämpning av partnerskapsprincipen, 
såväl som till den kapacitets- och 
kompetensuppbyggande verksamhet som 
utförs av arbetsmarknadens parter och av 
det civila samhällets organisationer, 
inklusive på lokal och regional nivå, vilka 
utgör programmets målgrupper. 

Or. en

Ändringsförslag 78
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 17 % ska användas för att främja 
nyskapande sociala projekt som en metod 
för prövning och utvärdering av 
innovativa lösningar med sikte på att 
omsätta dem i större skala.

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 50 % ska användas till socialt skydd, 
social integrering och minskning och 
förebyggande av fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 79
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 17 % ska användas för att främja 
nyskapande sociala projekt som en metod 
för prövning och utvärdering av 
innovativa lösningar med sikte på att 
omsätta dem i större skala.

a) 56 % till programdelen Progress, varav 
minst 50 % ska användas för socialt skydd 
och socialt utanförskap samt för att 
bekämpa och förhindra fattigdom, 10 % 
för att bekämpa ungdomsarbetslöshet och 
minst 25 % för att främja socialpolitiska 
experiment. Till detta ska finansiella 
medel ställas till förfogande för såväl små 
som medelstora och stora projekt.

Or. de

Ändringsförslag 80
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 17 % ska användas för att främja 
nyskapande sociala projekt som en metod 
för prövning och utvärdering av innovativa 

a) 60 % till programdelen Progress, varav 
minst 15 % ska användas för att främja 
nyskapande sociala projekt som en metod 
för prövning och utvärdering av innovativa 
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lösningar med sikte på att omsätta dem i 
större skala.

lösningar med sikte på att omsätta dem i 
större skala, och 15 % till 
sysselsättningspolitiken för ungdomar.

Or. pt

Ändringsförslag 81
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 15 % till programdelen Eures. b) 20 % till programdelen Eures, varav 
minst 40 % ska avsättas till riktade 
rörlighetsprogram, minst 20 % till 
gränsöverskridande partnerskap och 
minst 15 % till utbildning och meritering 
av Eures personal,

Or. en

Ändringsförslag 82
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 15 % till programdelen Eures. b) 19 % till programdelen Eures, varav
minst 40 % för målinriktade 
rörlighetsprogram, minst 20 % för 
gränsöverskridande partnerskap och 
minst 15 % för medarbetarnas utbildning 
och kompetens.

Or. de

Ändringsförslag 83
Karima Delli
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Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 20 % till programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap.

c) 15 % till programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap.

Or. en

Ändringsförslag 84
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 20 % till programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap.

c) 20 % till programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap, varav minst 45 % för 
mikrofinansiering och minst 45 % för 
socialt entreprenörskap.

Or. de

Ändringsförslag 85
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25 % av programmets budget ska avsättas 
till att främja nyskapande sociala projekt 
och åtminstone ytterligare 10 % ska 
avsättas till att bekämpa 
ungdomsarbetslöshet och social 
utestängning. Medel ska göras 
tillgängliga för små, medelstora såväl som 



AM\900792SV.doc 39/65 PE488.021v01-00

SV

stora projekt.

Or. en

Ändringsförslag 86
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förutom de finansiella anslag som 
nämndes i punkt 1 ska medel göras 
tillgängliga för programdelen 
Ungdomsinitiativ som framlagts i 
artikel 3.1 ca. Under programperioden, 
från den 1 januari 2014 till den 31 
december 2020, ska de finansiella 
anslagen för denna programdel uppgå till 
[XXX] miljoner euro.

Or. en

Motivering

För att kunna ta itu med den oacceptabelt höga ungdomsarbetslösheten införs ett nytt 
ungdomsinitiativ, under förutsättning att finansiering kan garanteras för denna målsättning 
inom den fleråriga budgetramen 20142020.

Ändringsförslag 87
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får utnyttja de anslag
som avses i punkt 1 för att finansiera
tekniskt och/eller administrativt stöd, 
särskilt när det gäller kontroll, utläggning 
av översättning, möten med experter samt 
informations- och 

3. Högst 2 % av den finansieringsram 
som avses i punkt 1 ska avsättas för att 
genomföra programmet för att till 
exempel täcka kostnaderna i samband 
med tekniskt och/eller administrativt stöd, 
översättning, utläggningar, möten med 
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kommunikationsverksamhet till ömsesidig 
nytta för kommissionen och 
stödmottagarna.

experter samt kommunikation till 
ömsesidig nytta för kommissionen och 
stödmottagarna.

Or. de

Ändringsförslag 88
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Övervakning av den genomförda 
politikens inverkan på de mest utsatta 
grupperna.

Or. en

Ändringsförslag 89
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Övervakning av den genomförda 
politikens inverkan med avseende på 
förbättring av arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 90
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbildning för personer verksamma 
inom det rättsliga eller politiska området 
samt Eures-rådgivare.

c) Utbildning för personer verksamma 
inom det rättsliga eller politiska området 
samt Eures-rådgivare och aktörer inom de 
gränsöverskridande Eures-partnerskapen.

Or. en

Ändringsförslag 91
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kapacitetsuppbyggnad hos nationella 
förvaltningar och särskilda förmedlingar 
som medlemsstaterna utsett att ansvara för 
att främja den geografiska rörligheten, 
samt kapacitetsuppbyggnad hos instanser 
som tillhandahåller mikrokrediter.

b) Kapacitetsuppbyggnad hos regionala, 
lokala och nationella förvaltningar och 
särskilda förmedlingar som 
medlemsstaterna utsett att ansvara för att 
främja den geografiska rörligheten, samt 
kapacitetsuppbyggnad hos instanser som 
tillhandahåller mikrokrediter.

Or. en

Motivering

Kapacitetsuppbyggnaden är väsentlig för att stödja lokala och regionala myndigheters 
insatser för att råda bot på fattigdom och social utestängning. Den gör det möjligt att pröva 
nya tillvägagångssätt, lära av kollegor och dela erfarenheter. 

Ändringsförslag 92
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Kapacitetsuppbyggnad hos nationella 
förvaltningar och särskilda förmedlingar 

b) Kapacitetsuppbyggnad hos nationella 
och regionala förvaltningar såväl som hos
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som medlemsstaterna utsett att ansvara för 
att främja den geografiska rörligheten, 
samt kapacitetsuppbyggnad hos instanser 
som tillhandahåller mikrokrediter.

särskilda förmedlingar som 
medlemsstaterna utsett att ansvara för att 
främja den geografiska rörligheten, samt 
kapacitetsuppbyggnad hos instanser som 
tillhandahåller mikrokrediter.

Or. ro

Ändringsförslag 93
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Kapacitetsuppbyggnad hos 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
organisationer och aktörer inom den 
sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 94
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Inrättande av arbetsgrupper med 
nationella tjänstemän som övervakar 
genomförandet av unionslagstiftningen.

c) Inrättande av arbetsgrupper med
nationella, regionala och lokala
tjänstemän som övervakar genomförandet 
av unionslagstiftningen.

Or. en

Motivering

Utbytet mellan offentliga förvaltningar bör gynna myndigheter på alla nivåer eftersom en stor 
del av den offentliga politiken är gemensam och inte faller under de nationella 
myndigheternas exklusiva ansvar.
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Ändringsförslag 95
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Inrättande av arbetsgrupper med 
nationella tjänstemän som övervakar 
genomförandet av unionslagstiftningen.

c) Inrättande av arbetsgrupper med 
nationella, regionala eller lokala
tjänstemän som övervakar genomförandet 
av unionslagstiftningen.

Or. ro

Ändringsförslag 96
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nätverkande och samarbete mellan 
specialiserade organ och nationella, 
regionala och lokala myndigheter samt 
arbetsförmedlingar på europeisk nivå.

d) Nätverkande och samarbete mellan 
specialiserade organ och nationella, 
regionala och lokala myndigheter, det 
civila samhällets organisationer och 
arbetsmarknadens parter samt 
arbetsförmedlingar på europeisk nivå.

Or. en

Ändringsförslag 97
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Utbyte av personal mellan nationella f) Utbyte av personal mellan regionala, 
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förvaltningar. lokala och nationella förvaltningar.

Or. en

Motivering

Vid övervakningen av genomförandet av unionslagstiftningen måste även regionala och 
lokala förhållanden hållas i åtanke, och av denna orsak bör representanter för regionala och 
lokala myndigheter delta i denna.

Ändringsförslag 98
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärder för att främja rörlighet för 
enskilda inom unionen, särskilt när det 
gäller utveckling av en flerspråkig digital 
plattform för förmedling av lediga platser 
och platsansökningar, samt riktade 
program för rörlighet för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar.

4. Åtgärder för att främja rörlighet som en 
valmöjlighet för enskilda inom unionen 
och för att avskaffa hinder för rörlighet 
för medborgare som bestämmer sig för att 
flytta:

a) Information till och rådgivning av 
arbetssökande, rörliga arbetstagare, 
gränsarbetare såväl som de 
organisationer som företräder deras 
intressen, och arbetsgivare. Utbildning för 
personer som förvaltar 
gränsöverskridande fördelar.
b) Främjande av den flerspråkiga digitala 
plattformen för förmedling av lediga 
platser och platsansökningar, samt riktade 
program för rörlighet för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar.

Or. en
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Ändringsförslag 99
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Åtgärder för att främja rörlighet för 
enskilda inom unionen, särskilt när det 
gäller utveckling av en flerspråkig digital 
plattform för förmedling av lediga platser 
och platsansökningar, samt riktade 
program för rörlighet för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar.

4. Åtgärder för att främja rörlighet för 
enskilda inom unionen, särskilt när det 
gäller utveckling av en flerspråkig digital 
plattform för förmedling av lediga platser 
och platsansökningar, samt riktade 
program för rörlighet för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och för att hjälpa 
vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar och äldre.

Or. fr

Ändringsförslag 100
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 6 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Stöd till mikrofinansiering och sociala 
företag, särskilt genom de 
finansieringsinstrument som föreskrivs i 
del I avdelning VIII i förordning 
XXX/2012 om finansiella bestämmelser 
för unionens årliga budget (den nya 
budgetförordningen) och genom bidrag.

5. Stöd till mikrofinansiering och sociala 
företag, och stöd till personer som saknar 
eller har otillräcklig kreditvärdighet och 
inga eller otillräckliga kapitalresurser och 
därför inte har tillgång till krediter, 
särskilt genom de finansieringsinstrument 
som föreskrivs i del I avdelning VIII i 
förordning XXX/2012 om finansiella 
bestämmelser för unionens årliga budget 
(den nya budgetförordningen) och genom 
bidrag.

Or. en
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Ändringsförslag 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Åtgärder som är stödberättigande enligt 
programmet kan komma att genomföras 
gemensamt med andra unionsinstrument, 
förutsatt att sådana åtgärder uppfyller 
målen för såväl programmet som för de 
andra instrument som berörs.

Åtgärder som är stödberättigande enligt 
programmet kan komma att genomföras 
gemensamt med andra unionsinstrument,
särskilt finansiella, förutsatt att sådana 
åtgärder uppfyller målen för såväl 
programmet som för de andra instrument 
som berörs. I detta avseende bör man 
beakta synergierna med EU:s 
strukturfonder, och särskilt 
användningen av programmet som ett 
komplement till Europeiska socialfonden, 
särskilt för att nå målet om en tillväxt som 
kommer alla till del och för att utrota 
fattigdomen.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för Europeiska socialfonden (ESF) 
och på områden som social dialog, rättvisa 
och grundläggande rättigheter, utbildning, 
yrkesutbildning och ungdomsfrågor, 
forskning och innovation, entreprenörskap, 
hälsa, utvidgning och externa relationer 

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna och i enlighet med 
partnerskapsprincipen se till att 
verksamhet som utförs inom ramen för 
programmet överensstämmer med och 
kompletterar andra av unionens åtgärder, 
särskilt inom ramen för Europeiska 
socialfonden (ESF) och på områden som 
social dialog, rättvisa och grundläggande 
rättigheter, lika möjligheter, utbildning, 
yrkesutbildning, barns rättigheter och 
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samt den allmänna ekonomiska politiken. välfärd och ungdomsfrågor, 
invandringspolitik, forskning och 
innovation, entreprenörskap, hälsa, 
arbetsvillkor, utvidgning och externa 
relationer samt den allmänna ekonomiska 
politiken.

Or. en

Ändringsförslag 103
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den verksamhet som stöds genom 
programmet ska vara förenlig med både 
unionens lagstiftning och med nationell 
lagstiftning, även reglerna för statligt stöd.

2. Den verksamhet som stöds genom 
programmet ska vara förenlig med både 
unionens lagstiftning och med nationell 
lagstiftning, även reglerna för statligt stöd, 
och med ILO-konventionerna.

Or. en

Ändringsförslag 104
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De åtgärder som genomförs ska 
dessutom vara förenliga med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resultaten av de åtgärder som 
genomförts inom programmet ska 
presenteras och spridas på lämpligt sätt så 
att deras genomslag, hållbarhet och 
mervärde för unionen maximeras.

1. Resultaten av de åtgärder som 
genomförts inom programmet ska 
presenteras och spridas på lämpligt sätt till 
alla intressenter så att deras genomslag, 
hållbarhet och mervärde för unionen 
maximeras.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En halvtidsutvärdering av programmet 
ska göras i slutet av 2017 för att mäta 
framstegen i förhållande till de uppsatta 
målen, avgöra huruvida resurserna har 
använts effektivt och bedöma programmets 
mervärde för unionen.

1. En halvtidsutvärdering av programmet i 
samarbete med den rådgivande 
strategigrupp som avses i artikel 26d ska 
göras i slutet av 2017 för att mäta 
framstegen i förhållande till de uppsatta 
målen, avgöra huruvida resurserna har 
använts effektivt och bedöma programmets 
mervärde för unionen. Den rådgivande 
strategigrupp som avses i artikel 26d ska 
delta i hela utvärderingsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 107
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel -1 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
Tematiska områden

Programdelen Progress fleråriga 
arbetsprogram bör främja åtgärder i ett 
eller flera av nedanstående tematiska 
områden:
a) Sysselsättning.
b) Socialt skydd, social integrering samt 
minskning och förebyggande av 
fattigdom.
c) Arbetsvillkor och hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen.
Dessutom bör den omfatta följande 
övergripande prioriteringar:
a) Nyskapande sociala projekt.
b) Bekämpning av ungdomsarbetslöshet 
och social utestängning.
c) Främjande av lika möjligheter för 
kvinnor och män.
d) Bekämpning av diskriminering på 
grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning, och ett uppfyllande av 
åtagandena under FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.
e) Skydd av barns rättigheter och välfärd.

Or. en

Ändringsförslag 108
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 15 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver de allmänna mål som anges i artikel 
4 ska programdelen Progress ha följande
specifika mål:

Utöver de allmänna mål som anges i artikel 
4 ska programdelen Progress specifika mål
vara att stödja genomförandet av Europa 
2020-strategin, den europeiska 
plattformen mot fattigdom och andra 
relevanta flaggskeppsinitiativ och att
medverka i den stärkta öppna 
samordningsmetoden för socialt skydd. De 
specifika målen ska:

Or. en

Ändringsförslag 109
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 15 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utveckla och sprida resultat av 
jämförande analyser av hög kvalitet för att 
se till att unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor bygger på välgrundade fakta 
och är relevanta för behoven, problemen 
och förutsättningarna i de enskilda 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna.

a) Utveckla och sprida resultat av 
jämförande analyser av hög kvalitet för att 
se till att unionens politik på områdena 
sysselsättning, arbetsvillkor, socialt skydd, 
social integration och bekämpning av 
diskriminering och diskriminering på 
flera grunder, fattigdom och utestängning 
från bostadsmarknaden, 
ungdomsarbetslöshet och 
ungdomsfattigdom, fattigdom bland 
migranter och etniska minoriteter, 
barnfattigdom och energifattigdom såväl 
som lagstiftningen på dessa områden 
bygger på välgrundade fakta och är 
relevanta för människors behov, de sociala
problemen och de sociala förutsättningarna 
i de enskilda medlemsstaterna och de 
övriga deltagande länderna.

Or. en
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Ändringsförslag 110
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Underlätta effektivt och integrerat 
informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog om unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor på unionsnivå, nationell och 
internationell nivå för att hjälpa 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna att utveckla sin politik och 
genomföra unionslagstiftningen.

b) Underlätta, inom ramen för den 
europeiska sysselsättningsstrategin och 
den öppna samordningsmetoden på 
områdena socialt skydd och social 
integration, och genom att nätverka bland 
specialiserade organ, inklusive 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhällets organisationer, ett effektivt 
och integrerat informationsutbyte, 
ömsesidigt lärande och dialog om unionens 
politik på områdena sysselsättning, socialt 
skydd, social integration, lagstiftning om 
arbetsvillkor, bekämpning av 
diskriminering och diskriminering på 
flera grunder, bekämpning av fattigdom 
och utestängning från bostadsmarknaden, 
skydd av barns rättigheter och välfärd, 
bekämpning av ungdomsarbetslöshet och 
ungdomsfattigdom, bistånd till 
integreringen av migranter och 
förbättring av asylsökandes situation på 
unionsnivå, nationell och internationell 
nivå för att hjälpa medlemsstaterna och de 
övriga deltagande länderna att utveckla sin 
politik och genomföra 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 111
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Underlätta effektivt och integrerat b) Underlätta effektivt och integrerat 
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informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog om unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor på unionsnivå, nationell och 
internationell nivå för att hjälpa 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna att utveckla sin politik och 
genomföra unionslagstiftningen.

informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog om unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor på unionsnivå, nationell, 
regional, lokal och internationell nivå för 
att hjälpa medlemsstaterna och de övriga 
deltagande länderna att utveckla sin politik 
och genomföra unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 112
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Underlätta effektivt och integrerat 
informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog om unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor på unionsnivå, nationell och 
internationell nivå för att hjälpa 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna att utveckla sin politik och 
genomföra unionslagstiftningen.

b) Underlätta effektivt och integrerat 
informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog om unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor på unionsnivå, nationell, 
regional och internationell nivå för att 
hjälpa medlemsstaterna och de övriga 
deltagande länderna att utveckla sin politik 
och genomföra unionslagstiftningen.

Or. pt

Ändringsförslag 113
Petru Constantin Luhan

Förslag till förordning
Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Underlätta effektivt och integrerat 
informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog om unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 

b) Underlätta effektivt och integrerat 
informationsutbyte, ömsesidigt lärande och 
dialog om unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
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arbetsvillkor på unionsnivå, nationell och 
internationell nivå för att hjälpa 
medlemsstaterna och de övriga deltagande 
länderna att utveckla sin politik och 
genomföra unionslagstiftningen.

arbetsvillkor på unionsnivå, nationell, 
regional och internationell nivå för att 
hjälpa medlemsstaterna och de övriga 
deltagande länderna att utveckla sin politik 
och genomföra unionslagstiftningen.

Or. ro

Ändringsförslag 114
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 15 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Stödja den aktiva medverkan av alla 
relevanta aktörer under uppföljningen av 
de av unionens prioriteringar som redan 
har godkänts, såsom aktiv integrering, 
bekämpning av diskriminering och 
diskriminering på flera grunder, 
hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden, barnfattigdom, 
energifattigdom, ungdomsfattigdom och 
ungdomsarbetslöshet, fattigdom bland 
migranter, förbättring av asylsökandes 
och etniska minoriteters villkor, 
genomförande av EU:s handikappstrategi 
2010–2020, FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, den gemensamma 
åtgärden för psykisk hälsa samt den 
gemensamma åtgärden för ojämlikhet i 
hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 115
Karima Delli
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Förslag till förordning
Artikel 15 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Främja en förebyggande kultur på 
området hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen och verka för både psykisk 
och fysisk hälsa på arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 116
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 15 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ge unionens och medlemsstaternas
organisationer bidrag för att utveckla, 
främja och stödja genomförandet av 
unionens sysselsättnings- och socialpolitik 
och lagstiftning om arbetsvillkor.

d) Ge unionens nationella, regionala och 
lokala organisationer bidrag för att 
utveckla, främja och stödja genomförandet 
av unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 117
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 15 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Ge unionens och medlemsstaternas 
organisationer bidrag för att utveckla, 
främja och stödja genomförandet av 
unionens sysselsättnings- och socialpolitik 
och lagstiftning om arbetsvillkor.

d) Ge medlemsstaternas och regionala
organisationer i unionen bidrag för att 
utveckla, främja och stödja genomförandet 
av unionens sysselsättnings- och 
socialpolitik och lagstiftning om 
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arbetsvillkor.

Or. pt

Ändringsförslag 118
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) icke-statliga organisationer, särskilt
sådana som är organiserade på unionsnivå,

e) icke-statliga organisationer, och 
härvidlag både sådana som är 
organiserade på nationell nivå och sådana 
som är organiserade på unionsnivå,

Or. de

Ändringsförslag 119
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
Tematiska områden

Programdelen Eures ska omfatta åtgärder 
på följande områden:
a) Informationstjänster, rådgivning och 
jobbmatchning för rörliga arbetstagare 
och arbetsgivare.
b) Riktade rörlighetsprogram.
c) Transnationellt, sektoriellt och 
gränsöverskridande samarbete.
d) Utvärdering av arbetsförmedling och 
åtgärder som ett övergripande område.
e) ”Ditt första Euresjobb” för unga 
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arbetssökande.

Or. en

Ändringsförslag 120
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 20 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Se till att information om lediga platser, 
platsansökningar och all tillhörande 
information är tillgänglig för potentiella 
sökande och arbetsgivare, genom utbyte 
och spridning av sådan information på 
transnationell, interregional och 
gränsöverskridande nivå med hjälp av 
standardmetoder för interoperabilitet.

a) Se till att information om lediga platser, 
platsansökningar och all tillhörande 
information är tillgänglig för potentiella 
sökande och arbetsgivare, genom 
identifiering och sammanställning av nya 
arbetstillfällen på europeisk nivå i den 
offentliga eller den privata sektorn, vilket 
främjar utbyte och spridning av sådan 
information på transnationell, interregional 
och gränsöverskridande nivå med hjälp av 
standardmetoder för interoperabilitet. 
Euresnätverket bör bli den egentliga 
europeiska portalen för medborgarnas 
geografiska rörlighet.

Or. pt

Ändringsförslag 121
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 20 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Se till att information om lediga platser, 
platsansökningar och all tillhörande 
information är tillgänglig för potentiella 
sökande och arbetsgivare, genom utbyte 
och spridning av sådan information på 
transnationell, interregional och 

a) Se till att information om lediga platser, 
platsansökningar och all tillhörande 
information är tillgänglig för potentiella 
sökande och arbetsgivare, och 
tillhandahålla mentorskap för att ge 
människor ökad egenmakt, särskilt 
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gränsöverskridande nivå med hjälp av 
standardmetoder för interoperabilitet.

lågutbildade, genom utbyte och spridning 
av sådan information på transnationell, 
interregional och gränsöverskridande nivå 
med hjälp av standardmetoder för 
interoperabilitet.

Or. en

Ändringsförslag 122
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 20 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Utveckla rekryterings- och 
arbetsförmedlingstjänster genom att 
utnyttja förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar på europeisk nivå; detta 
ska omfatta alla faser av arbetsförmedling, 
från förberedelser för rekrytering till stöd 
efter anställning, för att hjälpa den sökande 
att komma in på arbetsmarknaden. 
Tjänsterna ska innefatta målinriktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar.

b) Utveckla rekryterings- och 
arbetsförmedlingstjänster genom att 
utnyttja förmedlingen av lediga platser och 
platsansökningar på europeisk nivå; detta 
ska omfatta alla faser av arbetsförmedling, 
från förberedelser för rekrytering till stöd 
efter anställning, för att hjälpa den sökande 
att komma in på arbetsmarknaden. 
Tjänsterna ska innefatta målinriktade 
rörlighetsprogram för att tillsätta lediga 
platser på arbetsmarknaden på områden där 
brister har identifierats och/eller för att 
hjälpa vissa grupper av arbetstagare, såsom 
ungdomar – men detta gäller endast i 
mycket begränsad omfattning 
minderåriga.

Or. de

Motivering

Att genom Eures i ökad utsträckning förmedla arbeten utomlands till minderåriga är bland 
annat genom lagstiftningen om skydd av ungdomar problematiskt, regleringen av det 
juridiska ansvaret sker för det mesta inte på ett adekvat sätt. Eftersom Eures ändå står i 
särskilt fokus för de nationella arbetsmarknadskontoren skulle vid en uttrycklig hänvisning 
till eller betoning av denna målgrupp ett starkare tryck uppstå för nödvändigheten av att 
skapa program för att förmedla arbeten utomlands till ungdomar.
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Ändringsförslag 123
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 20 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Utarbeta ett riktat program för 
gränsöverskridande arbetsförmedling och 
rörlighet på arbetsmarknaden för att 
hjälpa ungdomar att hitta ett arbete i en 
annan EU-medlemsstat (åtgärden ”Ditt 
första Euresjobb”) genom förmedling av 
lediga platser och platsansökningar på 
unionsnivå. Detta ska omfatta alla faser i 
förmedlingen av arbete, från 
förberedelser för rekrytering till stöd efter 
anställning, för att hjälpa den sökande att 
komma in på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 124
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 22 – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Öka tillgången och tillgängligheten till 
mikrofinansiering för

1. Öka tillgången och tillgängligheten till 
mikrofinansiering, samtidigt som det sker 
en minskning av den administrativa 
byråkratin, för

Or. pt

Ändringsförslag 125
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 22 – led 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och utsatta 
personer som har svårt att få tillträde till 
den traditionella kreditmarknaden och som 
vill starta eller utveckla ett eget 
mikroföretag,

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och utsatta 
personer som har svårt att få tillträde till 
den traditionella kreditmarknaden och som 
vill starta eller utveckla ett eget 
mikroföretag, inklusive egenföretagande, 
utan att bli utsatt för någon 
diskriminering på grund av ålder,

Or. en

Ändringsförslag 126
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 22 – led 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt personer som 
hotas av social utestängning och utsatta 
personer som har svårt att få tillträde till 
den traditionella kreditmarknaden och som 
vill starta eller utveckla ett eget 
mikroföretag,

a) personer som har förlorat eller riskerar 
att förlora sitt arbete eller som har 
svårigheter att komma in på eller tillbaka 
på arbetsmarknaden samt ungdomar, 
personer som hotas av social utestängning 
och utsatta personer som har svårt att få 
tillträde till den traditionella 
kreditmarknaden och som vill starta eller 
utveckla ett eget mikroföretag,

Or. pt

Ändringsförslag 127
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 22 – led 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) mikroföretag, särskilt sådana som 
anställer personer som avses i led a.

b) mikroföretag, särskilt inom den sociala 
ekonomin, såväl som mikroföretag som 
anställer personer som avses i led a.

Or. en

Ändringsförslag 128
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 22 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att säkerställa 
komplementariteten ska dessa åtgärder 
nära samordnas med de åtgärder som 
vidtas inom ramen för 
sammanhållningspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 129
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att nå ut till de slutliga 
stödmottagarna och skapa 
konkurrenskraftiga och livskraftiga 
mikroföretag ska de offentliga och privata 
organ som utför den verksamhet som avses 
i punkt 1 a ha ett nära samarbete med 
organisationer som företräder de slutliga 
mottagarna av mikrokrediter och med 
organisationer, särskilt de som stöds av 
Europeiska socialfonden, som 

2. För att nå ut till de slutliga 
stödmottagarna och skapa livskraftiga 
mikroföretag ska de offentliga och privata 
organ som utför den verksamhet som avses 
i punkt 1 a ha ett nära samarbete med 
organisationer, inklusive det civila 
samhällets organisationer, som företräder 
de slutliga mottagarna av mikrokrediter 
och med organisationer, särskilt de som 
stöds av Europeiska socialfonden, som 
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tillhandahåller handledning och 
utbildningsprogram till sådana slutliga 
stödmottagare.

tillhandahåller handledning och 
utbildningsprogram till sådana slutliga 
stödmottagare.

Or. en

Ändringsförslag 130
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Offentliga och privata organ som utför 
den verksamhet som avses i punkt 1 a ska 
tillämpa strikta normer i fråga om styrning, 
förvaltning och kundskydd i enlighet med 
den europeiska uppförandekoden för 
tillhandahållande av mikrokrediter och ska 
sträva efter att motverka att personer och 
företag blir överskuldsatta.

3. Offentliga och privata organ som utför 
den verksamhet som avses i punkt 1 a ska 
tillämpa strikta normer i fråga om styrning, 
förvaltning och kundskydd i enlighet med 
den europeiska uppförandekoden för 
tillhandahållande av mikrokrediter och ska 
sträva efter att motverka att personer och 
företag blir överskuldsatta och i stället av 
denna verksamhet uppnår en inkomst som 
ger säker försörjning.

Or. de

Ändringsförslag 131
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Tematiska områden

Programdelen Ungdomsinitiativ för 
personer under 25 år ska omfatta 
åtgärder på följande områden:
a) Förhindra att elever slutar skolan för 
tidigt särskilt genom återintegration i 
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utbildning.
b) Utveckla kompetens som är relevant för 
arbetsmarknaden för att skapa närmare 
kontakter mellan utbildningsvärlden och 
arbetsmarknaden.
c) Stödja första arbetslivserfarenheten 
och utbildning på arbetsplatsen för att ge 
ungdomar möjlighet att förvärva både 
relevant kompetens och 
arbetslivserfarenhet.
d) Tillgång till arbetsmarknaden: hitta ett 
(första) jobb.

Or. en

Ändringsförslag 132
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 26b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26b
Specifika mål

Utöver de allmänna mål som anges i 
artikel 4 ska programdelen 
Ungdomsinitiativ ha följande specifika 
mål:
a) Stödja utarbetandet av särskilda 
innovativa program för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten och främja 
ungdomars övergång från utbildning till 
anständigt arbete, i synnerhet ungdomar 
från eftersatta områden och regioner med 
ovanligt hög ungdomsarbetslöshet. I detta 
sammanhang ska särskild 
uppmärksamhet ägnas åt ungdomar med 
färre valmöjligheter, inbegripet unga 
kvinnor, ungdomar som varken arbetar 
eller läser vidare och ungdomar från 
etniska minoriteter som alla riskerar att 
mötas av diskriminering på flera grunder.
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b) Stödja ett utbyte av bästa praxis och 
ömsesidigt lärande på området 
bekämpning av ungdomsarbetslöshet, 
inklusive möjligheten att införa en 
ungdomsgaranti som skulle erbjuda 
arbeten, vidareutbildning eller 
arbetsinriktad utbildning åt alla EU:s 
ungdomar senast fyra månader efter det 
att de har slutat skolan eller blivit 
arbetslösa. Förbättra kvaliteten på 
praktik- och lärlingsplatser och minska 
antalet elever som slutar skolan i förtid.
c) Tillhandahålla ekonomiskt stöd till 
beslutsfattare så att de kan pröva modeller 
för sysselsättnings- och socialpolitik 
avsedda att bekämpa 
ungdomsarbetslöshet, främja ungdomars 
övergång från utbildning till ett 
anständigt arbete, förbättra kvaliteten på 
praktik- och lärlingsplatser, minska 
antalet elever som slutar skolan i förtid 
och tillgängliggöra relevant kunskap och 
sakkunskap.
d) Tillhandahålla ekonomiskt stöd till 
organisationer på unionsnivå samt på 
nationell och regional nivå för att öka 
deras kapacitet att utveckla, främja och 
stödja åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten, främja 
ungdomars övergång från utbildning till 
ett anständigt arbete, förbättra kvaliteten 
på praktik- och lärlingsplatser, minska 
antalet elever som slutar skolan i förtid 
och tillgängliggöra relevant kunskap och 
sakkunskap.

Or. en

Ändringsförslag 133
Karima Delli

Förslag till förordning
Artikel 26c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26c
Deltagande

1. Programdelen Ungdomsinitiativ ska 
vara öppen för deltagande från följande 
länder:
a) Medlemsstaterna.
b) Efta/EES-länderna i enlighet med 
EES-avtalet.
c) Kandidatländerna samt potentiella 
kandidatländer, i enlighet med de 
allmänna principerna och allmänna 
villkoren i de ramavtal som ingåtts med 
dessa länder för deras deltagande i 
unionens program.
2. Programdelen Ungdomsinitiativ ska 
vara öppen för alla offentliga och/eller 
privata organ, aktörer och institutioner, 
särskilt
a) nationella, regionala och lokala 
myndigheter,
b) arbetsförmedlingar,
c) arbetsmarknadens parter,
d) ungdomsorganisationer och andra 
icke-statliga organisationer på alla 
politiska nivåer,
e) institut för högre utbildning och 
forskningsinstitut,
f) experter på utvärdering och 
konsekvensanalys.
3. I syfte att genomföra programdelen 
Ungdomsinitiativ ska kommissionen 
inleda samarbete med de EU-organ som 
avses i artikel 16.2a. Kommissionen kan 
även inleda samarbete med de 
internationella organisationer som avses i 
artikel 16.3 och med tredjeländer som inte 
deltar i programmet enligt vad som 
framgår i artikel 16.4
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Or. en

Ändringsförslag 134
Karima Delli

Förslag till förordning
Kapitel 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Programdelen Ungdomsinitiativ

Or. en


