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KORT BEGRUNDELSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Den åbne koordinationsmetode har 
påvist sin operationelle fleksibilitet og 
effektivitet på det socialpolitiske område 
og bør derfor anvendes på en 
helhedsorienteret måde på 
medlemsstaternes interesseområder. Det 
anbefales derfor at anvende den i større 
udstrækning for at styrke programmets 
effektivitet. 

Or. pl

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 11 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med artikel 45 og 
46 i traktaten fastsættes der i forordning 
(EU) nr. 492/2011 bestemmelser om at 
gennemføre arbejdskraftens frie 
bevægelighed ved at sikre et snævert 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
Kommissionen. EURES skal forbedre 
arbejdsmarkederne ved at bane vejen for 
tværnational geografisk 
arbejdstagermobilitet, skabe større 
gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, sikre 
formidling og udligning af tilbud og 
ansøgninger om beskæftigelse og støtte 
aktiviteter inden for ansættelse, rådgivning 
og vejledning på nationalt og tværnationalt 

(11) I overensstemmelse med artikel 45 og 
46 i traktaten fastsættes der i forordning 
(EU) nr. 492/2011 bestemmelser om at 
gennemføre arbejdskraftens frie 
bevægelighed ved at sikre et snævert 
samarbejde mellem de offentlige 
arbejdsformidlinger og Kommissionen. 
EURES skal forbedre arbejdsmarkederne 
ved at bane vejen for tværnational 
geografisk arbejdstagermobilitet, skabe 
større gennemsigtighed på 
arbejdsmarkedet, sikre formidling og 
udligning af tilbud og ansøgninger om 
beskæftigelse og støtte aktiviteter inden for 
ansættelse, rådgivning og vejledning på 
nationalt og tværnationalt plan og derved 
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plan og derved medvirke til at nå målene i 
Europa 2020-strategien.

medvirke til at nå målene i Europa 2020-
strategien. Det bør understreges, at 
Kommissionen ikke kan varetage en 
arbejdsformidlings funktioner.

Or. pl

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 14 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Manglende adgang til kredit er en af 
de primære hindringer for etablering af 
virksomheder, særlig blandt de personer, 
der befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet. Tiltagene på dette 
område skal intensiveres på EU-plan og 
nationalt plan for at udvide 
mikrofinansieringsfaciliteten og opfylde 
behovene hos dem, som har mest brug for 
den, herunder særlig arbejdsløse og sårbare 
personer, der ønsker at starte eller udvikle 
en mikrovirksomhed, også som 
selvstændige erhvervsdrivende, men som 
ikke har adgang til kredit. I første omgang 
oprettede Europa-Parlamentet og Rådet i 
2010 faciliteten.

(14) Manglende adgang til kredit er en af 
de primære hindringer for etablering af 
virksomheder, særlig blandt de personer, 
der befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet. Tiltagene på dette 
område skal intensiveres på EU-plan og 
nationalt plan, navnlig ved at lette den 
administrative behandling af 
mikrofinansieringen og sikre, at de 
fremtidige iværksættere kan deltage i 
relevante informationsseminarer, for at 
udvide mikrofinansieringsfaciliteten og 
opfylde behovene hos dem, som har mest 
brug for den, herunder særlig arbejdsløse 
og sårbare personer, der ønsker at starte 
eller udvikle en mikrovirksomhed, også 
som selvstændige erhvervsdrivende, men 
som ikke har adgang til kredit. I første 
omgang oprettede Europa-Parlamentet og 
Rådet i 2010 faciliteten.

Or. pl
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(19) I henhold til artikel 9 i traktaten skal 
programmet sikre, at der ved fastlæggelsen 
og gennemførelsen af Unionens politikker 
og aktiviteter tages hensyn til de krav, der 
er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse. For at lette 
forvaltningssystemet, gennemføre 
programmets foranstaltninger og skabe 
en reel merværdi er det absolut 
nødvendigt, at det nye instrument 
integreres klart med de supplerende 
instrumenter under 
samhørighedspolitikken (ESF, EFRU).

Or. pl

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 21 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Programmets mål kan opfyldes på 
en effektiv måde, ved at regionerne og 
byerne engagerer sig mest muligt i alle de 
operationelle faser af 
gennemførelsesprocessen. De lokale 
organer bør deltage lige fra 
planlægningsfasen og ved tildelingen af 
finansieringsmidler. Eftersom regionerne 
i dag er blandt de vigtigste aktører, 
herunder på det socialpolitiske område, 
kan de bidrage til at udvikle 
banebrydende sociale innovationer. 

Or. pl

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) "social virksomhed": en virksomhed, 
hvis primære målsætning er at opnå en 
social virkning og ikke at skabe profit for 
ejere og interessenter. Enhver form for 
fordeling af en social virksomheds 
overskud blandt dens aktionærer er
uacceptabel. Den opererer på markedet 
gennem selvstændig og innovativ
produktion af varer og levering af tjenester
til gavn for offentligheden under 
hensyntagen til de særlige vilkår i 
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regionen – alt efter virksomhedens 
karakter – og anvender hovedsageligt de 
lokale ressourcer og sit overskud til at nå 
sociale mål. Den ledes på en gennemsigtig 
og ansvarlig måde, særlig ved at involvere 
de arbejdstagere, kunder og interessenter, 
som påvirkes af dens aktiviteter

Or. pl

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) aksen Mikrofinansiering og socialt 
iværksætteri, der letter adgangen til 
finansiering for iværksættere, særlig dem, 
der befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet, og sociale virksomheder.

c) aksen Mikrofinansiering og socialt 
iværksætteri, der letter adgangen til 
finansiering for fremtidige iværksættere, 
særlig dem, der befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet, arbejdsløse og socialt 
udstødte, samt for de mikrovirksomheder, 
der ønsker at udvikle deres virksomhed, 
og sociale virksomheder.

Or. pl

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme arbejdstagernes geografiske 
mobilitet og styrke 
beskæftigelsesmulighederne ved at udvikle 
europæiske arbejdsmarkeder, der er åbne 
og tilgængelige for alle

d) fremme arbejdstagernes geografiske 
mobilitet og styrke 
beskæftigelsesmulighederne ved at udvikle 
europæiske arbejdsmarkeder, der er åbne, 
bæredygtige, af høj kvalitet og 
tilgængelige for alle

Or. pl
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Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) målrette aktiviteterne inden for 
rammerne af programmet mod unge, som 
er særligt hårdt ramt af krisen, og mod 
langtidsledige 

Or. pl

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 60 % til aksen Progress, hvoraf mindst 
17 % tildeles til fremme af sociale 
eksperimenter som en metode til test og 
evaluering af innovative løsninger med 
henblik på at opskalere dem 

a) 60 % til aksen Progress, hvoraf det 
anbefales medlemsstaterne at afsætte

– 18 % til beskæftigelsespolitik
– 24 % til social beskyttelse og integration
– 8 % til arbejdsvilkår. 
Højst 15 % til aksen Progress og dens 
forskellige sektioner tildeles til fremme af 
sociale eksperimenter som en metode til 
test og evaluering af innovative løsninger 
med henblik på at opskalere dem 

Or. pl
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 20 % til aksen Mikrofinansiering og 
socialt iværksætteri.

c) 25 % til aksen Mikrofinansiering og 
socialt iværksætteri.

Or. pl

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De resterende 5 % fordeles mellem 
akserne på årsbasis i overensstemmelse 
med politiske prioriteringer.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan benytte sig af de i 
stk. 1 nævnte bevillinger til finansiering af 
teknisk og/eller administrativ bistand, 
særlig i forbindelse med revision, 
udlicitering af oversættelser, ekspertmøder 
og informations- og 
kommunikationsaktiviteter til fordel for 
både Kommissionen og modtagerne.

3. Kommissionen kan højst benytte sig af 
15 % af de i stk. 1 nævnte bevillinger til 
finansiering af teknisk og/eller 
administrativ bistand, særlig i forbindelse 
med revision, udlicitering af oversættelser, 
ekspertmøder og informations- og 
kommunikationsaktiviteter til fordel for 
både Kommissionen og modtagerne.

Or. pl
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Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) evalueringer og konsekvensanalyser c) evalueringer, særlig analyser af 
kvantitative og kvalitative konsekvenser

Or. pl

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Foranstaltninger til fremme af 
mobiliteten i EU for personer, særlig 
udvikling af en flersproget digital platform 
for formidling og udvikling af tilbud og 
ansøgninger og målrettede 
mobilitetsordninger med henblik på at 
besætte ledige stillinger i forbindelse med 
identifikation af problemer på 
arbejdsmarkedet og/eller hjælpe særlige 
grupper af arbejdstagere, f.eks. unge.

4. Foranstaltninger til fremme af 
mobiliteten i EU for arbejdstagere, særlig 
udvikling af en flersproget digital platform 
for formidling og udvikling af tilbud og 
ansøgninger og målrettede 
mobilitetsordninger med henblik på at 
besætte ledige stillinger i forbindelse med 
identifikation af problemer på 
arbejdsmarkedet og/eller hjælpe særlige 
grupper af arbejdstagere, f.eks. unge.

Or. pl

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med 
medlemsstaterne, at aktiviteter, der 
gennemføres under programmet, er i 
overensstemmelse med og supplerer andre 
EU-tiltag, særlig under Den Europæiske 
Socialfond (ESF) og på områder såsom 

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med 
medlemsstaterne, at aktiviteter, der 
gennemføres under programmet, er i 
overensstemmelse med og supplerer andre 
EU-tiltag, særlig dem, der finansieres 
inden for rammerne af 
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social dialog, retfærdighed og 
grundlæggende rettigheder, uddannelse, 
erhvervsuddannelse og ungdomspolitik, 
forskning og innovation, iværksætteri, 
sundhed, udvidelse og eksterne relationer 
og almindelig økonomisk politik.

samhørighedspolitikken, navnlig under 
Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU).

Or. pl

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Sammenhængen og 
komplementariteten sikres ligeledes 
gennem et stærkt engagement fra de 
lokale og regionale myndigheders side for 
at gennemføre programmet. 

Or. pl

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. øge adgangen til og tilgængeligheden af 
mikrofinansiering for:

1. mindske hindringerne og de 
administrative byrder mest muligt for at 
øge adgangen til og tilgængeligheden af 
mikrofinansiering for:

Or. pl

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Offentlige og private organer, der 
udøver de i stk. 1, litra a), nævnte 
aktiviteter, overholder høje standarder for 
styring, forvaltning og forbrugerbeskyttelse 
i overensstemmelse med principperne i den 
europæiske kodeks for ydelse af 
mikrokredit og sigter mod at forhindre 
personer og virksomheder i at blive højt 
forgældede som følge af ydelse af kredit til 
meget høje renter og på vilkår, der fører 
til, at virksomhederne bliver insolvente.

Or. pl


