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KORTFATTAD MOTIVERING

Inom ramen för ett lagstiftningspaket för åren 2014–2020 har kommissionen lagt fram ett 
förslag till förordning om inrättande av ett nytt EU-program för social förändring och social 
innovation (nedan kallat programmet). 

Förordningen om inrättande av det nya programmet ingår i ett utgiftspaket under rubrik 1 
(Smart tillväxt för alla) i den nya fleråriga budgetramen för 2014–2020.

Programmets syfte är att bidra till att genomföra Europa 2020-strategin och förverkliga dess 
mål om smart och hållbar tillväxt för alla, genom en rad åtgärder såsom: analysverksamhet, 
ömsesidigt kunskapsutbyte, stöd till de viktigaste aktörerna med ansvar för genomförandet av 
programmets mål, främjande av rörlighet bland arbetstagare inom unionen samt stöd till 
mikroföretag. Alla dessa åtgärder har som mål att främja en hög sysselsättning, garantera ett 
fullgott socialt skydd, bekämpa socialt utanförskap och fattigdom och förbättra 
arbetsvillkoren. 

Kommissionen föreslår att tre befintliga program – Progress, Eures och instrumentet Progress 
för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet – slås ihop till ett enda program för 
social förändring och social innovation. 

Gemenskapsprogrammet Progress för sysselsättning och social solidaritet inrättades 2006 och 
har som mål att stödja EU:s sysselsättningspolitik genom bevakning av politiken, ömsesidigt 
kunskapsutbyte, utveckling av verktyg och statistiska metoder, stöd till de viktigaste 
aktörerna, nätverksarbete samt kunskapsspridning. De huvudsakliga mottagarna av anslagen 
är lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter samt icke-statliga 
organisationer.

Det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar, Eures, inrättades 2002. Nätverkets mål är att 
stimulera arbetstagarnas geografiska rörlighet inom EU. Eures stöder inrättandet av 
gränsöverskridande partnerskap som fungerar både som en kontaktyta mellan offentliga 
arbetsförmedlingar och arbetsmarknadens parter och en rådgivande instans i frågor om 
arbetstagares rättigheter och skyldigheter.

Instrumentet Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet, som 
inrättades 2010, underlättar tillgången till mikrokrediter för personer som har det svårare att få 
tillträde till den traditionella kreditmarknaden (arbetslösa, personer som hotas av socialt 
utanförskap) samt personer som vill starta eller utveckla en självständig affärsverksamhet. 
Mikrokreditinstrumentet ger inte företagen direkt tillgång till ekonomiska medel, utan gör det 
lättare för mikrofinansinstitutioner i EU-länderna att öka utlåningen till företagare som vill 
starta eget eller stödja redan etablerad verksamhet.

Förordningen om inrättande av ett nytt EU-program för social förändring och social 
innovation skulle träda i kraft när de nuvarande programmen upphör att gälla, det vill säga 
den 1 januari 2014, och den skulle tillämpas fram till den 31 december 2020. 

Enligt kommissionens förslag ska de finansiella anslagen för genomförandet av programmet 
under perioden 1 januari 2014–31 december 2020 uppgå till 958,19 miljoner euro.
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Föredraganden anser att kommissionen inte har påvisat något som helst mervärde av att slå 
ihop tre befintliga program till ett. 

Dessutom gör kommissionen ingen avgränsning mellan de åtgärder som förutses i det nya 
programmet och det stöd som erbjuds inom ramen för sammanhållningsfonderna (ESF, Eruf), 
och säkerställer heller inte någon effektiv samordning dem emellan. Detta leder till 
överlappning på vissa områden. Sålunda sammanfaller det nya programmets stöd till att 
utforma och genomföra nyskapande sociala projekt inom programdelen Progress med det stöd 
till social innovation som planeras inom ramen för förslaget till förordning om ESF. Vidare 
har stöd till sociala företag också föreslagits i förordningen om Erufs funktionssätt. Med tanke 
på detta är det nödvändigt att fastställa tydliga principer för hur det nya instrumentet ska 
integreras med de kompletterande lösningar som används inom sammanhållningspolitiken. 

Kommissionen avsätter 17 procent av programdelen Progress för att främja sociala projekt, 
men anger och fastställer inga specifika mål för innovationen och projekten. Föredraganden 
föreslår en uppmjukning av det stela procenttak som kommissionen föreskriver för sociala 
projekt, och understryker att målen för den sociala innovationen inte kan ersätta de nationella 
sociala trygghetssystemen, utan endast understödja dem. Andra tillvägagångssätt skulle kräva 
en föregående och bred politisk debatt. 

I det rådande ekonomiska klimatet hör mikrokrediterna till det mest konkreta av de 
tre instrumenten. Småföretag och mikroföretag utgör nära 99 procent av de nybildade 
företagen i Europa, och en tredjedel av dessa företag grundas av arbetslösa. Därför bör man, 
genom att öka mikrokrediternas andel i budgeten för det nya programmet, understryka deras 
väsentliga roll i kampen mot utanförskapet. 

I dessa tider av ekonomisk kris och stränga budgetåtstramningar i medlemsstaterna motsätter 
föredraganden sig en ökning av de administrativa kostnaderna (art. 5.3) liksom en 
budgetreserv på 5 procent vars fördelning inte är tydligt definierad av kommissionen. 

Med tanke på regionernas och städernas roll för genomförandet av det nya programmet måste 
det framhållas hur viktigt deras engagemang är i alla operativa skeden under genomförandet 
av programmet.

Man bör även prioritera åtgärder inom ramen för Eures som är anpassade efter ungdomars 
behov, då över 20 procent av dem är arbetslösa. Föredraganden beklagar frånvaron av en 
grundlig utvärdering av Eures-programmets effektivitet och bristen på uppgifter om antalet 
personer som fått arbete genom programmet. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Den öppna samordningsmetoden är 
ett verktyg som redan har bevisat sin 
flexibilitet och operativa effektivitet på de 
socialpolitiska områdena, och denna 
metod bör användas genomgående på 
områden av intresse för de enskilda 
medlemsstaterna. Det är därför lämpligt 
att programmet tillämpas i större 
utsträckning, inte minst i syfte att 
effektivisera och förbättra det.

Or. pl

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med artiklarna 45 och 46 i 
fördraget fastställs i förordning (EU) 
nr 492/2011 bestämmelser som syftar till 
fri rörlighet för arbetstagare genom ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna och 
med 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 de nationella offentliga 
arbetsförmedlingarna och med
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. 
Det bör understrykas att kommissionen 
inte kan fungera som en 



PE487.706v01-00 6/14 PA\898595SV.doc

SV

arbetsförmedling.

Or. pl

Ändringsförslag 3

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, bland annat genom att 
förenkla administrationen kring 
mikrofinansiering och ge blivande 
företagare tillgång till lämpliga 
informationsutbildningar, i syfte 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.

Or. pl

Ändringsförslag 4

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 

(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 
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socialt skydd och kampen mot social 
utestängning har beaktats vid utformning 
och genomförande av unionens politik och 
verksamhet.

socialt skydd och kampen mot social 
utestängning har beaktats vid utformning 
och genomförande av unionens politik och 
verksamhet. För att förenkla 
förvaltningssystemet, genomföra 
programmets verksamhet och skapa ett 
verkligt mervärde är det nödvändigt att 
programmet på ett tydligt sätt integreras 
med de kompletterande lösningar som 
används inom sammanhållningspolitiken 
(ESF, Eruf).

Or. pl

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 21 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Eftersom målen för denna förordning 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför med tanke på 
deras omfattning och konsekvenser lättare 
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 därför med tanke på 
deras omfattning och konsekvenser lättare 
kan uppnås på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder inom sin behörighet och i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
och med beaktande av medlemsstaternas 
institutionella struktur går denna 
förordning inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Or. pl



PE487.706v01-00 8/14 PA\898595SV.doc

SV

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Programmets mål kan förverkligas 
på ett effektivt sätt om regionerna och 
städerna engagerar sig maximalt i alla 
operativa skeden och under 
genomförandet. Regionala organ bör 
inbegripas redan under planeringsfasen 
och vid tilldelningen av medel. 
Regionerna, som i dag håller på att bli en 
av de viktigaste aktörerna även på det 
socialpolitiska området, kan bidra till 
utarbetandet av banbrytande sociala 
innovationer.

Or. pl

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – 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 vars främsta 
mål är att utöva ett socialt inflytande och 
inte att generera vinst till ägare och 
intressenter. Det får inte ske någon som 
helst form av utdelning av ett socialt 
företags vinster bland dess aktie- eller 
andelsägare. Det är verksamt på 
marknaden, producerar varor och
allmännyttiga tjänster och tillhandahåller 
tjänster på ett affärsmässigt och innovativt 
sätt, tar hänsyn till regionens särskilda 
förutsättningar – beroende på 
verksamhetens natur – samt använder sina 
lokala resurser och sitt överskott främst 
för att uppnå sociala mål. Det sociala 
företaget drivs på ett ansvarsfullt och öppet 
sätt, särskilt genom att involvera anställda, 
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kunder och intressenter som påverkas av 
dess affärsverksamhet.

Or. pl

Ändringsförslag 8

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 blivande företagare, särskilt de som 
befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden, arbetslösa, personer i 
socialt utanförskap och mikroföretagare 
som vill utveckla sin verksamhet samt
företag inom den sociala ekonomin att få 
finansiering.

Or. pl

Ändringsförslag 9

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, rättvisa, av hög kvalitet och 
tillgängliga för alla.

Or. pl
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) inrikta sin verksamhet mot ungdomar 
som är särskilt hårt drabbade av krisen 
och långtidsarbetslösa.

Or. pl

Ändringsförslag 11

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) 60 % till programdelen Progress, varav
rekommenderas att medlemsstaterna gör 
följande anslag:

– Sysselsättningspolitiken: 18 %.
– Social trygghet och delaktighet: 24 %.
– Arbetsvillkor: 8 %. 
Från programdelen Progress och dess 
enskilda avsnitt ska högst 15 % anslås för 
att främja nyskapande sociala projekt som 
en metod för prövning och utvärdering av 
innovativa lösningar med sikte på att 
omsätta dem i större skala.

Or. pl
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Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) 20 % till programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap.

c) 25 % till programdelen 
Mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap.

Or. pl

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Resterande 5 % ska fördelas på delarna 
på årsbasis i enlighet med de politiska 
prioriteringarna.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 14

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 
kommunikationsverksamhet till ömsesidig 
nytta för kommissionen och 
stödmottagarna.

3. Kommissionen får utnyttja högst 1,5 % 
av 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 
kommunikationsverksamhet till ömsesidig 
nytta för kommissionen och 
stödmottagarna.

Or. pl
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utvärderingar och 
konsekvensbedömningar.

c) Utvärderingar och i synnerhet
konsekvensbedömningar, såväl 
kvantitativa som kvalitativa sådana.

Or. pl

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 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 
arbetstagare 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.

Or. pl

Ändringsförslag 17

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 

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna se till att verksamhet som 
utförs inom ramen för programmet 
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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 samt 
den allmänna ekonomiska politiken.

överensstämmer med och kompletterar 
andra av unionens åtgärder, särskilt inom 
ramen för sammanhållningsfonderna, i 
synnerhet Europeiska socialfonden (ESF) 
och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf).

Or. pl

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Samstämmighet och komplementaritet 
säkras även genom ett kraftfullt 
engagemang från lokala och regionala 
myndigheters sida i genomförandet av 
programmet.

Or. pl

Ändringsförslag 19

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

Or. pl
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Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Öka tillgången och tillgängligheten till 
mikrofinansiering för

1. Minimera administrativa hinder och 
bördor i syfte att öka tillgången och 
tillgängligheten till mikrofinansiering för

Or. pl

Ändringsförslag 21

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, en företeelse 
som uppstår till följd av krediter med 
mycket höga räntor som ges på villkor 
som leder till insolvens för företagen.

Or. pl


