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AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In lijn met de Europa 2020-strategie 
moet het programma streven naar een 
samenhangende aanpak om de 
werkgelegenheid te stimuleren en sociale 
uitsluiting en armoede te bestrijden. De 
uitvoering moet worden gerationaliseerd en 
vereenvoudigd, met name door middel van 
een aantal gemeenschappelijke bepalingen 
met betrekking tot onder andere algemene 
doelstellingen, typologie van de 
maatregelen en monitoring- en 
evaluatieregelingen. Het programma moet 
zich tevens richten op grote projecten met 
een duidelijke meerwaarde voor de EU, om 
een kritische massa te bereiken en de 
administratieve last voor de begunstigden 
en de Commissie te beperken. Daarnaast 
kan meer gebruik worden gemaakt van 
vereenvoudigde kostenopties (financiering 
op basis van vaste bedragen en vaste 
tarieven), met name bij de uitvoering van 
mobiliteitsregelingen. Het programma 
moet een centraal loket worden voor 
verstrekkers van microfinanciering, voor 
het verlenen van microfinanciering, 
capaciteitsopbouw en technische 
ondersteuning. Tot slot moet het 
programma de nodige budgettaire 
flexibiliteit bieden door een reserve aan te 
leggen die op jaarbasis moet worden 
toegewezen om te beantwoorden aan de 
beleidsprioriteiten.

(5) In lijn met de Europa 2020-strategie 
moet het programma streven naar een 
samenhangende aanpak om de 
werkgelegenheid te stimuleren en sociale 
uitsluiting en armoede te bestrijden. De 
uitvoering moet worden gerationaliseerd en 
vereenvoudigd, met name door middel van 
een aantal gemeenschappelijke bepalingen 
met betrekking tot onder andere algemene 
doelstellingen, typologie van de 
maatregelen en monitoring- en 
evaluatieregelingen. Het programma moet 
zich richten op grote projecten met een 
duidelijke voorbeeldfunctie en
meerwaarde voor de EU, om een kritische 
massa te bereiken en de administratieve 
last voor de begunstigden en de Commissie 
te beperken. Daarnaast kan meer gebruik 
worden gemaakt van vereenvoudigde 
kostenopties (financiering op basis van 
vaste bedragen en vaste tarieven), met 
name bij de uitvoering van 
mobiliteitsregelingen. Het programma 
moet een centraal loket worden voor 
verstrekkers van microfinanciering, voor 
het verlenen van microfinanciering, 
capaciteitsopbouw en technische 
ondersteuning. Binnen zijn beperkte opzet
moet het programma de nodige budgettaire 
flexibiliteit bieden door een reserve aan te 
leggen die op jaarbasis moet worden 
toegewezen om te beantwoorden aan de 
beleidsprioriteiten.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Gelet op de beperkte middelen die 
voor het programma beschikbaar zijn, en 
de voor-bestemming van die middelen 
over de verschillende pijlers, moet bij de 
financiering prioriteit worden gegeven 
aan de ontwikkeling van structuren met 
een duidelijk vermenigvuldigingseffect die 
aan verdere projecten en initiatieven ten 
goede zullen komen. Appropriate 
measures should also be put in place to 
avoid any possibility of overlap and/or 
double-financing with other funds or 
programmes, in particular the European 
Social Fund.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) De uitgebreide doelstellingen van 
dit programma en het grote belang dat 
eraan wordt gehecht, zijn in tegenspraak 
met de zeer beperkte financiële middelen 
die zijn toegewezen, waardoor 
belanghebbenden in hun verwachtingen 
van het programma kunnen worden 
teleurgesteld. 

Amendement 4
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De reikwijdte van Eures moet worden 
uitgebreid tot de ontwikkeling en 
ondersteuning van gerichte 
mobiliteitsregelingen op het niveau van de 
Unie, zodat vacatures kunnen worden 
vervuld waar de arbeidsmarkt 
tekortkomingen vertoont. Overeenkomstig 
artikel 47 van het Verdrag moet de regeling 
de mobiliteit onder jeugdige werknemers 
begunstigen.

(12) De reikwijdte van Eures moet worden 
uitgebreid tot de ontwikkeling en 
ondersteuning van gerichte 
mobiliteitsregelingen op het niveau van de 
Unie, zodat vacatures kunnen worden 
vervuld waar de arbeidsmarkt 
tekortkomingen vertoont. Overeenkomstig 
artikel 47 van het Verdrag moet de regeling 
de mobiliteit onder jeugdige werknemers 
begunstigen. Om EURES in staat te 
stellen zijn doelstellingen te 
verwezenlijken, zou het wenselijk zijn dat 
de drie hoofdlijnen waaruit het bestaat, 
een zekere financiële onafhankelijkheid 
behouden.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Sociale ondernemingen zijn een 
hoeksteen van de pluralistische sociale 
markteconomie van Europa. Zij kunnen de 
motor achter sociale verandering zijn door 
innovatieve oplossingen aan te dragen en 
leveren daarom een waardevolle bijdrage 
aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie. Het programma moet de toegang 
tot financiering van sociale ondernemingen 
verbeteren en zo bijdragen tot het initiatief 
voor een sociaal ondernemerschap van de 
Commissie.

(16) Sociale ondernemingen zijn een 
hoeksteen van de pluralistische sociale 
markteconomie van Europa. Zij kunnen de 
motor achter sociale verandering zijn door 
innovatieve oplossingen aan te dragen en 
leveren daarom een waardevolle bijdrage 
aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie. Binnen een beperkt budgettair 
bestek moet het programma de toegang tot 
financiering van sociale ondernemingen 
verbeteren en zo bijdragen tot het initiatief 
voor een sociaal ondernemerschap van de 
Commissie.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan gebruikmaken van de 
in lid 1 bedoelde middelen om technische 
en/of administratieve bijstand te 
financieren, met name met betrekking tot 
audits, uitbesteding van vertalingen, 
vergaderingen van deskundigen en 
informatie- en communicatieactiviteiten 
ten behoeve van de Commissie en de 
begunstigden.

3. De Commissie kan tot 3% van de in lid 
1 bedoelde middelen gebruiken om 
technische en/of administratieve bijstand te 
financieren, met name met betrekking tot 
audits, uitbesteding van vertalingen, 
vergaderingen van deskundigen, 
samenwerking met derde landen en 
informatie- en communicatieactiviteiten 
ten behoeve van de Commissie en de 
begunstigden.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) organisatie van evenementen, 
conferenties en seminars van het 
voorzitterschap van de Raad;

(b) organisatie van evenementen, 
conferenties en seminars;

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Acties om de individuele mobiliteit in de 
EU te vergroten, met name de 
ontwikkeling van een meertalig digitaal 
platform voor het tot elkaar brengen en de 
compensatie van aanbiedingen van en 
aanvragen om werk, en gerichte 
mobiliteitsregelingen om vacatures te 
vervullen waar de arbeidsmarkt 

4. Financieel haalbare acties om de 
individuele mobiliteit in de EU te 
vergroten, met name de ontwikkeling van 
een meertalig digitaal platform voor het tot 
elkaar brengen en de compensatie van 
aanbiedingen van en aanvragen om werk, 
en gerichte mobiliteitsregelingen om 
vacatures te vervullen waar de 
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tekortkomingen vertoont en/of bepaalde 
groepen werknemers zoals jongeren te 
helpen.

arbeidsmarkt tekortkomingen vertoont 
en/of bepaalde groepen werknemers zoals 
jongeren te helpen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Steun voor microfinanciering en sociale 
ondernemingen, met name met behulp van 
de financiële instrumenten die zijn 
vastgelegd in Titel VIII van Deel I van
Verordening XXX/2012 [Nieuw Financieel 
Reglement] tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
jaarlijkse begroting van de Unie, en 
subsidies.

5. Steun voor microfinanciering en sociale 
ondernemingen, met name met behulp van 
de financiële instrumenten die zijn 
vastgelegd in Verordening XXX/2012 
[Nieuw Financieel Reglement] tot 
vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de jaarlijkse begroting van 
de Unie, en subsidies.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiering op basis van vaste bedragen 
en schalen van eenheidskosten en 
financiering op basis van vaste tarieven 
kunnen worden gebruikt voor steun aan 
programmadeelnemers, met name voor de 
in artikel 6, lid 4, bedoelde 
mobiliteitsregelingen.

In de subsidieovereenkomst wordt 
gespecificeerd welk deel van de financiële 
bijdrage van de EU wordt gebaseerd op 
terugbetaling van subsidiabele kosten en 
welk deel op vaste tarieven (waaronder 
schalen van eenheidskosten) of vaste 
bedragen, voor steun aan 
programmadeelnemers, met name voor de 
in artikel 6, lid 4, bedoelde 
mobiliteitsregelingen.
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie neemt passende 
preventieve maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de financiële belangen van de 
Unie bij de uitvoering van uit hoofde van 
deze verordening gefinancierde acties met 
behulp van doeltreffende controles
worden beschermd tegen fraude, corruptie 
en andere onwettige activiteiten, en indien 
onregelmatigheden worden opgespoord, 
door middel van de terugvordering van
ten onrechte betaalde bedragen en zo nodig 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties, overeenkomstig artikel 325 van 
het Verdrag, Verordening (Euratom, EG) 
nr. 2988/95 van de Raad van 18 december 
1995 betreffende de bescherming van de 
financiële belangen van de Europese 
Gemeenschappen en het Financieel 
Reglement.

1. De Commissie neemt passende 
preventieve maatregelen en verricht 
doeltreffende controles om ervoor te 
zorgen dat de financiële belangen van de 
Unie bij de uitvoering van uit hoofde van 
deze verordening gefinancierde acties 
worden beschermd tegen fraude, corruptie 
en andere onwettige activiteiten.

1 bis. Indien onregelmatigheden worden 
opgespoord, worden ten onrechte betaalde 
bedragen teruggevorderd, in de eerste 
plaats door middel van verrekening, en zo 
nodig bescherming van de financiële 
belangen van de Unie, overeenkomstig 
artikel 325 van het Verdrag, Verordening 
(Euratom, EG) nr. 2988/95 van de Raad 
van 18 december 1995 betreffende de 
bescherming van de financiële belangen 
van de Europese Gemeenschappen en het 
Financieel Reglement, dat in doeltreffende, 
evenredige en afschrikkende sancties kan 
voorzien.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onverminderd de leden 1 en 2 verlenen 
besluiten, overeenkomsten en contracten 
die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging 
van deze verordening de Commissie, met 
inbegrip van OLAF, en de Rekenkamer 
uitdrukkelijk het recht om dergelijke audits 
en controles en verificaties ter plaatse uit te 
voeren.

3. Onverminderd de leden 1 en 2 verlenen 
besluiten, overeenkomsten en contracten 
die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging 
van deze verordening de Commissie, met 
inbegrip van OLAF, en de Rekenkamer 
uitdrukkelijk het recht om tot vier jaar na 
de eindbetaling dergelijke audits en 
controles en verificaties ter plaatse uit te 
voeren.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op een regelmatige monitoring 
van het programma en eventuele 
aanpassingen van het beleid en de 
financieringsprioriteiten, stelt de 
Commissie tweejaarlijkse
monitoringverslagen op en zendt zij deze 
aan het Europees Parlement en de Raad. 
Deze verslagen beschrijven de resultaten 
van het programma en de mate waarin 
overwegingen inzake gendergelijkheid en 
non-discriminatie, waaronder 
toegankelijkheidskwesties, in de 
activiteiten aan de orde zijn gesteld.

Met het oog op een regelmatige monitoring 
van het programma en eventuele 
aanpassingen van het beleid en de 
financieringsprioriteiten, stelt de 
Commissie jaarlijkse monitoringverslagen 
op en zendt zij deze aan het Europees 
Parlement en de Raad. Deze verslagen 
beschrijven de resultaten van het 
programma en de mate waarin 
overwegingen inzake gendergelijkheid en 
non-discriminatie, waaronder 
toegankelijkheidskwesties, in de 
activiteiten aan de orde zijn gesteld.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk eind 2017 zal een tussentijdse 
evaluatie van het programma plaatsvinden 
om de vooruitgang ten opzichte van de 
doelstellingen te meten, met als doel te 
bepalen of de middelen doelmatig zijn 
gebruikt en de meerwaarde van het 
programma voor de Unie te beoordelen.

1. Uiterlijk eind 2017 zal een tussentijdse 
evaluatie van het programma plaatsvinden 
om de vooruitgang ten opzichte van de 
doelstellingen te meten, met als doel te 
bepalen of de middelen doelmatig zijn 
gebruikt en de meerwaarde van het 
programma voor de Unie te beoordelen. De 
uitkomst van de evaluatie kan in 
aanmerking worden genomen bij het 
uitwerken van nieuwe programma's op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De informatie die in deze jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen wordt verstrekt, 
wordt opgenomen in de in artikel 13 
bedoelde tweejaarlijkse
monitoringverslagen. In deze 
monitoringverslagen worden de in artikel 
8, lid 2, van Besluit nr. 283/2010/EU 
bedoelde jaarverslagen opgenomen.

2. De informatie die in deze jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen wordt verstrekt, 
wordt opgenomen in de in artikel 13 
bedoelde monitoringverslagen. In deze 
monitoringverslagen worden de in artikel 
8, lid 2, van Besluit nr. 283/2010/EU 
bedoelde jaarverslagen opgenomen.
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