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Amendement 27
Frédéric Daerden

Ontwerpbesluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
149,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 149 en 14,

Or. fr

Amendement 28
Frédéric Daerden

Ontwerpbesluit
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 29 en 36,

Or. fr

Amendement 29
Phil Bennion

Ontwerpbesluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Op 17 juni 2010 keurde de Europese 
Raad19 het voorstel van de Commissie 
betreffende een Europa 2020-strategie voor 
banen en slimme, duurzame en inclusieve 
groei20 goed. In zijn conclusies roept de 

(1) Op 17 juni 2010 keurde de Europese 
Raad19 het voorstel van de Commissie 
betreffende een Europa 2020-strategie voor 
banen en slimme, duurzame en inclusieve 
groei20 goed. In zijn conclusies roept de 
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Europese Raad ertoe op dat alle 
instrumenten en beleidsmaatregelen van de 
EU worden ingezet om de 
gemeenschappelijke doelstellingen te 
verwezenlijken en verzoekt hij de lidstaten 
beter gecoördineerde maatregelen te 
treffen. De openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening (ODA’s) spelen een 
centrale rol bij het behalen van de Europa 
2020-doelstelling van een 
arbeidsparticipatie van 75 % voor vrouwen 
en mannen in de leeftijd van 20 tot 64 in 
2020.

Europese Raad ertoe op dat alle 
instrumenten en beleidsmaatregelen van de 
EU worden ingezet om de 
gemeenschappelijke doelstellingen te 
verwezenlijken en verzoekt hij de lidstaten 
beter gecoördineerde maatregelen te 
treffen. De openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening (ODA’s) spelen een 
centrale rol bij het behalen van de Europa 
2020-doelstelling van een 
arbeidsparticipatie van 75 % voor vrouwen 
en mannen in de leeftijd van 20 tot 64 in 
2020, met name door het terugdringen 
van de jeugdwerkloosheid.

__________________ __________________
19 Nr: EUCO 13/10 van 17 juni 2010. 19 Nr: EUCO 13/10 van 17 juni 2010.
20 Mededeling van de Commissie, Europa 
2020, een strategie voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei, COM(2010) 2020 van 
3 maart 2010.

20 Mededeling van de Commissie, Europa 
2020, een strategie voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei, COM(2010) 2020 van 
3 maart 2010.

Or. en

Amendement 30
Frédéric Daerden

Ontwerpbesluit
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening zijn diensten van 
algemeen economisch belang en vallen 
als zodanig onder de toepassing van 
artikel 14 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en artikel 
36 van het Europees Handvest van de 
grondrechten. Voorts bepaalt artikel 29 
van het Europees Handvest van de 
grondrechten dat "eenieder recht heeft op 
toegang tot kosteloze 
arbeidsbemiddeling";
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Or. fr

Amendement 31
Inês Cristina Zuber

Ontwerpbesluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In overeenstemming met artikel 148, 
lid 4, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie heeft de 
Raad op 21 oktober 2010 richtsnoeren 
aangenomen voor het 
werkgelegenheidsbeleid. Deze 
geïntegreerde richtsnoeren bieden de 
lidstaten een leidraad bij het vaststellen 
van hun nationale 
hervormingsprogramma’s en het ten 
uitvoer leggen van hervormingen. De 
werkgelegenheidsrichtsnoeren vormen de 
basis voor landspecifieke aanbevelingen 
die de Raad richt tot de lidstaten 
overeenkomstig artikel 148, lid 4, van het 
VWEU. De afgelopen jaren bevatten deze 
specifieke aanbevelingen betreffende de 
werking en de capaciteit van ODA’s en de 
effectiviteit van het arbeidsmarktbeleid in 
de lidstaten.

Schrappen

Or. pt

Amendement 32
Inês Cristina Zuber

Ontwerpbesluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Arbeidsmobiliteit is een principe 
dat in de huidige economische context 
situaties doet ontstaan waarin 
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werknemers in de economisch perifere 
gebieden worden gedwongen te 
emigreren.

Or. pt

Amendement 33
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor deze aanbevelingen zou het 
gunstig zijn als zij nader zouden worden 
ondersteund door een verbeterde, op 
wetenschappelijk bewijs gestoelde, 
terugkoppeling over de geslaagde 
tenuitvoerlegging van beleid en de 
samenwerking tussen de ODA’s van de 
lidstaten. Hiervoor moet het ODA-netwerk 
dat krachtens dit besluit wordt opgericht 
concrete initiatieven uitvoeren, zoals 
gemeenschappelijke, op wetenschappelijk 
bewijs gestoelde benchmarkingsystemen, 
overeenkomstige activiteiten voor 
wederzijds leren, wederzijdse bijstand 
tussen leden van het netwerk en de 
tenuitvoerlegging van strategische acties 
voor de modernisering van ODA’s. De 
specifieke kennis van het netwerk en zijn 
afzonderlijke leden moet ook worden 
gebruikt om, op verzoek van de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken
(EPSCO) en het Comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO), bewijs te 
leveren voor de ontwikkeling van
werkgelegenheidsbeleid.

(4) Voor deze aanbevelingen zou het 
gunstig zijn als zij nader zouden worden 
ondersteund door een verbeterde, op 
wetenschappelijk bewijs gestoelde, 
terugkoppeling over de geslaagde 
tenuitvoerlegging van beleid en de 
samenwerking tussen de ODA’s van de 
lidstaten. Hiervoor moet het ODA-netwerk 
dat krachtens dit besluit wordt opgericht 
concrete initiatieven uitvoeren, zoals 
gemeenschappelijke, op wetenschappelijk 
bewijs gestoelde benchmarkingsystemen, 
overeenkomstige activiteiten voor 
wederzijds leren, wederzijdse bijstand 
tussen leden van het netwerk en de 
tenuitvoerlegging van strategische acties 
voor de modernisering van ODA’s. De 
specifieke kennis van het netwerk en zijn 
afzonderlijke leden moet ook worden 
gebruikt om, op verzoek van de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken
(EPSCO) en het Comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO), bewijs te 
leveren voor de ontwikkeling van de 
werkgelegenheidsmaatregelen die 
specifiek nodig zijn ter bestrijding van de 
hoge werkloosheid onder kwetsbare 
groepen en jongeren in het bijzonder.

Or. en
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Amendement 34
Heinz K. Becker

Ontwerpbesluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor deze aanbevelingen zou het 
gunstig zijn als zij nader zouden worden 
ondersteund door een verbeterde, op 
wetenschappelijk bewijs gestoelde, 
terugkoppeling over de geslaagde 
tenuitvoerlegging van beleid en de 
samenwerking tussen de ODA’s van de 
lidstaten. Hiervoor moet het ODA-netwerk 
dat krachtens dit besluit wordt opgericht 
concrete initiatieven uitvoeren, zoals 
gemeenschappelijke, op wetenschappelijk 
bewijs gestoelde benchmarkingsystemen, 
overeenkomstige activiteiten voor 
wederzijds leren, wederzijdse bijstand 
tussen leden van het netwerk en de 
tenuitvoerlegging van strategische acties 
voor de modernisering van ODA’s. De 
specifieke kennis van het netwerk en zijn 
afzonderlijke leden moet ook worden 
gebruikt om, op verzoek van de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken
(EPSCO) en het Comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO), bewijs te 
leveren voor de ontwikkeling van 
werkgelegenheidsbeleid.

(4) Voor deze aanbevelingen zou het 
gunstig zijn als zij nader zouden worden 
ondersteund door een verbeterde, op 
wetenschappelijk bewijs gestoelde,
terugkoppeling over de geslaagde 
tenuitvoerlegging van beleid en de 
samenwerking tussen de ODA’s van de 
lidstaten. Hiervoor moet het ODA-netwerk 
dat krachtens dit besluit wordt opgericht 
concrete initiatieven uitvoeren, zoals 
gemeenschappelijke, op wetenschappelijk 
bewijs gestoelde benchmarkingsystemen, 
overeenkomstige activiteiten voor 
wederzijds leren, wederzijdse bijstand 
tussen leden van het netwerk en de 
tenuitvoerlegging van strategische acties 
voor de modernisering van ODA’s. De 
specifieke kennis van het netwerk en zijn 
afzonderlijke leden moet ook worden 
gebruikt om, op verzoek van de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken
(EPSCO), het Comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO), het Europees 
Parlement en de Europese Commissie
bewijs te leveren voor de ontwikkeling van 
werkgelegenheidsbeleid.

Or. de

Amendement 35
Inês Cristina Zuber

Ontwerpbesluit
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Voor deze aanbevelingen zou het 
gunstig zijn als zij nader zouden worden 
ondersteund door een verbeterde, op 
wetenschappelijk bewijs gestoelde, 
terugkoppeling over de geslaagde 
tenuitvoerlegging van beleid en de 
samenwerking tussen de ODA’s van de 
lidstaten. Hiervoor moet het ODA-netwerk 
dat krachtens dit besluit wordt opgericht 
concrete initiatieven uitvoeren, zoals 
gemeenschappelijke, op wetenschappelijk 
bewijs gestoelde benchmarkingsystemen, 
overeenkomstige activiteiten voor 
wederzijds leren, wederzijdse bijstand 
tussen leden van het netwerk en de 
tenuitvoerlegging van strategische acties 
voor de modernisering van ODA’s. De 
specifieke kennis van het netwerk en zijn 
afzonderlijke leden moet ook worden 
gebruikt om, op verzoek van de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
(EPSCO) en het Comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO), bewijs te 
leveren voor de ontwikkeling van 
werkgelegenheidsbeleid.

(4) Het ODA-netwerk dat krachtens dit 
besluit wordt opgericht moet concrete 
initiatieven uitvoeren, zoals 
gemeenschappelijke, op wetenschappelijk 
bewijs gestoelde benchmarkingsystemen, 
overeenkomstige activiteiten voor 
wederzijds leren, wederzijdse bijstand 
tussen leden van het netwerk en de 
tenuitvoerlegging van strategische acties 
voor de modernisering van ODA’s. De 
specifieke kennis van het netwerk en zijn 
afzonderlijke leden moet ook worden 
gebruikt om, op verzoek van de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
(EPSCO) en het Comité voor de 
werkgelegenheid (EMCO), bewijs te 
leveren voor de ontwikkeling van 
werkgelegenheidsbeleid.

Or. pt

Amendement 36
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het ODA-netwerk dat krachtens dit 
besluit wordt opgericht, moet nauw 
samenwerken met EMCO op basis van 
artikel 150 VWEU en aan de 
werkzaamheden van het Comité bijdragen 
als verstrekker van feitelijk bewijs en 

(6) Het ODA-netwerk dat krachtens dit 
besluit wordt opgericht, moet nauw 
samenwerken met EMCO op basis van 
artikel 150 VWEU en aan de 
werkzaamheden van het Comité bijdragen 
als verstrekker van feitelijk bewijs en 
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verslagen over de tenuitvoerlegging van 
beleid. Bijdragen van het ODA-netwerk 
aan de Raad worden aangeboden via
EMCO. In het bijzonder de gecombineerde 
kennis van het ODA-netwerk over 
leveringsaspecten van het 
werkgelegenheidsbeleid en de 
vergelijkende analyse van ODA’s kan 
beleidsmakers op zowel nationaal als Unie-
niveau van nut zijn bij de beoordeling en 
het ontwerp van werkgelegenheidsbeleid.

verslagen over de tenuitvoerlegging van 
beleid. Bijdragen van het ODA-netwerk 
aan de Raad worden aangeboden via 
EMCO. In het bijzonder de gecombineerde 
kennis van het ODA-netwerk over 
leveringsaspecten van het 
werkgelegenheidsbeleid en de 
vergelijkende analyse van ODA’s kan 
beleidsmakers op zowel nationaal als Unie-
niveau van nut zijn bij de beoordeling en 
het ontwerp van werkgelegenheidsbeleid, 
in die zin dat zij de landspecifieke 
doelstellingen kan helpen verwezenlijken 
en de arbeidsparticipatie kan stimuleren 
door oplossingen aan te reiken voor het 
probleem van de onvervulde vacatures op 
de interne markt.

Or. en

Amendement 37
Phil Bennion

Ontwerpbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het ODA-netwerk moet bijdragen aan 
de tenuitvoerlegging van 
beleidsinitiatieven op het gebied van 
werkgelegenheid, zoals de Aanbeveling 
van de Raad tot invoering van een 
jongerengarantie22. Het netwerk kan tevens 
initiatieven ondersteunen die zijn gericht 
op het vergemakkelijken van de overgang 
van onderwijs en opleiding naar werk, 
waaronder verbeterde transparantie van 
vaardigheden en kwalificaties.

(7) Het ODA-netwerk moet bijdragen aan 
de tenuitvoerlegging van 
beleidsinitiatieven op het gebied van 
werkgelegenheid, zoals de Aanbeveling 
van de Raad tot invoering van een 
jongerengarantie22. Het netwerk moet 
optimale praktijken ontwikkelen en 
uitwisselen voor het opsporen van zgn. 
NEET's (jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen en geen baan hebben) en 
voor de ontwikkeling van initiatieven om 
te bewerkstelligen dat deze jongeren de 
vaardigheden verwerven die nodig zijn om 
de arbeidsmarkt te kunnen betreden en 
daar te blijven. Het netwerk kan tevens 
initiatieven ondersteunen die zijn gericht 
op het vergemakkelijken van de overgang 
van onderwijs en opleiding naar werk, 
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waaronder verbeterde transparantie van 
vaardigheden en kwalificaties en de 
bevordering van leercontracten en leren 
op de werkplek.

__________________ __________________
22 Aanbeveling van de Raad tot invoering 
van een jongerengarantie (7123/13).

22 Aanbeveling van de Raad tot invoering 
van een jongerengarantie (7123/13).

Or. en

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpbesluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het ODA-netwerk moet bijdragen aan 
de tenuitvoerlegging van 
beleidsinitiatieven op het gebied van 
werkgelegenheid, zoals de Aanbeveling 
van de Raad tot invoering van een 
jongerengarantie22. Het netwerk kan tevens 
initiatieven ondersteunen die zijn gericht 
op het vergemakkelijken van de overgang 
van onderwijs en opleiding naar werk,
waaronder verbeterde transparantie van 
vaardigheden en kwalificaties.

(7) Het ODA-netwerk moet bijdragen aan 
de tenuitvoerlegging van 
beleidsinitiatieven op het gebied van 
werkgelegenheid, zoals de Aanbeveling 
van de Raad tot invoering van een 
jongerengarantie22. Het netwerk kan tevens 
initiatieven ondersteunen die zijn gericht 
op het vergemakkelijken van de overgang 
van onderwijs en opleiding naar werk,
adviesverlening voor werkzoekenden 
inzake leercontracten en 
stageprogramma's alsmede voortgezet 
onderwijs, middels verbeterde 
transparantie van de vaardigheden en 
kwalificaties die nodig zijn om zich beter 
te kunnen aanpassen aan de behoeften 
van de markt en de eisen van werknemers.

__________________ __________________
22 Aanbeveling van de Raad tot invoering 
van een jongerengarantie (7123/13).

22 Aanbeveling van de Raad tot invoering 
van een jongerengarantie (7123/13).

Or. en
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Amendement 39
Phil Bennion

Ontwerpbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het ODA-netwerk moet de 
samenwerking tussen zijn leden versterken, 
gezamenlijke initiatieven ontwikkelen die 
zijn gericht op de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken op alle 
gebieden waarop de ODA’s zich richten, 
vergelijkende analyse en advies, evenals de 
bevordering van innovatieve benaderingen 
bij het verlenen van 
werkgelegenheidsdiensten. Met de 
oprichting van dit netwerk is een 
inclusieve, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde en prestatiegerichte vergelijking 
mogelijk van alle ODA’s, waardoor 
identificatie van beste praktijken mogelijk 
wordt gemaakt. Met deze resultaten 
moeten de leden van het netwerk in staat 
zijn om het ontwerp en de verlening van 
werkgelegenheidsdiensten binnen hun 
specifieke verantwoordelijkheden vorm te 
geven. De initiatieven die door het netwerk 
worden uitgevoerd, moeten de effectiviteit 
van ODA’s verbeteren en een efficiëntere 
besteding van overheidsgelden mogelijk 
maken.

(8) Het ODA-netwerk moet de 
samenwerking tussen zijn leden versterken, 
gezamenlijke initiatieven ontwikkelen die 
zijn gericht op de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken op alle 
gebieden waarop de ODA’s zich richten, 
vergelijkende analyse en advies, evenals de 
bevordering van innovatieve benaderingen 
bij het verlenen van 
werkgelegenheidsdiensten. Met de 
oprichting van dit netwerk is een
inclusieve, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde en prestatiegerichte vergelijking 
mogelijk van alle ODA’s, waardoor 
identificatie van beste praktijken mogelijk 
wordt gemaakt. Met deze resultaten 
moeten de leden van het netwerk in staat 
zijn om het ontwerp en de verlening van 
werkgelegenheidsdiensten binnen hun 
specifieke verantwoordelijkheden vorm te 
geven. De initiatieven die door het netwerk 
worden uitgevoerd, moeten de effectiviteit 
van ODA’s verbeteren en een efficiëntere 
besteding van overheidsgelden mogelijk 
maken. Tevens zou het netwerk moeten 
samenwerken met particuliere diensten 
voor arbeidsvoorziening.

Or. en

Amendement 40
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpbesluit
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het ODA-netwerk moet de 
samenwerking tussen zijn leden versterken, 
gezamenlijke initiatieven ontwikkelen die 
zijn gericht op de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken op alle 
gebieden waarop de ODA’s zich richten, 
vergelijkende analyse en advies, evenals de 
bevordering van innovatieve benaderingen 
bij het verlenen van 
werkgelegenheidsdiensten. Met de 
oprichting van dit netwerk is een 
inclusieve, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde en prestatiegerichte vergelijking 
mogelijk van alle ODA’s, waardoor 
identificatie van beste praktijken mogelijk 
wordt gemaakt. Met deze resultaten 
moeten de leden van het netwerk in staat 
zijn om het ontwerp en de verlening van 
werkgelegenheidsdiensten binnen hun 
specifieke verantwoordelijkheden vorm te 
geven. De initiatieven die door het netwerk 
worden uitgevoerd, moeten de effectiviteit 
van ODA’s verbeteren en een efficiëntere 
besteding van overheidsgelden mogelijk 
maken.

(8) Het ODA-netwerk moet de 
samenwerking tussen zijn leden versterken, 
gezamenlijke initiatieven ontwikkelen die 
zijn gericht op de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken op alle 
gebieden waarop de ODA’s zich richten, 
vergelijkende analyse en advies, evenals de 
bevordering van innovatieve benaderingen 
bij het verlenen van 
werkgelegenheidsdiensten. Met de 
oprichting van dit netwerk is een 
inclusieve, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde en prestatiegerichte vergelijking 
mogelijk van alle ODA’s, waardoor 
identificatie van beste praktijken mogelijk 
wordt gemaakt. Met deze resultaten 
moeten de leden van het netwerk in staat 
zijn om het ontwerp en de verlening van 
werkgelegenheidsdiensten binnen hun 
specifieke verantwoordelijkheden vorm te 
geven en er aldus voor te zorgen dat de 
vaardigheden en kwalificaties van 
werkzoekenden beter worden afgestemd 
op de werkgeversbehoeften. De 
initiatieven die door het netwerk worden 
uitgevoerd, moeten de effectiviteit van 
ODA’s verbeteren en een efficiëntere 
besteding van overheidsgelden mogelijk 
maken.

Or. en

Amendement 41
Heinz K. Becker 

Ontwerpbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het ODA-netwerk moet de 
samenwerking tussen zijn leden versterken, 
gezamenlijke initiatieven ontwikkelen die 

(8) Het ODA-netwerk moet de 
samenwerking tussen zijn leden versterken, 
gezamenlijke initiatieven ontwikkelen die 
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zijn gericht op de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken op alle 
gebieden waarop de ODA’s zich richten, 
vergelijkende analyse en advies, evenals de 
bevordering van innovatieve benaderingen 
bij het verlenen van 
werkgelegenheidsdiensten. Met de 
oprichting van dit netwerk is een 
inclusieve, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde en prestatiegerichte vergelijking 
mogelijk van alle ODA’s, waardoor 
identificatie van beste praktijken mogelijk 
wordt gemaakt. Met deze resultaten 
moeten de leden van het netwerk in staat 
zijn om het ontwerp en de verlening van 
werkgelegenheidsdiensten binnen hun 
specifieke verantwoordelijkheden vorm te 
geven. De initiatieven die door het netwerk 
worden uitgevoerd, moeten de effectiviteit 
van ODA’s verbeteren en een efficiëntere 
besteding van overheidsgelden mogelijk 
maken.

zijn gericht op de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken op alle 
gebieden waarop de ODA’s zich richten, 
vergelijkende analyse en advies, evenals de 
bevordering van innovatieve benaderingen 
bij het verlenen van 
werkgelegenheidsdiensten. Met de 
oprichting van dit netwerk is een 
inclusieve, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde en prestatiegerichte vergelijking 
mogelijk van alle ODA’s, waardoor 
identificatie van beste praktijken en 
werkstructuren in de lidstaten mogelijk 
wordt gemaakt. Met deze resultaten 
moeten de leden van het netwerk in staat 
zijn om het ontwerp en de verlening van 
werkgelegenheidsdiensten binnen hun 
specifieke verantwoordelijkheden vorm te 
geven. De initiatieven die door het netwerk 
worden uitgevoerd, moeten de effectiviteit 
van ODA’s verbeteren en een efficiëntere 
besteding van overheidsgelden mogelijk 
maken.

Or. de

Amendement 42
Inês Cristina Zuber

Ontwerpbesluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het ODA-netwerk moet de 
samenwerking tussen zijn leden versterken, 
gezamenlijke initiatieven ontwikkelen die 
zijn gericht op de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken op alle 
gebieden waarop de ODA’s zich richten, 
vergelijkende analyse en advies, evenals de 
bevordering van innovatieve benaderingen 
bij het verlenen van 
werkgelegenheidsdiensten. Met de 
oprichting van dit netwerk is een 
inclusieve, op wetenschappelijk bewijs 

(8) Het ODA-netwerk moet de 
samenwerking tussen zijn leden versterken, 
gezamenlijke initiatieven ontwikkelen die 
zijn gericht op de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken op alle 
gebieden waarop de ODA’s zich richten, 
vergelijkende analyse en advies, evenals de 
bevordering van innovatieve benaderingen 
bij het verlenen van 
werkgelegenheidsdiensten. Met de 
oprichting van dit netwerk is een 
inclusieve, op wetenschappelijk bewijs 
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gestoelde en prestatiegerichte vergelijking 
mogelijk van alle ODA’s, waardoor 
identificatie van beste praktijken mogelijk 
wordt gemaakt. Met deze resultaten 
moeten de leden van het netwerk in staat 
zijn om het ontwerp en de verlening van 
werkgelegenheidsdiensten binnen hun 
specifieke verantwoordelijkheden vorm te 
geven. De initiatieven die door het netwerk 
worden uitgevoerd, moeten de effectiviteit 
van ODA’s verbeteren en een efficiëntere 
besteding van overheidsgelden mogelijk 
maken.

gestoelde en prestatiegerichte vergelijking 
mogelijk van alle ODA’s, waardoor 
identificatie van beste praktijken mogelijk 
wordt gemaakt. Met deze resultaten 
moeten de leden van het netwerk in staat 
zijn om het ontwerp en de verlening van 
werkgelegenheidsdiensten binnen hun 
specifieke verantwoordelijkheden vorm te 
geven. De initiatieven die door het netwerk 
worden uitgevoerd, zouden moeten helpen 
bewerkstelligen dat beter kan worden 
ingespeeld op de specifieke aspecten van 
de openbare diensten voor 
arbeidsbemiddeling in de respectieve 
lidstaten, zodat daarvoor voldoende 
financiële middelen dienen te worden 
uitgetrokken.

Or. pt

Amendement 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Ontwerpbesluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Om de gezamenlijke 
werkzaamheden van ODA's zo goed 
mogelijk te kunnen afstemmen op de reële 
arbeidsmarktsituatie, moet Eurostat tijdig 
kunnen beschikken over de 
werkloosheidscijfers op NUTS 3-niveau. 

Or. fr

Amendement 44
Heinz K. Becker 

Ontwerpbesluit
Artikel 1 – alinea 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de door de lidstaten voorgedragen 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, en

a) de door de lidstaten voorgedragen 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, die elk een 
vertegenwoordiger afvaardigen, en

Or. de

Amendement 45
Inês Cristina Zuber

Ontwerpbesluit
Artikel 1 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de sociale partners;

Or. pt

Amendement 46
Frédéric Daerden

Ontwerpbesluit
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten met autonome regionale 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
zorgen ervoor dat deze adequaat 
vertegenwoordigd zijn in de specifieke 
initiatieven van het netwerk.

Lidstaten met autonome lokale en 
regionale openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening zorgen ervoor dat deze 
adequaat vertegenwoordigd zijn in de 
specifieke initiatieven van het netwerk. De 
vertegenwoordigers van de nationale 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening moeten bovendien 
alles in het werk stellen om ervoor te 
zorgen dat de standpunten en ervaringen 
van lokale en regionale overheden worden 
meegenomen in de activiteiten van het 
netwerk, en om deze lokale en regionale 
overheden ten volle op de hoogte te 



PE522.804v01-00 16/29 AM\1007889NL.doc

NL

houden van de activiteiten van het 
netwerk.

Or. fr

Amendement 47
Heinz K. Becker 

Ontwerpbesluit
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten met autonome regionale 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
zorgen ervoor dat deze adequaat 
vertegenwoordigd zijn in de specifieke 
initiatieven van het netwerk.

Lidstaten met autonome regionale 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
zorgen ervoor dat deze adequaat 
vertegenwoordigd zijn in de specifieke 
initiatieven van het netwerk. Elke lidstaat 
heeft één stem in het "netwerk", ongeacht 
het aantal regionale diensten voor 
arbeidsbemiddeling.

Or. de

Amendement 48
Frédéric Daerden

Ontwerpbesluit
Artikel 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het netwerk te helpen het juiste 
bevoegdheidsniveau te bepalen, wordt er 
binnen het netwerk een door het Comité 
van de Regio's aan te wijzen 
vertegenwoordiger als waarnemer 
aangesteld.

Or. fr

Motivering

In sommige lidstaten zijn de lokale overheden rechtstreeks verantwoordelijk voor de openbare 
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diensten voor arbeidsbemiddeling of voor zaken zoals de stelsels voor beroepsopleiding, de 
anticipatie op de bekwaamheidsbehoeften op de arbeidsmarkt of de verlening van 
werkgelegenheidssteun. Derhalve zou het de kwaliteit van de bijdrage van het netwerk in het 
besluitvormingsproces van de Unie ten goede komen indien de ervaringen en praktijken van 
de lokale instanties formeel werden erkend en in de werkzaamheden van het netwerk werden 
meegenomen.

Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de tenuitvoerlegging van de Europa
2020-strategie voor banen en slimme, 
duurzame en inclusieve groei en de 
hoofddoelen daarvan, in het bijzonder de 
doelen betreffende werkgelegenheid;

a) intensievere samenwerking bij 
specifieke initiatieven ter modernisering 
van de ODA's binnen de context van de 
huidige economische crisis en met het oog 
op de verwezenlijking van de Europa
2000-strategie voor banen en slimme, 
duurzame en inclusieve groei en de 
hoofddoelen daarvan, in het bijzonder de 
doelen betreffende werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 50
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de ondersteuning van de meest 
kwetsbare groepen in de samenleving met 
een hoge werkloosheid, met name 
jongeren en oudere werknemers;

Or. en
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Amendement 51
Jean Lambert

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de bevordering van fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 52
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de betere werking van de 
arbeidsmarkten in de EU;

b) de betere werking van de 
arbeidsmarkten in de EU door de prestaties 
van openbare diensten voor 
arbeidsbemiddeling aan relevante 
ijkpunten af te meten;

Or. en

Amendement 53
Inês Cristina Zuber

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de betere werking van de 
arbeidsmarkten in de EU;

b) het stimuleren van banen met sociale 
en arbeidsrechten in elke lidstaat;

Or. pt
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Amendement 54
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de betere integratie van arbeidsmarkten; c) de vaststelling van optimale praktijken 
en de betere integratie van arbeidsmarkten;

Or. en

Amendement 55
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) verhoogde geografische en 
beroepsmobiliteit;

d) verhoogde vrijwillige geografische en 
beroepsmobiliteit;

Or. en

Amendement 56
Inês Cristina Zuber

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) verhoogde geografische en 
beroepsmobiliteit;

d) de geografische en beroepsmobiliteit;

Or. pt

Amendement 57
Phil Bennion
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Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) het terugdringen van de 
jeugdwerkloosheid door toezicht op en 
praktische ondersteuning van initiatieven 
zoals de Jongerengarantie;

Or. en

Amendement 58
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) ruimere betrokkenheid bij 
gezamenlijke leerproces- en 
benchmarkinginitiatieven in de lidstaten;

Or. en

Amendement 59
Heinz K. Becker 

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) intensiever gebruik van 
benchlearning om optimale praktijken 
beter te kunnen toepassen.

Or. de

Amendement 60
Phil Bennion
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Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) opsporen van vaardigheidslacunes 
en verstrekken van informatie over de 
omvang en locatie daarvan;

Or. en

Amendement 61
Heinz K. Becker

Ontwerpbesluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) de evaluatie en beoordeling, zodat 
op korte termijn de nodige beleidsmatige 
arbeidsmarktinitiatieven kunnen worden 
ontwikkeld;

Or. de

Amendement 62
Frédéric Daerden

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 
Europa-brede, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde benchmarkingsystemen tussen 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
op basis van het gebruik van kwantitatieve 
en kwalitatieve indicatoren voor de 
beoordeling van de prestaties van ODA’s 
en voor het verzamelen van informatie met 
het oog op de ontwikkeling van een 

a) Ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 
Europa-brede, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde benchmarkingsystemen tussen 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
op basis van het gebruik van kwantitatieve 
en kwalitatieve indicatoren voor de 
beoordeling van de prestaties van ODA’s 
en voor het verzamelen van informatie met 
het oog op de ontwikkeling van een 
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geschikt mechanisme voor wederzijds 
leren. Tevens neemt het netwerk actief deel 
aan de tenuitvoerlegging van deze 
activiteiten door gegevens, kennis en 
praktijken te delen.

geschikt mechanisme voor wederzijds 
leren. Tevens neemt het netwerk actief deel 
aan de tenuitvoerlegging van deze 
activiteiten door gegevens, kennis en 
praktijken te delen. Het doel mag nooit 
zijn om een "rangschikkingssysteem" in 
te stellen of doelstellingen te formuleren, 
maar om leerprocessen op basis van een 
gemeenschappelijke methodiek te 
faciliteren.

Or. fr

Amendement 63
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 
Europa-brede, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde benchmarkingsystemen tussen 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
op basis van het gebruik van kwantitatieve 
en kwalitatieve indicatoren voor de 
beoordeling van de prestaties van ODA’s 
en voor het verzamelen van informatie met 
het oog op de ontwikkeling van een 
geschikt mechanisme voor wederzijds 
leren. Tevens neemt het netwerk actief deel 
aan de tenuitvoerlegging van deze 
activiteiten door gegevens, kennis en 
praktijken te delen.

a) Ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 
Europa-brede, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde benchmarkingsystemen tussen 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
op basis van het gebruik van kwantitatieve 
en kwalitatieve indicatoren voor de 
beoordeling van de prestaties van ODA’s
en voor het verzamelen van informatie uit 
alle lidstaten met het oog op de 
ontwikkeling van een geschikt mechanisme 
voor wederzijds leren. Tevens neemt het 
netwerk actief deel aan de 
tenuitvoerlegging van deze activiteiten 
door gegevens, kennis en optimale
praktijken te delen.

Or. en

Amendement 64
Heinz K. Becker

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 
Europa-brede, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde benchmarkingsystemen tussen 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
op basis van het gebruik van kwantitatieve 
en kwalitatieve indicatoren voor de 
beoordeling van de prestaties van ODA’s 
en voor het verzamelen van informatie met 
het oog op de ontwikkeling van een 
geschikt mechanisme voor wederzijds 
leren. Tevens neemt het netwerk actief deel 
aan de tenuitvoerlegging van deze 
activiteiten door gegevens, kennis en 
praktijken te delen.

a) Ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 
Europa-brede, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde benchlearningsystemen tussen 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
op basis van het gebruik van kwantitatieve 
en kwalitatieve indicatoren voor de 
beoordeling van de prestaties van ODA’s 
en voor het verzamelen van informatie met 
het oog op de ontwikkeling van een 
geschikt mechanisme voor wederzijds 
leren. Tevens neemt het netwerk actief deel 
aan de tenuitvoerlegging van deze 
activiteiten door gegevens, kennis en 
praktijken te delen.

Or. de

Amendement 65
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Aannemen en ten uitvoer leggen van een 
concept voor de modernisering en 
versterking van ODA’s op de belangrijkste 
gebieden.

c) Aannemen en ten uitvoer leggen van een 
concept voor de modernisering en 
versterking van ODA’s op de belangrijkste 
gebieden door bevordering van 
gezamenlijk leren en verbetering van de 
capaciteit en efficiency van de 
dienstverlening.

Or. en

Amendement 66
Jean Lambert

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Aannemen en ten uitvoer leggen van een 
concept voor de modernisering en 
versterking van ODA’s op de belangrijkste 
gebieden.

c) Aannemen en ten uitvoer leggen van een 
concept voor de modernisering en 
versterking van ODA’s op de belangrijkste 
gebieden, conform de bredere sociale 
doestellingen.

Or. en

Amendement 67
Jean Lambert

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Opstellen van verslagen op het gebied 
van werkgelegenheid op verzoek van de 
Raad of de Commissie of op eigen 
initiatief.

d) Opstellen van verslagen op het gebied 
van werkgelegenheid op verzoek van de 
Raad, de Commissie, het Europees 
Parlement of op eigen initiatief.

Or. en

Amendement 68
Heinz K. Becker

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) Bijdragen aan de tenuitvoerlegging van
beleidsinitiatieven op het gebied van 
werkgelegenheid.

e) Bijdragen aan de tenuitvoerlegging van
werkgelegenheidsbeleids- en 
sociaalpolitieke initiatieven.

Or. de

Amendement 69
Phil Bennion
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Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) Optimale praktijken ontwikkelen en 
uitwisselen voor het opsporen van zgn. 
NEET's (jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen en geen baan hebben) en 
voor de ontwikkeling van initiatieven om 
te bewerkstelligen dat deze jongeren de 
vaardigheden verwerven die nodig zijn om 
de arbeidsmarkt te kunnen betreden en 
daar te blijven.

Or. en

Amendement 70
Heinz K. Becker

Ontwerpbesluit
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het netwerk stelt een 
verslagleggingsmechanisme vast met 
betrekking tot de initiatieven voorzien in 
artikel 3, lid 1, onder a) en b). 
Overeenkomstig deze bepaling doen de 
leden van het netwerk jaarlijks verslag aan 
het netwerk.

2. Het netwerk stelt een 
verslagleggingsmechanisme vast met 
betrekking tot alle initiatieven voorzien in 
artikel 3, lid 1. Overeenkomstig deze 
bepaling doen de leden van het netwerk 
jaarlijks verslag aan het netwerk.

Or. de

Amendement 71
Frédéric Daerden

Ontwerpbesluit
Artikel 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het netwerk werkt samen met 
belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere verleners van 
werkgelegenheidsdiensten, door hen te 
betrekken bij relevante activiteiten en 
bijeenkomsten van het netwerk en door de 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Het netwerk werkt incidenteel en 
uitsluitend op eigen initiatief samen met 
belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere verleners van 
werkgelegenheidsdiensten, met inbegrip 
van uitzendbureaus, particuliere diensten 
voor arbeidsvoorziening, op 
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties, eventueel 
regionale en lokale instanties, en het 
Europees netwerk voor levenslange 
beleidsoriëntatie, door hen te betrekken bij 
relevante activiteiten en bijeenkomsten van 
het netwerk en door de uitwisseling van 
informatie en gegevens.

Or. fr

Amendement 72
Jean Lambert

Ontwerpbesluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het netwerk werkt samen met 
belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere verleners van 
werkgelegenheidsdiensten, door hen te 
betrekken bij relevante activiteiten en 
bijeenkomsten van het netwerk en door de 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Het netwerk werkt samen met 
belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere verleners van 
werkgelegenheidsdiensten en organisaties 
die werklozen en kwetsbare groepen 
vertegenwoordigen, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de uitwisseling 
van informatie en gegevens.

Or. en

Amendement 73
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpbesluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het netwerk werkt samen met 
belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere verleners van 
werkgelegenheidsdiensten, door hen te 
betrekken bij relevante activiteiten en 
bijeenkomsten van het netwerk en door de 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Het netwerk werkt samen met 
belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder de vakbonden en verenigingen 
van werknemers en andere verleners van 
werkgelegenheidsdiensten, door hen te 
betrekken bij relevante activiteiten en 
bijeenkomsten van het netwerk en door de 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Or. pt

Amendement 74
Heinz K. Becker

Ontwerpbesluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het bestuur neemt zijn reglement van 
orde aan bij unaniem besluit. Dit bevat, 
onder andere, de regelingen voor het 
nemen van besluiten door het bestuur, de 
bepalingen over de benoeming en de 
ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitters van het netwerk. Het 
bestuur neemt bij meerderheidsbeslissing 
het jaarlijkse werkprogramma aan, 
waaronder de instelling van werkgroepen 
en de taal van de netwerkbijeenkomsten, 
evenals het te publiceren jaarverslag van 
het netwerk.

3. Het bestuur neemt zijn reglement van 
orde aan bij unaniem besluit. Dit bevat, 
onder andere, de regelingen voor het 
nemen van besluiten door het bestuur, de 
bepalingen over de benoeming en de 
ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitters van het netwerk. Het 
bestuur neemt bij meerderheidsbeslissing 
het jaarlijkse werkprogramma aan, 
waaronder de instelling van werkgroepen 
en de taal van de netwerkbijeenkomsten, 
evenals het te publiceren jaarverslag van 
het netwerk, dat moet worden voorgelegd 
aan het Parlement en dat vervolgens door 
de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken wordt geëvalueerd en behandeld.

Or. de
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Amendement 75
Heinz K. Becker

Ontwerpbesluit
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 7 Schrappen
Vaststellen van een praktisch kader
De Commissie heeft de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen aan te nemen 
in overeenstemming met artikel 8 
betreffende een algemeen kader voor de 
uitvoering van initiatieven op het gebied 
van benchmarking en wederzijds leren, 
zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, 
inclusief de methodologie, de 
kwantitatieve en kwalitatieve 
basisindicatoren voor de beoordeling van 
de prestaties van de ODA’s, de 
leerinstrumenten van het geïntegreerde 
programma voor wederzijds leren en de 
voorwaarden voor deelname aan deze 
initiatieven.

Or. de

Amendement 76
Heinz K. Becker

Ontwerpbesluit
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vier jaar na de inwerkingtreding ervan 
dient de Commissie een verslag in over de 
toepassing van dit besluit bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's. In het verslag 
wordt in het bijzonder beoordeeld in welke 
mate het netwerk heeft bijgedragen aan het 
behalen van de in artikel 2 genoemde 

Twee jaar na de inwerkingtreding ervan 
dient de Commissie een verslag in over de 
toepassing van dit besluit bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s. In het verslag 
wordt in het bijzonder beoordeeld in welke 
mate het netwerk heeft bijgedragen aan het 
behalen van de in artikel 2 genoemde 
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doelstellingen en of het aan zijn taken heeft 
voldaan.

doelstellingen en of het aan zijn taken heeft 
voldaan.

Or. de


