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Verklaring van de gebruikte tekens
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*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
een programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0609),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 46, sub d, 149, 153, lid 2, sub a, en artikel 175, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0318/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van het protocol (nr. 2) betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 
Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet 
strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 februari 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van ...2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van 
de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie industrie, 
onderzoek en energie, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. wijst erop dat de in het wetgevingsvoorstel vermelde financiële middelen als indicatief 
moeten worden beschouwd en definitief moeten worden vastgesteld wanneer een 
overeenkomst is bereikt over het meerjarig financieel kader 2014-2020;

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Titel
                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering en 
innovatie

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale vooruitgang en 
werkgelegenheid en tot wijziging van 
Besluit nr. 283/2010/EU

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig de mededeling van de 
Commissie "Een begroting voor Europa 
2020", waarin wordt aanbevolen de 
financieringsinstrumenten van de Unie te 
rationaliseren en te vereenvoudigen en 
scherper de nadruk te leggen op de 
meerwaarde van de Unie en op de effecten 
en resultaten, wordt bij deze verordening 
een programma van de Europese Unie voor 
sociale verandering en innovatie (hierna 
"het programma" genoemd) opgericht om 
de voortzetting en ontwikkeling te 
garanderen van activiteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van Besluit nr. 
1672/2006/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 24 oktober 2006 tot 
vaststelling van een communautair 
programma voor werkgelegenheid en 
maatschappelijke solidariteit — Progress, 
Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie, en 
Beschikking 2003/8/EG van de Commissie 
van 23 december 2002 tot uitvoering van 
Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de 
Raad voor wat betreft het tot elkaar 
brengen en de compensatie van 
aanbiedingen van en aanvragen om werk 
en Besluit nr. 283/2010/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
25 maart 2010 tot instelling van een 

(1) Overeenkomstig de mededeling van de 
Commissie "Een begroting voor Europa 
2020", waarin wordt aanbevolen de 
financieringsinstrumenten van de Unie te 
rationaliseren en te vereenvoudigen en 
scherper de nadruk te leggen op de 
meerwaarde van de Unie en op de effecten 
en resultaten, wordt bij deze verordening 
een programma van de Europese Unie voor 
sociale vooruitgang en werkgelegenheid
(hierna "het programma" genoemd) 
opgericht om de voortzetting en 
ontwikkeling te garanderen van activiteiten 
die worden uitgevoerd uit hoofde van 
Besluit nr. 1672/2006/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 
tot vaststelling van een communautair 
programma voor werkgelegenheid en 
maatschappelijke solidariteit — Progress, 
Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie, en 
Beschikking 2003/8/EG van de Commissie 
van 23 december 2002 tot uitvoering van 
Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de 
Raad voor wat betreft het tot elkaar 
brengen van aanbiedingen van en 
aanvragen om werk en Besluit 
nr. 283/2010/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 25 maart 2010 
tot instelling van een Europese Progress-
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Europese Progress-
microfinancieringsfaciliteit voor 
werkgelegenheid en sociale insluiting 
(hierna "de Faciliteit" genoemd).

microfinancieringsfaciliteit voor
werkgelegenheid en sociale insluiting 
(hierna "de Faciliteit" genoemd).

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europees platform tegen armoede 
en sociale uitsluiting en de Innovatie-Unie 
zijn vlaggenschipinitiatieven die sociale 
innovatie erkennen als krachtig hulpmiddel 
om de sociale uitdagingen het hoofd te 
bieden die het gevolg zijn van de 
vergrijzing, armoede, werkloosheid, 
nieuwe arbeidspatronen en levensstijlen, en 
de verwachtingen van de burgers ten 
aanzien van sociale rechtvaardigheid, 
onderwijs en gezondheidszorg. Het 
programma moet actie ondersteunen om 
sociale innovatie te stimuleren op 
beleidsgebieden die binnen zijn reikwijdte 
vallen in de publieke, particuliere en 
derde sector, waarbij naar behoren 
rekening moet worden gehouden met de rol 
van de regionale en lokale autoriteiten. Het 
moet onder andere helpen innovatieve 
oplossingen en werkwijzen door middel 
van sociale experimenten te 
inventariseren, te beoordelen en op 
grotere schaal toe te passen om de 
lidstaten te helpen hun arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsbeleid doeltreffender te 
hervormen. Het moet ook als katalysator 
fungeren voor grensoverschrijdende 
samenwerking en netwerken tussen actoren 
uit de publieke, particuliere en derde sector 
en hen meer betrekken bij de uitwerking en 
uitvoering van nieuwe benaderingen om te 
beantwoorden aan dringende sociale 
behoeften en uitdagingen.

(4) Het Europees platform tegen armoede 
en sociale uitsluiting en de Innovatie-Unie 
zijn vlaggenschipinitiatieven die sociale 
innovatie erkennen als krachtig hulpmiddel 
om de sociale uitdagingen het hoofd te 
bieden die het gevolg zijn van de 
vergrijzing, armoede, werkloosheid, 
nieuwe arbeidspatronen en levensstijlen, en 
de verwachtingen van de burgers ten 
aanzien van sociale rechtvaardigheid, 
onderwijs en gezondheidszorg. Het 
programma moet actie ondersteunen om 
sociale innovatie te stimuleren in reactie 
op sociale behoeften waaraan niet of 
onvoldoende tegemoet gekomen wordt, 
namelijk de bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting, de bevordering van 
hoogwaardige werkgelegenheid en 
behoorlijk werk, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming die 
armoede voorkomt, en verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden, waarbij naar behoren 
rekening moet worden gehouden met de rol 
van de regionale en lokale autoriteiten. Het 
moet ook als katalysator fungeren voor 
grensoverschrijdende samenwerking en 
netwerken tussen actoren uit de publieke, 
particuliere en derde sector en hen meer 
betrekken bij de uitwerking en uitvoering 
van nieuwe benaderingen om te 
beantwoorden aan dringende sociale 
behoeften en uitdagingen.

Or. en



PE483.795v01-00 8/66 PR\894606NL.doc

NL

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het programma moet met name 
helpen innovatieve oplossingen en 
werkwijzen door middel van sociale 
beleidsexperimenten te inventariseren, te 
beoordelen en op grotere schaal toe te 
passen om de lidstaten te helpen de 
doelmatigheid van hun arbeidsmarkten te 
verhogen en hun socialezekerheids- en 
inclusiebeleid zo nodig verder te 
verbeteren. Onder sociale 
beleidsexperimenten wordt verstaan het 
projectmatig uittesten van sociale 
innovaties in de praktijk. Dat maakt het 
mogelijk bewijzen te verzamelen over de 
haalbaarheid van sociale innovaties. Met 
succesvolle ideeën moet op ruimere schaal 
worden doorgegaan met financiële 
ondersteuning van het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en andere bronnen. De 
ervaring leert dat sociale 
beleidsexperimenten vaak drie tot vijf jaar 
duren en dat er allerhande actoren, groot 
en klein, bij betrokken zijn. Eventuele 
nationale informatiecentra over sociale 
beleidsexperimenten dienen als een 
centraal loket voor alle belanghebbende 
partijen en ondersteunen de 
totstandkoming en ontwikkeling van 
netwerken en partnerschappen.

Or. en

Amendement 5
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 

(5) In lijn met de Europa 2020-strategie 
moet het programma streven naar een 
samenhangende aanpak om hoogwaardige 
werkgelegenheid te stimuleren en sociale 
uitsluiting en armoede te bestrijden. De 
uitvoering moet worden gerationaliseerd en 
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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.

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 projecten met een 
duidelijke meerwaarde voor de EU. Het 
moet ondersteuning bieden aan zowel 
kleine als middelgrote en grote projecten. 
Om een kritische massa te bereiken en de 
administratieve last te beperken, en tegelijk 
toegankelijk te zijn voor belanghebbenden 
zoals kleine niet-gouvernementele 
organisaties, moet het programma de 
totstandkoming en ontwikkeling van 
netwerken en partnerschappen 
ondersteunen. 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 die door het Parlement 
en de Raad gezamenlijk worden bepaald.

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Unie bevindt zich in een unieke 
positie om een Europees platform voor 
beleidsuitwisseling en wederzijdse 
leerprocessen tussen de lidstaten op 
werkgelegenheids- en sociaal gebied te 
bieden. Kennis van beleid uit andere 
landen en de resultaten daarvan verbreedt 

(7) De Unie bevindt zich in een unieke 
positie om een Europees platform voor 
beleidsuitwisseling en wederzijdse 
leerprocessen tussen de lidstaten op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
bescherming en sociale inclusie te bieden. 
Kennis van beleid uit andere landen en de 
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de opties die beleidsmakers ter beschikking 
staan, leidt tot nieuwe 
beleidsontwikkelingen en stimuleert 
nationale hervormingen.

resultaten daarvan verbreedt de opties die 
beleidsmakers ter beschikking staan, en
leidt tot nieuwe beleidsontwikkelingen.

Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Maatschappelijke organisaties die op 
verschillende niveaus actief zijn, kunnen
een belangrijke rol spelen bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma door deel te nemen aan het 
beleidsvormingsproces en bij te dragen 
aan sociale innovatie.

(9) De sociale partners spelen een 
centrale rol bij het stimuleren van 
hoogwaardige werkgelegenheid en het 
bestrijden van sociale uitsluiting, armoede 
en de crisis en moeten nauw worden 
betrokken bij alle maatregelen die ervoor 
moeten zorgen dat de doelstellingen van 
het programma worden gehaald.
Maatschappelijke organisaties die op 
verschillende niveaus actief zijn, moeten 
ook hun belangrijke rol kunnen spelen bij 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van het programma. Daarvoor moeten de 
sociale partners en maatschappelijke 
organisaties nieuw beleid mee helpen 
ontwikkelen, beoordelen, in de praktijk 
uittesten en verspreiden. Op alle politieke 
niveaus moeten hoogwaardige 
partnerschappen worden gesmeed. Het 
partnerschapsbeginsel moet worden 
versterkt en uitgebreid als het leidende 
beginsel voor alle onderdelen van het 
programma.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De Unie is vastbesloten de sociale 
dimensie van de globalisering te versterken 
door behoorlijk werk en arbeidsnormen te 
bevorderen, hetzij direct ten aanzien van 

(10) De Unie is vastbesloten de sociale 
dimensie van de globalisering te versterken 
door behoorlijk werk en arbeidsnormen te 
bevorderen, niet alleen in haar lidstaten 
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derde landen hetzij indirect door middel 
van samenwerking met internationale 
organisaties. Daarom is het zaak goede 
betrekkingen te ontwikkelen met derde 
landen die niet aan het programma 
deelnemen, zodat de doelstellingen van het 
programma kunnen worden bereikt, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
eventuele relevante overeenkomsten tussen 
deze landen en de Unie. Dit kan 
bijvoorbeeld betekenen dat 
vertegenwoordigers van deze derde landen 
evenementen van wederzijds belang 
bijwonen (zoals conferenties, workshops 
en seminars) in de landen die aan het 
programma deelnemen. Daarnaast moet de 
samenwerking met internationale 
organisaties worden versterkt, met name de 
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de 
Raad van Europa en de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), met als doel bij de 
uitvoering van het programma rekening te 
houden met de rol van deze organisaties.

maar ook internationaal, hetzij direct ten 
aanzien van derde landen hetzij indirect 
door middel van samenwerking met 
internationale organisaties. Daarom is het 
zaak goede betrekkingen te ontwikkelen 
met derde landen die niet aan het 
programma deelnemen, zodat de 
doelstellingen van het programma kunnen 
worden bereikt, waarbij rekening wordt 
gehouden met eventuele relevante 
overeenkomsten tussen deze landen en de 
Unie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat 
vertegenwoordigers van deze derde landen 
evenementen van wederzijds belang 
bijwonen (zoals conferenties, workshops 
en seminars) in de landen die aan het 
programma deelnemen. Daarnaast moet de 
samenwerking met internationale 
organisaties worden versterkt, met name de 
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en 
andere relevante VN-organen, de Raad 
van Europa en de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO), met als doel bij de 
uitvoering van het programma rekening te 
houden met de rol van deze organisaties.

Or. en

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overeenkomstig de artikelen 45 en 46 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie zijn in Verordening 
(EU) nr. 492/2011 bepalingen vastgelegd 
om het vrije verkeer van werknemers te 
verwezenlijken door een nauwe 
samenwerking tussen de lidstaten en met 
de Commissie tot stand te brengen. Eures 
moet een betere werking van de 
arbeidsmarkten bevorderen door 
grensoverschrijdende geografische 
mobiliteit van werknemers gemakkelijker 
te maken, de transparantie van de 
arbeidsmarkt te vergroten, te zorgen voor 
compensatie van aanbiedingen van en 

(11) Overeenkomstig de artikelen 45 en 46 
VWEU zijn in Verordening (EU) nr. 
492/2011 bepalingen vastgelegd om het 
vrije verkeer van werknemers te 
verwezenlijken door een nauwe 
samenwerking tussen de lidstaten en met 
de Commissie tot stand te brengen. EURES 
moet een betere werking van de 
arbeidsmarkten bevorderen door vrijwillige
grensoverschrijdende geografische 
mobiliteit van werknemers gemakkelijker 
te maken en advisering, begeleiding en 
plaatsing op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau voor mobiele 
werknemers en werkgevers te 
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aanvragen om werk, en activiteiten op het 
gebied van werving, advisering en
begeleiding op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau te 
ondersteunen, hetgeen bijdraagt tot de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

ondersteunen, hetgeen bijdraagt tot de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie. De Commissie mag echter in 
geen geval zelf als een dienst voor 
arbeidsbemiddeling optreden.

Or. en

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Gerichte mobiliteitsregelingen 
mogen alleen wervingsactiviteiten 
ondersteunen die leiden tot hoogwaardige 
werkgelegenheid en passende en 
behoorlijke loon- en arbeidsvoorwaarden 
op basis van collectieve 
arbeidsovereenkomsten of 
minimumlonen. Essentiële EURES-
activiteiten, zoals het adviseren en 
informeren van werkzoekenden, en 
projecten zoals grensoverschrijdende 
EURES-partnerschappen moeten verder 
worden ontwikkeld. Daarnaast moet 
bijzondere aandacht worden geschonken 
aan de mogelijke negatieve effecten van 
gerichte geografische mobiliteit bij 
geschoolde arbeidskrachten, een 
probleem dat bekend staat als "brain 
drain".

Or. en

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) In veel grensgebieden vormen 
grensoverschrijdende EURES-
partnerschappen een belangrijk 
instrument bij het creëren van een echte 
Europese arbeidsmarkt. Bij 
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grensoverschrijdende EURES-
partnerschappen zijn telkens minstens 
twee lidstaten of een lidstaat en een ander 
deelnemend land betrokken, waardoor ze 
horizontaal van aard zijn en een 
duidelijke meerwaarde voor de Unie 
hebben. Grensoverschrijdende EURES-
partnerschappen moeten daarom 
ondersteund blijven worden via 
horizontale activiteiten van de Unie, 
eventueel aangevuld met nationale 
middelen of door het ESF.

Or. en

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Bij de evaluatie van EURES-
activiteiten moet rekening worden 
gehouden met kwalitatieve en 
kwantitatieve criteria. Daarvoor moeten 
de Commissie, de lidstaten en de sociale 
partners gemeenschappelijke indicatoren 
ontwikkelen om de kwaliteit van de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsvoorwaarden bij EURES-banen te 
beoordelen. Aangezien vacatures die van 
een bepaalde lidstaat uitgaan, in een 
andere lidstaat binnenkomen, afhankelijk 
van de voortdurend veranderende 
arbeidsmarktomstandigheden en de 
daarmee samenhangende 
mobiliteitspatronen, mag bij de evaluatie 
de nadruk niet alleen liggen op de 
binnenkomende en uitgaande vacatures 
in afzonderlijke landen maar moet vooral 
worden gekeken naar de geaggregeerde 
cijfers op het niveau van de Unie. 
Bovendien leidt advisering niet 
noodzakelijk tot meetbare mobiliteit of 
plaatsing in een baan.

Or. en
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Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een van de grootste belemmeringen 
om een bedrijf te starten is gebrek aan 
toegang tot krediet, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. De Unie en de lidstaten moeten op 
dit punt meer doen om het aanbod aan 
microfinanciering te vergroten en tegemoet 
te komen aan de vraag van degenen die 
hieraan het meest behoefte hebben, met 
name werkloze en kwetsbare mensen die 
een micro-onderneming willen starten of 
uitbouwen, eventueel als zelfstandige, 
maar geen toegang tot krediet hebben. Als 
eerste stap hebben het Europees Parlement 
en de Raad in 2010 de Faciliteit opgezet.

(14) Een van de grootste belemmeringen 
om een bedrijf te starten is gebrek aan 
toegang tot krediet, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. De Unie en de lidstaten moeten op 
dit punt meer doen om het aanbod aan 
microfinanciering te vergroten en tegemoet 
te komen aan de vraag van degenen die 
hieraan het meest behoefte hebben, met 
name werklozen, vrouwen en kwetsbare 
mensen die een micro-onderneming willen 
starten of uitbouwen, eventueel als 
zelfstandige, maar geen toegang tot krediet 
hebben. Als eerste stap hebben het 
Europees Parlement en de Raad in 2010 de 
Faciliteit opgezet.

Or. en

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Mensen die een micro-
onderneming willen starten of uitbouwen, 
moeten kunnen profiteren van 
begeleidings- en trainingsprogramma's 
naast de ondersteuning in de vorm van 
microfinanciering.

Or. en

Amendement 15
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 

(16) Sociale ondernemingen zijn een 
hoeksteen van de pluralistische sociale 
markteconomie van Europa. Zij kunnen de 
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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.

motor achter sociale vooruitgang 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.

Or. en

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om voort te bouwen op de ervaring 
van internationale financiële instellingen, 
met name de Europese Investeringsbank 
Groep, moeten maatregelen met betrekking 
tot microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap indirect door de 
Commissie worden uitgevoerd door taken 
in verband met de uitvoering van de 
begroting overeenkomstig het Financieel 
Reglement aan financiële instellingen toe 
te vertrouwen. Gebruikmaking van de 
middelen van de EU betekent dat de 
hefboomwerking van internationale 
financiële instellingen en andere 
investeerders wordt gebundeld, 
benaderingen worden gelijkgeschakeld en 
zo de toegang tot financiering voor micro-
ondernemingen, waaronder zelfstandigen 
en sociale ondernemingen, beter wordt. Zo 
helpt de bijdrage van de Unie de 
opkomende sector van de sociale 
ondernemingen en de 
microfinancieringsmarkt in de Unie zich te 
ontwikkelen en stimuleert deze 
grensoverschrijdende activiteiten.

(17) Om voort te bouwen op de ervaring 
van internationale financiële instellingen, 
met name de Europese Investeringsbank 
Groep, moeten maatregelen met betrekking 
tot microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap indirect door de 
Commissie worden uitgevoerd door taken 
in verband met de uitvoering van de 
begroting overeenkomstig het Financieel 
Reglement aan financiële instellingen toe 
te vertrouwen. Gebruikmaking van de 
middelen van de EU betekent dat de 
hefboomwerking van internationale 
financiële instellingen en andere 
investeerders wordt gebundeld, 
benaderingen worden gelijkgeschakeld en 
zo de toegang tot financiering voor micro-
ondernemingen, waaronder zelfstandigen 
en sociale ondernemingen, beter wordt. Zo 
helpt de bijdrage van de Unie de 
opkomende sector van de sociale 
ondernemingen en de 
microfinancieringsmarkt in de Unie zich te 
ontwikkelen en stimuleert deze 
grensoverschrijdende activiteiten. De 
maatregelen van de Unie moeten 
complementair zijn aan het gebruik van 
financiële instrumenten voor 
microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap door de lidstaten. De 
organisaties die zijn belast met de 
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uitvoering van de maatregelen, moeten 
zorgen voor meerwaarde en dubbele 
financiering met EU-middelen 
voorkomen.

Or. en

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uit hoofde van de artikelen 8 en 10 
van het Verdrag moet het programma de 
mainstreaming van gendergelijkheids- en
non-discriminatiedoelstellingen bij elk 
optreden ondersteunen. Er moet regelmatig 
monitoring en evaluatie plaatsvinden om te 
beoordelen hoe in de activiteiten van het 
programma wordt omgegaan met kwesties 
inzake gendergelijkheid en non-
discriminatie.

(18) Uit hoofde van artikel 3, lid 3, VEU 
en artikel 8 VWEU moet het programma 
de gelijkheid van mannen en vrouwen bij 
elk optreden bevorderen via 
gendermainstreaming en, waar van 
toepassing, specifieke actie om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen en 
sociale inclusie te bevorderen. Uit hoofde 
van artikel 10 VWEU moet het programma 
de mainstreaming van non-
discriminatiedoelstellingen bij elk optreden 
ondersteunen. Er moet regelmatig 
monitoring en evaluatie plaatsvinden om te 
beoordelen hoe in de activiteiten van het 
programma wordt omgegaan met kwesties 
inzake gendergelijkheid en non-
discriminatie.

Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Het communautair programma 
voor werkgelegenheid en 
maatschappelijke solidariteit – Progress 
(het Progress-programma) omvatte de 
onderdelen "non-discriminatie en 
diversiteit" en "gendergelijkheid", die 
voortgezet en verder ontwikkeld moeten 
worden in het kader van het programma 
"Grondrechten en burgerschap". Voorts 
wees de tussentijdse evaluatie van het 
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Progress-programma uit dat er meer 
inspanningen en nieuwe initiatieven 
nodig zijn inzake gelijkheid en non-
discriminatie. Het is dan ook uiterst 
belangrijk die aspecten sterk te blijven 
benadrukken in alle desbetreffende 
initiatieven en acties die onder het 
programma vallen. Gelijkheid en non-
discriminatie zijn niet louter juridische 
kwesties maar fundamentele uitdagingen 
voor de samenleving.

Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Uit hoofde van artikel 9 van het 
Verdrag moet het programma ervoor
zorgen dat rekening wordt gehouden met 
de vereisten in verband met de 
bevordering van de werkgelegenheid, de 
waarborging van toereikende sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting bij de vaststelling en uitvoering 
van het beleid en de activiteiten van de 
Unie.

(19) Uit hoofde van artikel 9 VWEU en de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie moet het programma bijdragen 
aan de bevordering van hoogwaardige
werkgelegenheid, de waarborging van 
toereikende sociale bescherming en de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting.

Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het programma moet een 
aanvulling zijn op andere programma's 
van de Unie en tegelijk erkennen dat elk 
instrument volgens zijn eigen specifieke 
procedures moet werken. Dezelfde 
subsidiabele kosten mogen dus geen twee 
keer gefinancierd worden. Ten einde 
toegevoegde waarde en een aanzienlijke 
impact van de EU-financiering te 
bereiken, moeten nauwe synergieën 
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tussen het programma, andere 
programma's van de Unie en de 
structuurfondsen, met name het ESF, 
worden ontwikkeld.

Or. en

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om de communicatie met het grote 
publiek efficiënter te maken en te zorgen 
voor een sterkere synergie tussen de 
communicatieactiviteiten op initiatief van 
de Commissie, dragen de middelen die uit 
hoofde van de verordening worden 
toegewezen aan informatie- en 
communicatieactiviteiten ook bij aan de 
communicatie van de politieke prioriteiten 
van de Europese Unie voor zover deze 
verband houden met de algemene 
doelstellingen van deze verordening.

(20) Om de communicatie met het grote 
publiek efficiënter te maken en te zorgen 
voor een sterkere synergie tussen de 
communicatieactiviteiten op initiatief van 
de Commissie, dragen de middelen die uit 
hoofde van de verordening worden 
toegewezen aan informatie- en 
communicatieactiviteiten ook bij aan de 
informatieverstrekking over de politieke 
prioriteiten van de Europese Unie voor 
zover deze verband houden met de 
algemene doelstellingen van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Het programma moet gemonitord, 
geëvalueerd en zo nodig aangepast of 
gewijzigd worden.

Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Om te garanderen dat gedurende 
de hele looptijd van het programma 
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passend op de veranderde behoeften wordt 
ingespeeld en de overeenkomstige 
beleidsprioriteiten worden gesteld, moet 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig artikel 
290 VWEU handelingen vast te stellen 
voor de toewijzing van middelen aan de 
pijlers van het programma, 
gebruikmakend van de 5% reserve, en aan 
afzonderlijke onderdelen van de pijlers op 
jaarbasis. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden adequaat overleg pleegt, 
onder meer met deskundigen. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Aan de Commissie moeten 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
verleend om te waarborgen dat uniforme 
voorwaarden gelden voor de uitvoering 
van acties in het kader van de Eures-pijler 
en de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap van het programma.

Schrappen

Or. en

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De uitvoeringsbevoegdheden met 
betrekking tot acties die in het kader van 
de Progress-pijler van het programma 

(25) Aan de Commissie moeten 
uitvoeringsbevoegdheden worden verleend 
om uniforme voorwaarden te waarborgen 
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worden uitgevoerd, moeten worden 
uitgeoefend overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

voor de uitvoering van deze verordening. 
Die bevoegdheden moeten worden 
uitgeoefend overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 182/2011 van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 februari 2011 
tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Voor de uitvoering, monitoring en 
evaluatie van het programma moet de 
Commissie worden bijgestaan door een 
strategische adviesraad onder 
voorzitterschap van de Commissie en 
bestaande uit vertegenwoordigers van de 
lidstaten en andere deelnemende landen 
en van op het niveau van de Unie 
georganiseerde vakbonden, 
werkgeversorganisaties en 
maatschappelijke organisaties die direct 
of indirect bij de uitvoering van 
activiteiten van het programma betrokken 
zijn.

Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
Programma van de Europese Unie voor 
sociale verandering en innovatie (hierna 
"het programma" genoemd) vastgesteld, 
met als doel bij te dragen tot de uitvoering 
van de Europa 2020-strategie en de 
kerndoelen en de geïntegreerde 

1. Bij deze verordening wordt een 
Programma van de Europese Unie voor 
sociale vooruitgang en werkgelegenheid
(hierna "het programma" genoemd) 
vastgesteld, met als doel bij te dragen tot 
de uitvoering van de Europa 2020-strategie 
en de kerndoelen, de 
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richtsnoeren daarvan door financiële 
ondersteuning te verlenen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese Unie met betrekking tot de 
bevordering van de werkgelegenheid, de 
waarborging van toereikende sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting en de verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden.

vlaggenschipinitiatieven en de 
geïntegreerde richtsnoeren daarvan door 
financiële ondersteuning te verlenen voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Europese Unie met betrekking tot 
de bevordering van hoogwaardige
werkgelegenheid, de waarborging van 
toereikende en behoorlijke sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting en de verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden.

Or. en

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "Sociale onderneming": een 
onderneming die als primaire doelstelling
heeft een sociale impact te bewerkstelligen
in plaats van winst te maken voor de
eigenaren en belanghebbenden. Zij is actief 
op de markt door op ondernemende en 
innovatieve wijze goederen en diensten te 
produceren en gebruikt overschotten 
vooral voor sociale doeleinden. Zij wordt 
op controleerbare en transparante wijze 
bestuurd, met name door de werknemers, 
afnemers en belanghebbenden bij haar 
bedrijfsactiviteiten te betrekken.

a) "Sociale onderneming": een 
onderneming die als primair doel heeft 
sociale doelstellingen te bereiken in plaats 
van winst te maken voor haar eigenaren, 
leden en belanghebbenden. Zij is actief op 
de markt door op ondernemende en 
innovatieve wijze goederen en diensten te 
produceren en herinvesteert overschotten 
vooral om haar sociale doeleinden verder 
te bevorderen. Zij wordt op controleerbare 
en transparante wijze bestuurd, met name 
door de werknemers, afnemers en 
belanghebbenden bij haar 
bedrijfsactiviteiten te betrekken.

Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) "Sociale innovatie": nieuwe 
interventies die zowel qua doelstellingen 
als qua middelen sociaal zijn en 
doeltreffender, doelmatiger, duurzamer 
en/of rechtvaardiger antwoorden 
verschaffen op sociale behoeften waaraan 
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niet of onvoldoende tegemoet gekomen 
wordt, namelijk de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, de 
bevordering van hoogwaardige 
werkgelegenheid en behoorlijk werk, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming die armoede voorkomt, en 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden, 
en zo bijdragen tot sociale vooruitgang. 
Sociale innovatie moet wetenschappelijk 
gefundeerd zijn en de kwaliteit van leven 
en werk verbeteren. Bij de beoordeling 
ervan moet niet zozeer naar economische 
criteria worden gekeken als wel naar de 
meerwaarde ervan voor de maatschappij 
in haar geheel.

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) "Sociale beleidsexperimenten": het 
projectmatig uittesten van sociale 
innovaties in de praktijk om 
bewijsmateriaal te verzamelen over de 
doeltreffendheid en haalbaarheid ervan, 
waarbij zulke projecten een beperkte 
looptijd hebben en er allerhande actoren, 
groot en klein, bij betrokken zijn. 
De resultaten van de experimenten zullen 
helpen bepalen of en onder welke 
voorwaarden sociale innovaties op 
ruimere schaal kunnen worden 
uitgevoerd. Sociale beleidsexperimenten 
moeten gericht zijn op het verbeteren van 
het leven van de begunstigden via 
diensten of producten op maat. Zij vergen 
duurzame langetermijnfinanciering van 
proefprojecten, monitoring en evaluatie 
en rechtstreekse betrokkenheid van de 
belanghebbenden en begunstigden.

Or. en
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Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de Progress-pijler, die de ontwikkeling, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en de 
wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden van 
de Unie ondersteunt en bevordert
wetenschappelijk gefundeerde 
beleidsvorming en innovatie, in 
samenwerking met de sociale partners,
maatschappelijke organisaties en andere 
belanghebbende partijen;

a) de Progress-pijler, die de ontwikkeling, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
beleid van de Unie op het gebied van
werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden, 
sociale bescherming, sociale inclusie en 
armoedebestrijding alsook de wetgeving 
op die terreinen ondersteunt en 
wetenschappelijk gefundeerde 
beleidsvorming en sociale vooruitgang
bevordert, in samenwerking met de sociale 
partners en met maatschappelijke 
organisaties en openbare instanties;

Or. en

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de Eures-pijler, die activiteiten van het 
Eures-netwerk zal ondersteunen, d.w.z. de 
door de EER-lidstaten en de Zwitserse 
Bondsstaat aangewezen gespecialiseerde 
diensten, samen met andere 
belanghebbende partijen, om informatie-
uitwisseling en -verspreiding en andere 
samenwerkingsvormen te ontwikkelen om 
de geografische mobiliteit van werknemers 
te stimuleren;

b) de EURES-pijler, die activiteiten van het 
EURES-netwerk zal ondersteunen, samen 
met de sociale partners en andere 
belanghebbende partijen, om informatie-
uitwisseling en -verspreiding en andere 
samenwerkingsvormen zoals 
grensoverschrijdende partnerschappen en 
individuele adviesverlening en 
informatieverstrekking aan 
werkzoekenden, mobiele werknemers en 
werkgevers te ontwikkelen om de 
vrijwillige geografische mobiliteit van 
werknemers op een eerlijke basis te 
stimuleren en bij te dragen tot de 
bevordering van hoogwaardige 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 - letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap, die de toegang tot
financiering voor ondernemers zal 
vergemakkelijken, met name voor degenen 
die het verst van de arbeidsmarkt af staan,
en sociale ondernemingen.

c) de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap, die financiering voor 
potentiële ondernemers vlotter 
toegankelijk en meer beschikbaar zal 
maken, met name voor werkloze, sociaal 
uitgesloten en kwetsbare mensen alsook 
voor bestaande micro-ondernemingen en 
sociale ondernemingen.

Or. en

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 1 tot en met 14 
vastgelegde gemeenschappelijke 
bepalingen zijn van toepassing op alle in de 
punten a), b) en c), van lid 1 bedoelde 
pijlers, en op elk van die pijlers zijn tevens 
specifieke artikelen van toepassing.

2. De in de artikelen 1 tot en met 14 
vastgelegde gemeenschappelijke 
bepalingen, en in voorkomend geval de in 
de artikelen 26 bis tot en met 29 
vastgelegde gedelegeerde bevoegdheden, 
uitvoeringsbevoegdheden en 
slotbepalingen, zijn van toepassing op alle 
in de punten a), b) en c), van lid 1 bedoelde 
pijlers, en op elk van die pijlers zijn tevens 
specifieke artikelen van toepassing.

Or. en

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stimuleren dat de belangrijkste Europese 
en nationale beleidsmakers en andere 
belanghebbende partijen zich nauwer 
betrokken voelen bij de doelstellingen van 
de Unie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociaal beleid en 
arbeidsvoorwaarden, om concrete en 
gecoördineerde acties op zowel het niveau 
van de Unie als op nationaal niveau te 
bewerkstelligen;

a) stimuleren dat de belangrijkste Europese 
en nationale beleidsmakers, de sociale 
partners en maatschappelijke organisaties
en openbare instanties zich nauwer 
betrokken voelen bij de doelstellingen van 
de Unie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale bescherming en 
inclusie, armoedebestrijding en 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden, 
om de sociale doelstellingen van de 
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Europa 2020-strategie te bereiken en
concrete en gecoördineerde acties op zowel 
het niveau van de Unie als op nationaal 
niveau te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de ontwikkeling van passende, 
toegankelijke en doelmatige 
socialezekerheidsstelsels en 
arbeidsmarkten ondersteunen en 
beleidshervormingen aanmoedigen door 
goed bestuur, wederzijdse leerprocessen en 
sociale innovatie te stimuleren;

b) de ontwikkeling van passende, 
behoorlijke, toegankelijke en doelmatige 
socialezekerheidsstelsels en 
arbeidsmarkten ondersteunen om te zorgen 
voor sociale inclusie en bevordering van 
hoogwaardige werkgelegenheid en waar 
nodig beleidshervormingen aanmoedigen 
door deelname van alle belanghebbenden, 
inclusief niet-gouvernementele 
organisaties en mensen die armoede en 
sociale uitsluiting aan den lijve 
ondervinden, en goed bestuur, wederzijdse 
leerprocessen en sociale innovatie te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de geografische mobiliteit van 
werknemers verbeteren en de 
arbeidskansen vergroten door open en voor 
iedereen toegankelijke arbeidsmarkten in 
de Unie te creëren;

d) de vrijwillige geografische mobiliteit 
van werknemers op een eerlijke basis
verbeteren en de arbeidskansen vergroten 
door hoogwaardige open en voor iedereen 
toegankelijke arbeidsmarkten in de Unie te 
creëren;

Or. en

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de werkgelegenheid en sociale inclusie 
stimuleren door de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van microfinanciering 
voor kwetsbare groepen en micro-
ondernemingen te verbeteren en de toegang 
tot financiering voor sociale 
ondernemingen te vergroten.

e) de werkgelegenheid en sociale inclusie 
stimuleren door de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van microfinanciering 
voor werkloze, sociaal uitgesloten en
kwetsbare mensen die een micro-
onderneming willen starten, alsook voor 
bestaande micro-ondernemingen te 
verbeteren en de toegang tot financiering 
voor sociale ondernemingen te vergroten;

Or. en

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) armoede en sociale uitsluiting 
bestrijden door de activiteiten van sociale 
partners, niet-gouvernementele 
organisaties, sociale ondernemingen en 
openbare instanties te ondersteunen, met 
bijzondere aandacht voor sociale 
innovatie en sociale beleidsexperimenten;

Or. en

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) de kennis van en het inzicht in de 
situatie in de lidstaten en andere 
deelnemende landen verbeteren door 
middel van analyse en evaluatie van en 
nauwlettend toezicht op het beleid.

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 - inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de verwezenlijking van deze 
doelstellingen streeft het programma 
ernaar:

2. Bij de verwezenlijking van deze 
doelstellingen dient het programma:

Or. en

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de gelijkheid van vrouwen en mannen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden;

a) de gelijkheid van vrouwen en mannen te 
bevorderen via gendermainstreaming, de 
uitvoering van positieve acties om 
gendergelijkheid te stimuleren en de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid;

Or. en

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ervoor te zorgen dat rekening wordt 
gehouden met de vereisten in verband met 
de bevordering van de werkgelegenheid, 
de waarborging van toereikende sociale 
bescherming en de bestrijding van sociale 
uitsluiting bij de vaststelling en uitvoering 
van het beleid en de activiteiten van de 
EU.

b) hoogwaardige werkgelegenheid te 
bevorderen, toereikende en behoorlijke
sociale bescherming te waarborgen en 
armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden.

Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Partnerschapsbeginsel

Om ervoor te zorgen dat het programma 
tegemoetkomt aan de behoeften van de 
begunstigden en om goed bestuur, van 
elkaar leren en sociale innovatie te 
bevorderen, passen de Commissie en de 
lidstaten tijdens de hele looptijd van het 
programma het partnerschapsbeginsel 
toe. Daartoe zorgen de Commissie en de 
lidstaten ervoor dat de sociale partners en 
maatschappelijke organisaties die 
rechtstreeks of zijdelings bij de uitvoering 
van activiteiten van het programma 
betrokken zijn, regelmatig geraadpleegd 
en betrokken worden bij de 
besluitvorming inzake de ontwikkeling, 
het toezicht op de uitvoering en de 
evaluatie van het programma en de pijlers 
ervan.
Er wordt een toereikend bedrag aan 
financiële middelen toegewezen aan de 
doeltreffende uitvoering van het 
partnerschapsbeginsel en aan de 
activiteiten voor capaciteitsopbouw en 
competentieverwerving van de sociale 
partners en maatschappelijke organisaties 
die rechtstreeks of zijdelings bij de 
uitvoering van de activiteiten van het 
programma betrokken zijn.

Or. en

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma in de 
periode van 1 januari 2014 tot en met 31 
december 2020 bedragen 958,19 miljoen 
euro.

1. De financiële middelen voor de 
uitvoering van het programma in de 
periode van 1 januari 2014 tot en met 
31 december 2020 bedragen [1.006,10]
miljoen euro.

Or. en
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Motivering

De totale financiële middelen zijn met 5% verhoogd, overeenkomstig de EP-resolutie van 8 juni 
2011 over investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig financieel kader (MFK) voor een 
concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa (SURE-verslag). De financiële middelen 
moeten echter als indicatief worden beschouwd en zullen definitief worden vastgesteld wanneer 
een overeenkomst is bereikt over het MFK.

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 60% aan de Progress-pijler, waarvan ten 
minste 17% wordt toegewezen voor de 
bevordering van sociale experimenten als 
methode voor het toetsen en evalueren 
van innovatieve oplossingen om deze op 
grotere schaal toe te passen;

a) 56% aan de Progress-pijler, waarvan ten 
minste 50% wordt toegewezen voor sociale 
bescherming, sociale inclusie en de 
bestrijding en preventie van armoede en 
ten minste 10% voor de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid; ten minste 25% van 
de begroting voor deze pijler wordt 
toegewezen voor de bevordering van 
sociale beleidsexperimenten; deze 
financiering wordt beschikbaar gemaakt 
voor zowel kleine als middelgrote en grote 
projecten;

Or. en

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 15% aan de Eures-pijler; b) 19% aan de EURES-pijler, waarvan ten 
minste 40% wordt toegewezen voor 
gerichte mobiliteitsregelingen, ten minste 
20% voor grensoverschrijdende 
partnerschappen en ten minste 15% voor 
de opleiding en kwalificatie van het 
EURES-personeel;

Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 20% aan de pijler Microfinanciering en 
sociaal ondernemerschap.

c) 20% aan de pijler Microfinanciering en 
sociaal ondernemerschap, waarvan ten 
minste 45% wordt toegewezen voor 
microfinanciering en ten minste 45% voor 
sociaal ondernemerschap.

Or. en

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De resterende 5% wordt aan de hand van 
de beleidsprioriteiten jaarlijks onder de 
pijlers verdeeld.

De resterende 5% wordt jaarlijks onder de 
pijlers verdeeld aan de hand van de 
beleidsprioriteiten die door het Europees 
Parlement en de Raad gezamenlijk 
worden bepaald op basis van een voorstel 
van de Commissie.

Or. en

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overeenkomstig artikel 26 bis wordt 
aan de Commissie de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen
vast te stellen betreffende de toewijzing 
van middelen aan de pijlers, 
gebruikmakend van de 5% reserve, en aan 
afzonderlijke onderdelen van de pijlers op 
jaarbasis, naar behoren rekening 
houdend met de beleidsprioriteiten op de 
terreinen die onder het programma 
vallen.

Or. en

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3
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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. Maximaal 2% van de in lid 1 bedoelde
financiële middelen wordt toegekend aan 
de uitvoering van het programma, 
bijvoorbeeld ter vergoeding van uitgaven 
met betrekking tot technische en/of 
administratieve bijstand, vertaling, 
aanbestedingen, vergaderingen van 
deskundigen en communicatie ten behoeve 
van de Commissie en de begunstigden.

Or. en

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verzamelen van gegevens en 
statistieken, alsmede ontwikkeling van 
gemeenschappelijke methoden, indelingen, 
indicatoren en benchmarks;

a) verzamelen van gegevens en 
statistieken, rekening houdend met zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve criteria, 
alsmede ontwikkeling van 
gemeenschappelijke methoden, indelingen, 
indicatoren en benchmarks;

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) enquêtes, studies, analysen en verslagen, 
onder andere via de financiering van 
netwerken van deskundigen;

b) enquêtes, studies, analysen en verslagen, 
onder andere via de financiering van 
netwerken en de ontwikkeling van 
deskundigheid inzake thematische 
prioriteiten;

Or. en

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 1 - letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) evaluaties en effectbeoordelingen; c) kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties 
en effectbeoordelingen, waaronder acties 
die nodig zijn om goede praktijken en 
experimenten in alledaags sociaal beleid 
om te zetten;

Or. en

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 1 - letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) monitoring van de vooruitgang in 
de lidstaten en andere deelnemende 
landen inzake de centrale prioriteiten op 
het gebied van werkgelegenheid, sociale 
bescherming en inclusie en 
armoedebestrijding overeenkomstig de 
doelstellingen van Europa 2020 en 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendment 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) voorbereiding en uitvoering van sociale 
experimenten als methode voor het toetsen 
en evalueren van innovatieve oplossingen 
om deze op grotere schaal toe te passen;

e) voorbereiding en uitvoering van sociale 
beleidsexperimenten als methode voor het 
toetsen en evalueren van innovatieve 
oplossingen om deze op grotere schaal toe 
te passen;

Or. en

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 2 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) uitwisseling en verspreiding van goede a) gerichte en strategische uitwisseling en 
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praktijken, innovatieve benaderingen en 
ervaringen, intercollegiale toetsingen, 
benchmarking en wederzijds leren op 
Europees niveau;

verspreiding van goede praktijken, 
innovatieve benaderingen en ervaringen, 
intercollegiale toetsingen, benchmarking 
en wederzijds leren op Europees niveau
onder beleidsmakers en andere 
belanghebbenden om de kennis te 
vergroten en vooruitgang te boeken op 
weg naar de doelstellingen van de Unie 
met betrekking tot de bevordering van 
hoogwaardige werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate en 
behoorlijke sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede en de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) ondersteuning voor actieve inzet van 
alle betrokken actoren bij de follow-up 
van reeds overeengekomen prioriteiten 
van de Unie, zoals actieve inclusie, 
bestrijding van dakloosheid en uitsluiting 
van de woningmarkt, kinderarmoede, 
energiearmoede en armoede onder 
migranten en etnische minderheden.

Or. en
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Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) capaciteitsopbouw van nationale 
overheden en door de lidstaten en 
microkredietverstrekkers aangewezen 
gespecialiseerde diensten die 
verantwoordelijk zijn voor het bevorderen 
van de geografische mobiliteit;

b) capaciteitsopbouw van nationale 
overheden en door de lidstaten aangewezen 
gespecialiseerde diensten die 
verantwoordelijk zijn voor het bevorderen 
van de geografische mobiliteit, alsook 
capaciteitsopbouw van 
microkredietverstrekkers;

Or. en

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) capaciteitsopbouw van organisaties 
van sociale partners;

Or. en

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) capaciteitsopbouw en operationele 
kosten van grensoverschrijdende EURES-
partnerschappen;

Or. en

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) totstandbrenging van netwerken en 
samenwerking tussen gespecialiseerde 
instanties, nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, alsmede diensten voor de 

d) totstandbrenging van netwerken en 
samenwerking tussen gespecialiseerde 
instanties, nationale, regionale en lokale 
autoriteiten, alsmede openbare diensten 
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arbeidsvoorziening op Europees Unie; voor de arbeidsvoorziening op Europees 
niveau;

Or. en

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) financiering van waarnemingsposten op 
Europees niveau;

e) financiering van waarnemingsposten op 
Europees, interregionaal en 
grensoverschrijdend niveau, inclusief 
inzake centrale thematische prioriteiten;

Or. en

Amendement 65
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 
tekortkomingen vertoont en/of bepaalde 
groepen werknemers zoals jongeren te 
helpen.

4. Acties om de individuele mobiliteit in de 
EU op een eerlijke basis te vergroten:
a) informatievoorziening en advisering 
van werkzoekenden, mobiele werknemers 
en werkgevers;
b) bevordering van het meertalig digitaal 
platform voor het tot elkaar brengen van 
aanbiedingen van en aanvragen om werk, 
en gerichte mobiliteitsregelingen om 
vacatures te vervullen waar de 
arbeidsmarkt tekortkomingen vertoont 
en/of bepaalde groepen werknemers zoals 
jongeren te helpen.

Or. en

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zorgt er, in 
samenwerking met de lidstaten, voor dat de 

1. De Commissie zorgt er, in 
samenwerking met de lidstaten, voor dat de 
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activiteiten in het kader van het programma 
consistent zijn met en een aanvulling 
vormen op andere acties van de Unie, met 
name in het kader van het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en op gebieden zoals sociale 
dialoog, justitie en grondrechten, 
onderwijs, beroepsopleiding en 
jeugdbeleid, onderzoek en innovatie, 
ondernemerschap, gezondheid, 
uitbreiding en buitenlandse betrekkingen, 
en algemeen economisch beleid.

activiteiten in het kader van het programma 
consistent zijn met en een aanvulling 
vormen op andere acties van de Unie, met 
name in het kader van het Europees Sociaal 
Fonds (ESF), het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO), het 
Horizon-2020-programma voor onderzoek 
en innovatie, het programma voor 
concurrentievermogen van bedrijven en 
kleine en middelgrote ondernemingen, en 
wat betreft de toepassing van het 
partnerschapsbeginsel en de participatie 
van de sociale partners.

Or. en

Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het programma vormt een 
aanvulling op andere programma's van de 
Unie, waarbij erop gelet wordt dat elk 
instrument volgens zijn eigen specifieke 
procedures wordt ingezet. Subsidiabele 
kosten worden niet dubbel gesubsidieerd, 
en er wordt voorzien in nauwe synergie 
tussen het programma, andere 
programma's van de Unie en de 
structuurfondsen, met name het ESF.

Or. en

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De activiteiten zijn consistent met en 
vormen een aanvulling op andere acties 
van de Unie op gebieden zoals sociale 
dialoog, justitie en grondrechten, 
bestrijding van discriminatie, 
gendergelijkheid, onderwijs, 
beroepsopleiding en jeugdbeleid, 
onderzoek en innovatie, 
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ondernemerschap, gezondheid, 
uitbreiding en buitenlandse betrekkingen, 
en algemeen economisch beleid.

Or. en

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt relaties tot stand met 
de comités die zich bezighouden met het 
beleid, de instrumenten en de acties die 
relevant zijn voor het programma, om 
ervoor te zorgen dat deze regelmatig op 
passende wijze op de hoogte worden 
gehouden over de voortgang van de 
uitvoering van het programma.

De Commissie brengt de nodige relaties tot 
stand met het Comité voor de 
werkgelegenheid, het Comité voor sociale 
bescherming, het Raadgevend comité voor 
veiligheid en gezondheid op de werkplek 
en het Raadgevend comité voor het vrij 
verkeer van werknemers om ervoor te 
zorgen dat deze regelmatig op passende 
wijze worden geraadpleegd en op de 
hoogte worden gehouden over de 
voortgang van de uitvoering van het 
programma.

De Commissie informeert ook andere 
comités die zich bezighouden met het
beleid, de instrumenten en de acties die 
relevant zijn voor het programma.
Zo nodig stelt de Commissie een 
regelmatige en gestructureerde vorm van 
samenwerking in tussen de in artikel 26 
quinquies bedoelde strategische 
adviesraad, het in artikel 26 octies 
genoemde comité en voor andere 
relevante beleidsmaatregelen, 
instrumenten en acties opgerichte 
monitoringcomités.

Or. en

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie en de lidstaten 
zorgen ervoor dat de voorlichtings- en 
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communicatieactiviteiten met betrekking 
tot het programma de zichtbaarheid van 
de drie pijlers van het programma, nl. 
Progress, EURES en Microfinanciering 
en sociaal ondernemerschap, verhogen en 
deze dichter bij de burger brengen.

Or. en

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De communicatieactiviteiten dragen ook 
bij aan de communicatie van de politieke 
prioriteiten van de Europese Unie voor 
zover deze verband houden met de 
algemene doelstellingen van deze 
verordening.

2. De communicatieactiviteiten omvatten 
ook voorlichting over de politieke 
prioriteiten van de Europese Unie voor 
zover deze verband houden met de 
algemene doelstellingen van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 72
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 kwalitatieve en 
kwantitatieve monitoringverslagen op en 
zendt zij deze aan het Europees Parlement 
en de Raad. De verslagen worden tevens
ter informatie aan het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's toegezonden. Het 
jaarlijkse monitoringverslag beschrijft de 
resultaten van het programma en bevat 
informatie over de impact en 
duurzaamheid van de pijlers, waaronder 
eventueel gegevens over het totale aantal 
personen dat is ondersteund, geplaatst 
en/of zijn baan heeft behouden, en over 
het aantal microbedrijven en sociale 
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ondernemingen dat aan het einde van de 
subsidieperiode nog actief is, alsmede 
informatie over de compatibiliteit met 
andere financiële instrumenten van de 
Unie, met name het ESF. Ook beschrijft 
het jaarlijkse monitoringverslag de mate 
waarin overwegingen inzake 
gendergelijkheid en non-discriminatie, 
waaronder toegankelijkheidskwesties, in de 
activiteiten aan de orde zijn gesteld.

Or. en

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als uit een overeenkomstig artikel 
19 van Besluit nr. 1672/2006/EG of 
artikel 9 van Besluit nr. 283/2010/EU 
uitgevoerde evaluatie, dan wel uit de in lid 
1 van onderhavig artikel genoemde 
evaluatie blijkt dat het programma grote 
tekortkomingen vertoont, kan de 
Commissie een voorstel met passende 
amendementen op het programma aan het 
Europees Parlement en de Raad 
voorleggen.

Or. en

Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Alvorens een voorstel in te dienen 
voor verlenging van het programma na 
2020 legt de Commissie het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's een evaluatie voor 
van de sterke en zwakke punten in de 
opzet van het programma voor de jaren 
2014-2020.



PE483.795v01-00 40/66 PR\894606NL.doc

NL

Or. en

Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Titel II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke bepalingen Specifieke bepalingen voor de pijlers van 
het programma

Or. en

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Thematische onderdelen

De Progress-pijler omvat de volgende 
thematische onderdelen:
a) werkgelegenheid;
b) sociale bescherming, sociale inclusie 
en de bestrijding en preventie van 
armoede;
c) arbeidsvoorwaarden;
d) als overkoepelend onderdeel, sociale 
beleidsexperimenten.

Or. en

Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hoogwaardige vergelijkbare analytische 
kennis ontwikkelen en verspreiden om 
ervoor te zorgen dat het werkgelegenheids-
en sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie zijn 
gebaseerd op gedegen feiten en zijn 
afgestemd op de behoeften, uitdagingen en 

a) hoogwaardige vergelijkbare analytische 
kennis ontwikkelen en verspreiden om 
ervoor te zorgen dat het beleid van de Unie 
op het gebied van werkgelegenheid,
arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming, 
sociale inclusie en armoedebestrijding 
alsmede de wetgeving op deze terreinen
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omstandigheden in de afzonderlijke 
lidstaten en de andere deelnemende landen;

zijn gebaseerd op gedegen feiten en zijn 
afgestemd op de behoeften, uitdagingen en 
omstandigheden in de afzonderlijke 
lidstaten en de andere deelnemende landen;

Or. en

Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) doeltreffende en inclusieve informatie-
uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 
bevorderen over het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie op 
Europees, nationaal en internationaal 
niveau om de lidstaten en de andere 
deelnemende landen te helpen bij de 
ontwikkeling van beleid en de uitvoering 
van de wetgeving van de Unie;

b) doeltreffende en inclusieve informatie-
uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 
bevorderen, in het kader van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie en de Open 
coördinatiemethode op het gebied van 
sociale bescherming en inclusie en via 
netwerken tussen gespecialiseerde 
organen, met inbegrip van de sociale 
partners, over het beleid van de Unie op 
het gebied van werkgelegenheid, 
arbeidsvoorwaarden, sociale 
bescherming, sociale inclusie en 
armoedebestrijding alsmede de wetgeving 
op deze terreinen op Europees, nationaal 
en internationaal niveau om de lidstaten en 
de andere deelnemende landen te helpen 
bij de ontwikkeling van beleid en de 
uitvoering van de wetgeving van de Unie;

Or. en

Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) beleidsmakers voorzien van financiële 
ondersteuning om hervormingen van het 
sociaal en arbeidsmarktbeleid te toetsen, de 
capaciteit van de belangrijkste actoren voor 
de ontwikkeling en uitvoering van sociale
experimenten vergroten, en de relevante 
kennis en deskundigheid toegankelijk 
maken;

c) beleidsmakers voorzien van financiële 
ondersteuning om waar nodig 
hervormingen van het sociaal en 
arbeidsmarktbeleid te toetsen, ten einde 
passende en behoorlijke sociale 
bescherming te waarborgen, alsmede 
sociale inclusie, terugdringing van 
armoede, bevordering van hoogwaardige 
werkgelegenheid en betere 
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arbeidsvoorwaarden, de capaciteit van de 
belangrijkste actoren voor de ontwikkeling 
en uitvoering van sociale
beleidsexperimenten vergroten, en de 
relevante kennis en deskundigheid 
toegankelijk maken;

Or. en

Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Europese en nationale organisaties 
voorzien van financiële ondersteuning om 
hen beter in staat te stellen om de 
uitvoering van het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie te 
ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen.

d) Europese, nationale en regionale 
organisaties voorzien van financiële 
ondersteuning om hen beter in staat te 
stellen om de uitvoering van het beleid van 
de Unie op het gebied van 
werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden, 
sociale bescherming, sociale inclusie en 
armoedebestrijding alsmede de wetgeving 
op deze terreinen te ontwikkelen, 
stimuleren en ondersteunen.

Or. en

Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) diensten voor arbeidsvoorziening; b) openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening;

Or. en

Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) niet-gouvernementele organisaties, met 
name die welke op het niveau van de Unie 
zijn georganiseerd;

e) niet-gouvernementele organisaties op 
alle politieke niveaus;



PR\894606NL.doc 43/66 PE483.795v01-00

NL

Or. en

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ten behoeve van de 
tenuitvoerlegging van het programma 
gaat de Commissie samenwerking aan 
met de Europese Stichting voor opleiding, 
het Europees Centrum voor de 
ontwikkeling van de beroepsopleiding, het 
Europees Agentschap voor veiligheid en 
gezondheid op het werk  en de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden. 

Or. en

Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan samenwerken met 
internationale organisaties, met name de 
Raad van Europa, de OESO, de ILO en de 
Wereldbank.

3. De Commissie kan samenwerken met 
internationale organisaties, met name de 
Raad van Europa, de OESO, de ILO en 
andere VN-organen, alsmede de 
Wereldbank.

Or. en

Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden
1. Voor de uitvoering van de Progress-
pijler vereiste maatregelen met betrekking 
tot het volgende worden vastgesteld 
volgens de in artikel 18, lid 3, bedoelde 
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onderzoeksprocedure:
a) de meerjarige werkplannen waarin het 
beleid op middellange termijn en de 
financieringsprioriteiten zijn vastgelegd;
b) de jaarlijkse werkplannen, met inbegrip 
van de selectiecriteria van de 
begunstigden naar aanleiding van 
oproepen tot het indienen van voorstellen.
2. Alle overige voor de uitvoering van de 
Progress-pijler noodzakelijke maatregelen 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
18, lid 2, bedoelde adviesprocedure.

Or. en

(Zie amendement op artikel 26 sexies)

Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Comité
1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dit comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

Or. en

(Zie amendement op artikel 26 septies)

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 Schrappen
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Overgangsmaatregelen
Voor acties die vóór 1 januari 2014 van 
start gaan op basis van Besluit nr. 
1672/2006/EG (de in artikel 3 bedoelde 
pijlers 1, 2 en 3) blijft dat besluit van 
toepassing. Met betrekking tot die acties 
wordt het in artikel 13 van dat besluit 
bedoelde comité vervangen door het in 
artikel 18 van deze verordening bedoelde 
comité.

Or. en

(Zie amendement op artikel 26 octies)

Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Thematische onderdelen

De EURES-pijler omvat de volgende 
thematische onderdelen:
a) diensten voor informatievoorziening, 
advisering en koppeling van banen aan 
profielen voor mobiele werknemers en 
werkgevers; 
b) gerichte mobiliteitsregelingen;
c) transnationale, sectorale en 
grensoverschrijdende samenwerking;
d) als overkoepelend onderdeel, evaluatie 
van activiteiten en plaatsingen.

Or. en

Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor zorgen dat aanvragen om en 
aanbiedingen van werk en alle gerelateerde 
informatie transparant zijn voor 

a) ervoor zorgen dat informatie en advies 
inzake aanvragen om en aanbiedingen van 
werk en alle gerelateerde informatie, zoals 
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werkzoekenden en werkgevers; dit wordt 
bereikt door deze uit te wisselen en te 
verspreiden op transnationaal, 
interregionaal en grensoverschrijdend 
niveau door middel van standaard 
interoperabiliteitsformulieren;

levens- en arbeidsomstandigheden, met 
inbegrip van sociale wetgeving, 
arbeidsrecht en geldende cao's, evenals 
mogelijkheden voor het verwerven van 
nieuwe vaardigheden, transparant zijn 
voor werkzoekenden en werkgevers; dit 
wordt bereikt door deze uit te wisselen en 
te verspreiden op transnationaal, 
interregionaal en grensoverschrijdend 
niveau en door middel van individuele 
advisering;

Or. en

Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) diensten voor de werving en plaatsing 
van werknemers door het tot elkaar 
brengen en de compensatie van 
aanbiedingen van en aanvragen om werk 
op Europees niveau ontwikkelen; dit heeft 
betrekking op alle fasen van de 
bemiddeling, van de voorbereiding voor de 
werving tot steun na plaatsing, met als doel 
werkzoekenden te helpen zich succesvol te 
integreren op de arbeidsmarkt; deze 
diensten omvatten gerichte 
mobiliteitsregelingen om vacatures te 
vervullen waar de arbeidsmarkt 
tekortkomingen vertoont en/of bepaalde 
groepen werknemers zoals jongeren te 
helpen.

b) diensten voor de werving en plaatsing 
van werknemers in kwaliteitsbanen door 
het tot elkaar brengen van aanbiedingen 
van en aanvragen om werk op Europees 
niveau ontwikkelen; dit heeft betrekking op 
alle fasen van de bemiddeling, van de 
voorbereiding voor de werving tot steun na 
plaatsing, met als doel werkzoekenden te 
helpen zich succesvol te integreren op de 
arbeidsmarkt; deze diensten omvatten 
gerichte mobiliteitsregelingen om 
vacatures te vervullen waar de 
arbeidsmarkt tekortkomingen vertoont 
en/of bepaalde groepen werknemers zoals 
jongeren te helpen.

Or. en

Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis
Specifieke acties

Naast de in artikel 6 beschreven soorten 
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maatregelen kunnen de specifieke acties 
in het kader van de Eures-pijler het 
volgende omvatten:
a) ontwikkeling van grensoverschrijdende 
partnerschappen; adviesverlening en 
informatieverstrekking vóór, tijdens en na 
mobiliteitservaring aan werkzoekenden, 
mobiele werknemers, waaronder 
grensarbeiders, seizoenarbeiders en 
arbeidsmigranten, alsmede werkgevers, 
om de vrijwillige geografische mobiliteit 
van werknemers op een eerlijke basis te 
stimuleren; ontwikkeling en verspreiding 
van informatiemateriaal voor 
werkzoekenden, mobiele werknemers, 
werkgevers en EURES-adviseurs over 
arbeidsrecht, sociale zekerheid en 
arbeidsvoorwaarden in grensregio's en 
andere lidstaten;
b) ontwikkeling en uitvoering van gerichte 
mobiliteitsregelingen in samenwerking 
met het Raadgevend Comité voor het vrij 
verkeer van werknemers;
c) evaluatie van activiteiten en 
plaatsingen via EURES, waarbij rekening 
wordt gehouden met zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve criteria en het accent  ligt op 
aanbod van en vraag naar werk in 
individuele lidstaten, alsmede de 
geaggregeerde cijfers op het niveau van 
de Unie, met inachtneming van de 
veranderende 
arbeidsmarktomstandigheden en daarmee 
samenhangende mobiliteitspatronen; 
ontwikkeling, door de Commissie, de 
lidstaten en de sociale partners tezamen, 
van indicatoren om de kwaliteit van de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsvoorwaarden bij EURES-banen te 
beoordelen.

Or. en

Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 ter
Gerichte mobiliteitsregelingen

1. Gerichte mobiliteitsregelingen kunnen 
worden ontworpen voor specifieke 
groepen werknemers, bepaalde sectoren, 
beroepen, landen of groepen landen, daar 
waar een duidelijke economische behoefte 
kan worden waargenomen en aanwerving 
vanuit de hele Unie een toegevoegde 
waarde kan opleveren, bijvoorbeeld bij 
knelpunt- of nichevacatures die moeilijk 
te bezetten blijken. Het Raadgevend 
Comité voor het vrij verkeer van 
werknemers zal regelmatig worden 
geraadpleegd over deze regelingen.
2. Gerichte mobiliteitsregelingen zijn 
gebaseerd op het beginsel van "eerlijke 
mobiliteit", met volledige  inachtneming 
van de toepasselijke arbeidsnormen en 
wettelijke voorschriften. Dit betekent dat 
de regelingen plaatsing in hoogwaardige 
banen waarborgen, met passende en 
behoorlijke loon- en arbeidsvoorwaarden 
op basis van collectieve 
arbeidsovereenkomsten en/of 
minimumlonen.
3. De uitvoerende organisaties die 
diensten aan werkzoekenden en 
werkgevers verlenen in het kader van 
gerichte mobiliteitsregelingen worden 
geselecteerd via open oproepen tot het 
indienen van voorstellen, waarop 
gereageerd kan worden door organisaties 
voor arbeidsbemiddeling, mits zij het 
beginsel van eerlijke mobiliteit in acht 
nemen.
4. De oproep tot het indienen van 
voorstellen, die is gebaseerd op de 
bepalingen van artikel 11, lid 2, omvat een 
definitie van het type steunmaatregelen 
dat in het kader van de gerichte 
mobiliteitsregelingen wordt aangeboden, 
alsmede een beperkte financiële steun aan 
werkzoekenden en werkgevers, in 
aanvulling op de diensten die in het kader 
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van de gerichte mobiliteitsregelingen 
worden geleverd.
5. De financiële stimulansen aan 
werkgevers zijn bedoeld voor de 
integratie- en kwalificatiemaatregelen 
voor de nieuwe werknemers, terwijl de 
financiële prikkels voor werknemers 
gebruikt worden voor de kosten van de 
overstap, zoals reiskosten, woonruimte en 
taalcursussen.
6. De Commissie zorgt voor nauwe 
coördinatie van de gerichte 
mobiliteitsregelingen en volledige 
eerbiediging van de toepasselijke 
arbeidswetgeving en -normen.

Or. en

Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 quater
Controle op de "brain drain"

Ten einde negatieve effecten van 
geografische mobiliteit in afzonderlijke 
lidstaten of specifieke economische 
sectoren te onderkennen controleert de 
Commissie regelmatig de 
mobiliteitspatronen, met name die van 
geschoolde arbeidskrachten. Mochten 
zich verstoringen op de arbeidsmarkt 
aftekenen, kan de Commissie voorstellen 
voorleggen aan het Europees Parlement 
en de Raad om dergelijke ontwikkelingen 
tegen te gaan.

Or. en

Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 - inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deelname aan de Eures-pijler staat open 
voor alle door een lidstaat of de Commissie 
aangewezen openbare en/of particuliere
organisaties, actoren en instellingen die 
voldoen aan de voorwaarden voor 
deelname aan het Eures-netwerk, zoals 
vastgelegd in Beschikking 2003/8/EG. Het 
betreft hierbij onder andere de volgende 
organisaties:

2. Deelname aan de Eures-pijler staat open 
voor alle door een lidstaat of de Commissie 
aangewezen organisaties, actoren en 
instellingen die voldoen aan de 
voorwaarden voor deelname aan het Eures-
netwerk, zoals vastgelegd in Beschikking 
2003/8/EG. Het betreft hierbij onder 
andere de volgende organisaties:

Or. en

Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) diensten voor arbeidsvoorziening; b) openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening;

Or. en

Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) organisaties van sociale partners en 
andere belanghebbende partijen.

c) organisaties van sociale partners;

Or. en

Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) regionale en plaatselijke 
autoriteiten, organisaties van sociale 
partners en andere regionale en lokale 
organisaties die deelnemen aan 
grensoverschrijdende partnerschappen.
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Or. en

Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie voert een 
accreditatie- en monitoringsysteem in ten 
einde te waarborgen dat alle deelnemers 
de EURES-beginselen in het algemeen en 
het beginsel van eerlijke mobiliteit in het 
bijzonder naleven.

Or. en

Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 bis
Thematische onderdelen

De pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap omvat de volgende 
thematische onderdelen:
a) microfinanciering voor kwetsbare 
groepen en micro-ondernemingen;
b) sociaal ondernemerschap.

Or. en

Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – punt 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) micro-ondernemingen, met name die 
waar de in punt a) bedoelde personen in 
dienst zijn;

b) micro-ondernemingen, met name in de 
sociale economie, evenals micro-
ondernemingen die kwetsbare personen in 
dienst hebben welke op de arbeidsmarkt in 
een nadelige positie verkeren;
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Or. en

Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 - punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Steun verlenen aan het opzetten en 
ontwikkelen van micro-ondernemingen 
die microfinanciering ontvangen, met 
name door programma's voor begeleiding 
en opleiding aan te bieden.

Or. en

Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De ontwikkeling van sociale 
ondernemingen ondersteunen, met name 
door de toegang tot financiering te 
verbeteren.

3. De ontwikkeling van de markt voor 
sociale investeringen ondersteunen en de 
toegang voor sociale ondernemingen tot 
financiering vergemakkelijken door 
kapitaal, semikapitaal, 
leningsinstrumenten en subsidies tot 
[500.000 euro] beschikbaar te stellen voor 
sociale ondernemingen met een jaaromzet 
van maximaal 50 miljoen euro dan wel 
een jaarbalans van maximaal 43 miljoen 
euro die geen instelling voor collectieve 
belegging zijn. 

Or. en

Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het streven naar de in dit artikel 
genoemde doelstellingen waarborgt de 
Commissie dat microfinanciering en 
steun aan sociaal ondernemerschap 
bijdragen tot hoogwaardige 
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werkgelegenheid en goede 
arbeidsvoorwaarden.

Or. en

Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om complementariteit te waarborgen 
zullen deze acties nauw worden 
gecoördineerd met acties die in het kader 
van het cohesiebeleid en op nationaal 
niveau worden ondernomen. De acties 
zijn gericht op het stimuleren van de 
beschikbaarstelling van zowel garanties 
als contragaranties, kapitaal en 
schuldfinanciering.

Or. en

Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deelname aan de pijler 
Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap staat open voor alle 
openbare en particuliere organen die op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau 
gevestigd zijn in de in artikel 16, lid 1, 
bedoelde landen en in die landen:

1. Deelname aan de pijler 
Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap staat open voor alle 
openbare en particuliere organen die op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau 
gevestigd zijn in de lidstaten en in die 
landen:

Or. en

Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) microfinanciering voor personen en 
micro-ondernemingen verstrekken;

a) microfinanciering voor personen en 
micro-ondernemingen verstrekken; en/of

Or. en



PE483.795v01-00 54/66 PR\894606NL.doc

NL

Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie waarborgt dat de 
pijler zonder enige discriminatie 
toegankelijk is voor een grote 
verscheidenheid van publieke en 
particuliere instanties in de lidstaten.

Or. en

Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve in het geval van 
gemeenschappelijke acties dekken de aan 
de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap toegewezen financiële 
middelen de volledige kosten van de acties 
die met behulp van financiële instrumenten 
zijn uitgevoerd, met inbegrip van de 
betalingsverplichtingen jegens financiële 
intermediairs, zoals verliezen op garanties, 
de beheerskosten van de internationale 
financiële instellingen die de EU-middelen 
beheren, alsook alle andere in aanmerking 
komende kosten.

Behalve in het geval van 
gemeenschappelijke acties dekken de aan 
de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap toegewezen financiële 
middelen de volledige kosten van de acties 
die met behulp van financiële instrumenten 
zijn uitgevoerd, met inbegrip van de 
betalingsverplichtingen jegens financiële 
intermediairs, zoals verliezen op garanties, 
de beheerskosten van de financiële 
instellingen die de EU-middelen beheren, 
alsook alle andere in aanmerking komende
kosten.

Or. en

Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de uitvoering van de in artikel 6, 
lid 5, bedoelde instrumenten en subsidies 
kan de Commissie overeenkomsten sluiten 
met de entiteiten die worden genoemd in 
artikel 55, lid 1), onder b), iii) en iv), van 

1. Voor de uitvoering van de in artikel 6, 
lid 5, bedoelde instrumenten en subsidies 
kan de Commissie overeenkomsten sluiten 
met de entiteiten die worden genoemd in 
artikel 55, lid 1), onder b), iii) en iv), van 



PR\894606NL.doc 55/66 PE483.795v01-00

NL

Verordening XXX/2012 [Nieuw Financieel 
Reglement 2012] tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
jaarlijkse begroting van de Unie, en met 
name met de Europese Investeringsbank en 
het Europees Investeringsfonds. Deze 
overeenkomsten bevatten gedetailleerde 
bepalingen voor de uitvoering van de aan 
die financiële instellingen toevertrouwde 
taken, met inbegrip van bepalingen die de 
noodzaak specificeren om te zorgen voor 
additionaliteit en coördinatie met bestaande 
financiële instrumenten van de Unie en de 
lidstaten en de middelen op evenwichtige 
wijze te verdelen tussen de lidstaten en de 
andere deelnemende landen. Financiële 
instrumenten, zoals 
risicodelingsinstrumenten, 
eigenvermogensinstrumenten en 
schuldinstrumenten, kunnen worden 
verschaft middels investeringen in een 
speciaal investeringsvehikel.

Verordening XXX/2012 [Nieuw Financieel 
Reglement 2012] tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
jaarlijkse begroting van de Unie, en met 
name met de Europese Investeringsbank en 
het Europees Investeringsfonds. Deze 
overeenkomsten bevatten gedetailleerde 
bepalingen voor de uitvoering van de aan 
die financiële instellingen toevertrouwde 
taken, met inbegrip van bepalingen die de 
noodzaak specificeren om te zorgen voor 
additionaliteit en coördinatie met bestaande 
financiële instrumenten van de Unie en de 
lidstaten en de middelen op evenwichtige 
wijze te verdelen tussen de lidstaten en de 
andere deelnemende landen. Financiële 
instrumenten, zoals garanties en 
contragaranties, 
eigenvermogensinstrumenten en 
schuldinstrumenten, kunnen worden 
verschaft door een fonds, dat 
gecofinancierd kan worden door 
financiële instellingen, of door 
rechtstreekse omzetting van de middelen 
van het programma in financiële 
instrumenten zoals garanties.

Or. en

Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het fonds verstrekt kapitaal voor 
nationale en regionale fondsen alsmede 
rechtstreekse financiering aan personen, 
micro-ondernemingen en/of sociale 
ondernemingen. De garanties dragen 
ertoe bij de risico's van het verstrekken 
van kapitaal en leningen aan personen, 
micro-ondernemingen en/of sociale 
ondernemingen op nationaal en regionaal 
niveau te verminderen.

Or. en
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Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De voorwaarden, zoals 
rentepercentages, voor microkredieten die 
in het kader van deze pijler rechtstreeks of 
onrechtstreeks worden gesteund, zijn 
redelijk en evenredig ten opzichte van 
onderliggende risico's en werkelijke 
kosten van een krediet, en ten opzichte 
van het vermogen van de leners om een 
lening af te sluiten.

Or. en

Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
overeenkomsten bevatten een verplichting 
voor de internationale financiële 
instellingen om de middelen en 
opbrengsten, met inbegrip van dividenden 
en vergoedingen, voor een periode van tien 
jaar vanaf de begindatum van het 
programma, te herinvesteren in acties zoals 
bedoeld in artikel 6, lid 5.

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 
overeenkomsten bevatten een verplichting 
voor de financiële instellingen om de 
middelen en opbrengsten, met inbegrip van 
dividenden en vergoedingen, voor een 
periode van tien jaar vanaf de begindatum 
van het programma, te herinvesteren in 
acties zoals bedoeld in artikel 6, lid 5.

Or. en

Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij het verstrijken van de 
overeenkomsten met de internationale
financiële instellingen of na afloop van de 
investeringsperiode van het 
gespecialiseerde investeringsvehikel, 
komen de aan de Unie verschuldigde 
opbrengsten en saldo ten goede aan de 

4. Bij het verstrijken van de 
overeenkomsten met de financiële 
instellingen of na afloop van de 
investeringsperiode van het 
gespecialiseerde investeringsvehikel, 
komen de aan de Unie verschuldigde 
opbrengsten en saldo ten goede aan de 
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algemene begroting van de Unie. algemene begroting van de Unie.

Or. en

Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De internationale financiële instellingen 
en, indien van toepassing, de 
fondsbeheerders sluiten schriftelijke 
overeenkomsten met de in artikel 23 
bedoelde openbare en particuliere 
verstrekkers. In deze overeenkomsten 
worden de verplichtingen van de openbare 
en particuliere verstrekkers vastgelegd om 
de middelen te gebruiken die uit hoofde 
van de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap overeenkomstig de in 
artikel 22 beschreven doelstellingen 
beschikbaar worden gesteld en om 
informatie te verstrekken die nodig is voor 
het opstellen van de in artikel 26 bedoelde 
jaarverslagen.

5. De financiële instellingen en, indien van 
toepassing, de fondsbeheerders sluiten 
schriftelijke overeenkomsten met de in 
artikel 23 bedoelde openbare en 
particuliere verstrekkers. In deze 
overeenkomsten worden de verplichtingen 
van de openbare en particuliere 
verstrekkers vastgelegd om de middelen te 
gebruiken die uit hoofde van de pijler 
Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap overeenkomstig de in 
artikel 22 beschreven doelstellingen 
beschikbaar worden gesteld en om 
informatie te verstrekken die nodig is voor 
het opstellen van de in artikel 26 bedoelde 
jaarverslagen.

Or. en

Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 –lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De internationale financiële instellingen 
en, indien van toepassing, de 
fondsbeheerders bezorgen de Commissie 
jaarlijkse uitvoeringsverslagen met een 
beschrijving van de ondersteunde 
activiteiten uit het oogpunt van financiële 
uitvoering, de verdeling van de middelen 
over en toegankelijkheid ervan voor 
sectoren en begunstigden, goedgekeurde of 
afgewezen aanvragen en door de betrokken 
openbare en particuliere organen gesloten 
overeenkomsten, gefinancierde 
maatregelen en de resultaten, waaronder de 
sociale effecten, het creëren van 

1. De financiële instellingen en, indien van 
toepassing, de fondsbeheerders bezorgen 
de Commissie jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen met een beschrijving 
van de ondersteunde activiteiten uit het 
oogpunt van financiële uitvoering, de 
verdeling van de middelen over en 
toegankelijkheid ervan voor sectoren, 
geografische gebieden en begunstigden, 
goedgekeurde of afgewezen aanvragen en 
door de betrokken openbare en particuliere 
organen gesloten overeenkomsten, 
gefinancierde maatregelen en de resultaten, 
waaronder de sociale effecten, het creëren 
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werkgelegenheid en de duurzaamheid van 
de ondernemingen waaraan steun is 
verleend.

van werkgelegenheid en de duurzaamheid 
van de ondernemingen waaraan steun is 
verleend.

Or. en

Amendement 116
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 jaarlijkse monitoringverslagen. 
In deze monitoringverslagen worden de in 
artikel 8, lid 2, van Besluit nr. 
283/2010/EU bedoelde jaarverslagen 
alsmede gedetailleerde informatie over 
communicatieactiviteiten opgenomen. 

Or. en

Amendement 117
Voorstel voor een verordening
Titel II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Titel II bis
Gedelegeerde en 

uitvoeringsbevoegdheden en 
slotbepalingen

Or. en

Amendement 118
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Delegatie van bevoegdheden aan de 

Commissie
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend om gedelegeerde handelingen 
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vast te stellen overeenkomstig artikel 26 
ter betreffende de toewijzing van middelen 
aan de pijlers van het programma, 
gebruikmakend van de 5% reserve, en aan 
afzonderlijke onderdelen van de pijlers op 
jaarbasis, zoals bepaald in artikel 5, lid 2 
bis.

Or. en

Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 ter
Uitoefening van de delegatie

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel vastgestelde voorwaarden.
2. De in artikel 26 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
7 jaar vanaf … * en voor de gehele 
looptijd van het programma.
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 26 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Een beschikking tot intrekking 
maakt een einde aan de delegatie van de 
bevoegdheid die in die beschikking wordt 
vermeld. Het treedt in werking op de dag 
na die van de bekendmaking in het 
Publicatieblad of op een latere datum die 
in het besluit is vermeld. Het laat de 
geldigheid van alle reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdige kennisgeving aan 
het Europees Parlement en de Raad.
5. Een gedelegeerde handeling die in 
overeenstemming met artikel 26 bis is 
vastgesteld, treedt pas in werking indien 
het Europees Parlement of de Raad 
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binnen een termijn van twee maanden na 
de bekendmaking ervan aan het Europees 
Parlement en de Raad geen verzet heeft 
aangetekend of indien het Europees 
Parlement en de Raad vóór het verstrijken 
van deze termijn de Commissie ervan in 
kennis hebben gesteld dat zij geen verzet 
wensen aan te tekenen. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd.
* Gelieve hier de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening in te voegen.

Or. en

Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 quater
Uitvoering van het programma

Voor de uitvoering van het programma 
stelt de Commissie meerjarige 
werkprogramma's en jaarlijkse 
werkprogramma's vast.
De meerjarige werkprogramma's en 
jaarlijkse werkprogramma's hebben 
betrekking op alle drie de pijlers van het 
programma.

Or. en

Motivering

Om de synergie tussen de drie pijlers van het programma te verbeteren en een gestroomlijnde 
uitvoering mogelijk te maken, dient de planningsfase alle drie pijlers te omvatten. Het opzetten 
van een minimaal gemeenschappelijk kader voor uitvoering houdt ook in dat het toetsingsrecht 
van het Parlement en het controlerecht van de lidstaten zic tot alle drie de pijlers uitstrekt.

Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 quinquies
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Strategische adviesraad
1. De Commissie roept een strategische 
adviesraad in het leven die haar van 
advies dient bij de sturing van de 
uitvoering van het programma, alsmede 
bij de monitoring en evaluatie ervan.
2. De strategische adviesraad staat onder 
voorzitterschap van de Commissie en 
bestaat uit vertegenwoordigers van de 
lidstaten en andere deelnemende landen 
en van op het niveau van de Unie 
georganiseerde vakbonden, 
werkgeversorganisaties en 
maatschappelijke organisaties die direct 
of indirect bij de uitvoering van 
activiteiten van het programma betrokken 
zijn.
3. De strategische adviesraad:
a) spreekt zich uit over de meerjarige 
werkprogramma's;
b) spreekt zich uit over de jaarlijske 
werkprogramma's;
c) adviseert de Commissie met betrekking 
tot monitoring en evaluatie van het 
programma zoals in de artikelen 13 resp. 
14 wordt beschreven.
4. De Commissie kan de strategische 
adviesraad raadplegen over andere dan de 
in lid 3 genoemde punten.

Or. en

Amendement 122
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 sexies
Aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden
1. Voor de uitvoering van het programma 
vereiste maatregelen met betrekking tot 
het volgende worden vastgesteld volgens 
de in artikel 26 septies bedoelde 
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onderzoeksprocedure:
a) de meerjarige werkprogramma's;
b) de jaarlijkse werkprogramma's.
2. Alle overige voor de uitvoering van het 
programma noodzakelijke maatregelen 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
26 septies, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

Or. en

Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 septies
Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dit comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 4 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
182/2011 van toepassing.

Or. en

Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 octies
Overgangsmaatregelen

Voor de in artikel 4, 5 en 6 van Besluit nr. 
1672/2006/EG bedoelde acties die vóór 1 
januari 2014 van start gaan blijft dat 
besluit van toepassing. Met betrekking tot 
die acties wordt de Commissie bijgestaan 
door het in artikel 26 septies van deze 
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verordening bedoelde comité.

Or. en

Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie voert uiterlijk één jaar na 
het verstrijken van de overeenkomsten met 
de internationale financiële instellingen 
een specifieke eindevaluatie uit van de 
pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap.

2. De Commissie voert uiterlijk één jaar na 
het verstrijken van de overeenkomsten met 
de financiële instellingen een specifieke 
eindevaluatie uit van de pijler 
Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap.

Or. en
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TOELICHTING

Het door de Commissie voorgestelde programma "Programma voor sociale verandering en 
innovatie” bundelt drie bestaande programma's – Progress, EURES en het 
microfinancieringsinstrument – tot een nieuw programma.

Met het lopende financieringsinstrument Progress worden de ontwikkeling en coördinatie van 
het EU-beleid op het gebied van werkgelegenheid, sociale bescherming en inclusie, 
arbeidsvoorwaarden, bestrijding van discriminatie en gendergelijkheid ondersteund. Progress 
dient ter financiering van analytische activiteiten, activiteiten op het terrein van alternerende 
opleidingen, bewustmaking en informatieverspreiding alsmede subsidies voor de belangrijkste 
actoren.

Bij EURES ligt het accent op de grensoverschrijdende mobiliteit van werknemers. Het EURES-
netwerk heeft tot doel, informatie, advisering en bemiddeling (onderlinge afstemming van 
vacatures en werkzoekenden) aan te bieden voor mobiele werknemers en werkgevers en burgers 
in het algemeen die gebruik willen maken van hun recht op vrij verkeer. Met name in de 
Europese grensregio's speelt EURES een belangrijke rol in bemiddeling en ondersteuning bij alle 
soorten problemen waarmee werknemers en werkgevers in verband met grensoverschrijdend 
werk geconfronteerd kunnen worden.

Het microfinancieringsinstrument Progress is in 2010 in het leven geroepen en vergemakkelijkt 
de toegang tot microkrediet om de oprichting van micro-ondernemingen te stimuleren. Het 
instrument is niet bedoeld voor de financiering van micro-ondernemers zelf, maar stelt 
geselecteerde microkredietgevers in de EU in staat grotere leningen te geven.

Met het voorstel om de drie programma's vanaf 2014 samen te voegen slaat de Commissie de 
verkeerde richting in. In plaats van de drie afzonderlijke programma's te verbeteren en 
doeltreffender te maken, worden de doelstellingen en maatregelen door de samenvoeging 
afgezwakt. Er vindt geen inhoudelijke koppeling van de drie instrumenten plaats. Weliswaar 
worden er in deel I gemeenschappelijke bepalingen geformuleerd, maar tegelijkertijd wordt 
expliciet verwezen naar drie afzonderlijke subprogramma's. 

De rapporteur deelt de mening dat door de samenvoeging van de drie programma's behalve een 
administratieve vereenvoudiging voor de Commissie geen rechtstreekse meerwaarde voor de 
Europese burger ontstaat. 

Door de samenvoeging van de doelstellingen en de inhoud van de drie subprogramma's ontstaat 
op het eerste gezicht de indruk dat belangrijke elementen als bevordering van hoogwaardige 
werkgelegenheid, waarborging van adequate sociale bescherming, bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting alsmede verbetering van de arbeidsvoorwaarden geen centrale rol spelen.

Daarnaast valt op te merken dat het Commissievoorstel op veel punten uiterst vaag is, waardoor 
de Commissie veel manoeuvreerruimte bij de uitvoering en vormgeving van het programma 
krijgt. De rapporteur acht het van groot belang dat deze lacunes worden opgevuld. Het moet 
duidelijk zichtbaar zijn waar de financiële middelen ten belope van krap 1 miljard euro heengaan 
en welke vorm de programma's krijgen.

Daarnaast is de rapporteur van mening dat het verordeningsvoorstel voor het programma 
rekening moet houden met een reeks specifieke problemen, die hierna worden benoemd.
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1. Een programma ter ondersteuning van het sociale en werkgelegenheidsbeleid in de EU dient 
een passende titel te hebben. Een programma "voor sociale verandering" sluit niet aan bij dit 
doel, aangezien het niet om een koerswijziging gaat. Sociale verandering is geen begrip met 
positieve connotaties, daar het zowel positieve als negatieve maatschappelijke veranderingen 
beschrijft. Het gestelde doel van sociale vooruitgang en werkgelegenheid moet daarom al in de 
titel duidelijk verankerd zijn.

2. In het Commissievoorstel ligt de nadruk op sociale innovatie en sociale experimenten. De 
Commissie stelt zelfs een bedrag ten belope van 17% van het budget voor het subprogramma 
Progress vast voor de financiering van sociale experimenten. Toch worden noch voor sociale 
innovatie, noch voor sociale experimenten duidelijke definities gegeven. De rapporteur stelt dan 
ook voor sociale innovatie en sociale experimenten in het programma te definiëren en een 
duidelijk verband te leggen met de onderwerpen werkgelegenheid, sociale inclusie en 
armoedebestrijding.

3. Een programma ter ondersteuning van het sociale en werkgelegenheidsbeleid moet de sociale 
partners en maatschappelijke organisaties op alle niveaus bij een en ander betrekken. 
Daarom dringt de rapporteur aan op verankering van het partnerschapsbeginsel. Zij stelt voor op 
Europees niveau een strategische adviesraad in te voeren, die bestaat uit vertegenwoordigers van 
de Commissie, de lidstaten, de sociale partners en ngo's, en de Commissie ondersteunt bij de 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het programma op EU-niveau.

4. Voor het programma is een budget van 958,10 miljoen euro voorzien. Overeenkomstig de 
resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over een nieuw meerjarig financieel kader 
voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa stelt de rapporteur een verhoging 
van het totale budget met 5% voor. In tijden van economische crisis en consolideringsdruk in 
de lidstaten van de EU krijgen programma's voor sociaal en werkgelegenheidsbeleid centrale 
betekenis. 

Om de verdeling van de percentages over de drie subprogramma's aan te passen aan de nieuwe 
randvoorwaarden stelt de rapporteur een geringe herverdeling voor, alsmede concrete 
hoofdpunten.

Het subprogramma Progress moet blijven waarborgen dat het grootste deel van de financiële 
middelen naar de gebieden sociale inclusie, sociale bescherming en armoedebestrijding gaat. 
Gezien de toenemende problemen van jonge mensen op de arbeidsmarkt en de groeiende 
jeugdwerkloosheid stelt de rapporteur daarnaast voor, een aandeel van ten minste 10% 
beschikbaar te stellen voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. De rapporteur acht het een 
goede zaak dat de Commissie een percentage van het budget voor sociale experimenten heeft 
gereserveerd en stelt voor dit percentage te verhogen, om meer concrete projecten te kunnen 
financieren.

Wat het subprogramma EURES betreft dient te worden gewaarborgd dat gerichte 
mobiliteitsregelingen, grensoverschrijdende partnerschappen alsmede training en opleiding 
van het EURES-personeel worden gefinancierd.

Ten aanzien van het subprogramma microfinanciering en sociaal ondernemerschap moet 
worden gewaarborgd dat voor beide instrumenten adequate financiering aanwezig is. 
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5. Het grootste deel van de financiële middelen wordt toegewezen aan het subprogramma 
Progress, dat tot doel heeft de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken financieel te steunen. De rapporteur stelt dan ook voor het 
verband met de onderwerpen werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming, 
sociale inclusie en armoedebestrijding duidelijker te belichten.

6. Wat het subprogramma EURES betreft stelt de Commissie ingrijpende vernieuwingen voor. 
Terwijl de financiering van horizontale maatregelen onder het programma blijft vallen, zouden 
nationale EURES-maatregelen in de toekomst door het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
gefinancierd worden. 

De rapporteur betreurt het dat de Commissie in het kader van het programma geen financiering 
van EURES-partnerschappen gepland heeft. Juist het adviseren van mobiele werknemers en 
werkgevers in grensregio's speelt in het steeds verder geïntegreerde Europa een centrale rol.

Om de financiering van de grensoverschrijdende partnerschappen ook na 2013 te waarborgen, 
stelt de rapporteur voor deze partnerschappen op te nemen in het EURES-gedeelte van het 
programma. Wat betreft de gerichte mobiliteitsregelingen van de Commissie, die een op vraag en 
aanbod gericht concept voor arbeidsbemiddeling in de EU vormen, dienen duidelijke regels te 
gelden voor "eerlijke mobiliteit". 

7. Ook het subprogramma microfinanciering en sociaal ondernemerschap ontbeert een 
concrete uitwerking. De rapporteur acht de door de Commissie voorgestelde nieuwe benadering 
om in de toekomst ook financiële middelen voor sociale ondernemingen beschikbaar te stellen, 
een goede zaak. Desalniettemin moeten er duidelijke procedures en regels gelden voor de 
toewijzing van financiële middelen op het gebied van sociale ondernemingen. Bij de toewijzing 
van microkredieten aan personen die tot kwetsbare groepen behoren en aan micro-
ondernemingen moet zijn gewaarborgd dat de aanvragers ook de nodige begeleiding krijgen op 
hun weg naar zelfstandigheid.


