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Amendement 13
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In 2010 heeft de Commissie een 
strategie aangenomen voor de 
bevordering van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen in Europa, die met 
name gericht is op een betere benutting 
van de capaciteiten van vrouwen, om zo 
bij te dragen aan de algemene 
economische en sociale doelstellingen van 
de EU; een sterke inzet voor 
gendermainstreaming is een van de meest 
doeltreffende manieren om de 
bevordering van gendergelijkheid op alle 
niveaus te ondersteunen;

Or. en

Amendement 14
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het verlies aan werkgelegenheid 
heeft een extra schadelijk effect voor 
bepaalde groepen die meer moeite hebben 
met de terugkeer naar de arbeidsmarkt, 
met name laag- of ongeschoolde 
vrouwelijke arbeidskrachten, 
alleenstaande moeders en vrouwen met 
een zorgtaak; de financiële en 
economische crisis en de daaruit 
voortvloeiende afname van publieke 
financiering hebben op hun beurt geleid 
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tot verder banenverlies en onzekerheid 
voor miljoenen vrouwen, met name die 
met een tijdelijk of deeltijdcontract of 
seizoensgebonden werk; daarom geldt 
voor alle typen arbeidscontracten gelijke 
toegang tot het EFG,

Or. en

Amendement 15
Barbara Matera

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om het genderaspect van het EFG 
te waarborgen moet bijzondere aandacht
worden besteed aan vrouwen die 
gedwongen zijn onzekere, tijdelijke en 
deeltijdbanen te accepteren vanwege de 
vele onderbrekingen die zij moeten nemen 
in verband met moederschap en de zorg 
voor kinderen en oudere familieleden. 

Or. it

Amendement 16
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Bij de opstelling van het 
gecoördineerde pakket van actieve 
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de 
lidstaten de voorkeur geven aan 
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen 
bijdragen tot de inzetbaarheid van de 
werkloos geworden werkenden. De 
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen 

(10) Bij de opstelling van het 
gecoördineerde pakket van actieve 
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen moeten de 
lidstaten de voorkeur geven aan 
maatregelen die in aanzienlijke mate zullen 
bijdragen tot de inzetbaarheid van de 
werkloos geworden werkenden. De 
lidstaten dienen ernaar te steven dat binnen 
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12 maanden na de datum van aanvraag ten 
minste 50% van de werkenden voor wie 
steun wordt aangevraagd op de 
arbeidsmarkt is teruggekeerd of nieuwe 
activiteiten is begonnen.

12 maanden na de ontvangst van de steun 
ten minste 50% van de werkenden voor 
wie steun wordt aangevraagd op de 
arbeidsmarkt is teruggekeerd of nieuwe 
activiteiten is begonnen.

Or. lt

Amendement 17
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2, 
onder a) en b), een financiële bijdrage uit 
het Fonds wordt toegekend, hebben tot 
doel dat ten minste 50% van de werkenden 
die aan deze acties deelnemen, binnen een 
jaar na de datum van de aanvraag de vast 
werk vinden.

Acties waaraan uit hoofde van artikel 2, 
onder a) en b), een financiële bijdrage uit 
het Fonds wordt toegekend, hebben tot 
doel dat ten minste 50% van de werkenden 
die aan deze acties deelnemen, binnen een 
jaar na ontvangst van de steun vast werk 
vinden.

Or. lt

Amendement 18
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals 
sollicitatietoelagen, premies bij 
indiensttreding voor werkgevers, 
mobiliteitstoelagen, dag- of 
opleidingsvergoedingen (waaronder
toelagen voor verzorgers of 
bedrijfsverzorgingsdiensten), die alle 
beperkt zijn tot de duur van de door het 

b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals 
sollicitatietoelagen, premies bij 
indiensttreding voor werkgevers,
mobiliteitstoelagen, dag- of 
opleidingsvergoedingen, toelagen voor het 
dekken van de kosten van de zorg voor 
familieleden en toelagen voor
bedrijfsverzorgingsdiensten, die alle 
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nodige bewijsmateriaal gestaafde 
activiteiten op het gebied van het actief 
zoeken naar werk, een leven lang leren of 
opleiding;

beperkt zijn tot de duur van de door het 
nodige bewijsmateriaal gestaafde 
activiteiten op het gebied van het actief 
zoeken naar werk, een leven lang leren of 
opleiding;

Or. lt

Amendement 19
Marije Cornelissen

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals 
sollicitatietoelagen, premies bij 
indiensttreding voor werkgevers, 
mobiliteitstoelagen, dag- of 
opleidingsvergoedingen (waaronder 
toelagen voor verzorgers of 
bedrijfsverzorgingsdiensten), die alle 
beperkt zijn tot de duur van de door het 
nodige bewijsmateriaal gestaafde 
activiteiten op het gebied van het actief 
zoeken naar werk, een leven lang leren of 
opleiding;

b) speciale tijdelijke maatregelen, zoals 
sollicitatietoelagen, premies bij 
indiensttreding voor werkgevers, 
mobiliteitstoelagen, dag- of 
opleidingsvergoedingen (waaronder 
toelagen voor de zorg voor kinderen en 
andere afhankelijke personen, of 
bedrijfsverzorgingsdiensten), die alle 
beperkt zijn tot de duur van de door het 
nodige bewijsmateriaal gestaafde 
activiteiten op het gebied van het actief 
zoeken naar werk, een leven lang leren of 
opleiding;

Or. en

Amendement 20
Barbara Matera

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) maatregelen om met name benadeelde of 
oudere werknemers te stimuleren om op de 
arbeidsmarkt te blijven of op deze terug te 
keren.

c) maatregelen om met name benadeelde 
werknemers en werknemers die een groter 
risico lopen in armoede te vervallen –
waaronder vrouwen en voornamelijk 
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alleenstaande moeders – of oudere 
werknemers te stimuleren om op de 
arbeidsmarkt te blijven of daarnaar terug 
te keren.

Or. it

Amendement 21
Barbara Matera

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) financiële maatregelen, bijvoorbeeld 
instrumenten zoals microkredieten, ter 
ondersteuning van werknemers die in een 
bijzonder kwetsbare situatie verkeren, 
waaronder mensen met een handicap, 
alleenstaande moeders en ouderen.

Or. it

Amendement 22
Vilija Blinkevičiūtė

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De kosten van de maatregelen onder b), 
mogen niet meer bedragen dan 50% van 
de totale kosten van het gecoördineerde 
pakket van de in dit lid vermelde 
individuele dienstverlening.

Schrappen

Or. lt

Amendement 23
Marije Cornelissen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) indien van toepassing, gegevens van de 
ondernemingen, leveranciers of 
downstreamproducenten en sectoren waar 
de ontslagen vallen, en categorieën 
werkenden voor wie steun wordt 
aangevraagd;

c) indien van toepassing, gegevens van de 
ondernemingen, leveranciers of 
downstreamproducenten en sectoren waar 
de ontslagen vallen, en categorieën 
werkenden voor wie steun wordt 
aangevraagd, met naar geslacht 
uitgesplitste gegevens;

Or. en

Amendement 24
Siiri Oviir

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten garanderen 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief 
bevorderd worden in de verschillende 
stadia van de uitvoering van de financiële 
bijdrage. De Commissie en de lidstaat 
nemen passende maatregelen ter 
voorkoming van elke discriminatie op 
grond van geslacht, ras, etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid en 
soort arbeidsovereenkomst of -verhouding 
bij de toegang tot en in de verschillende 
stadia van de uitvoering van de financiële 
bijdrage.

De Commissie en de lidstaten garanderen 
dat de gelijkheid van mannen en vrouwen 
en de integratie van het genderperspectief 
bevorderd worden in de verschillende 
stadia van de uitvoering van de financiële 
bijdrage. De Commissie en de lidstaat 
nemen passende maatregelen ter 
voorkoming van elke discriminatie op 
grond van geslacht, ras, etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid en 
soort arbeidsovereenkomst of -verhouding 
bij de toegang tot en in de verschillende 
stadia van de uitvoering van de financiële 
bijdrage. Bij de aanvraag en het gebruik 
van middelen uit het Europees fonds voor 
aanpassing aan de globalisering 
ondersteunen de lidstaten met name de 
kwetsbaardere groepen van de 
samenleving, waaronder vrouwen, 
aangezien de aanzienlijke loonverschillen 
tussen mannen en vrouwen ook gevolgen 
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hebben voor de hoogte van 
werkloosheidsuitkeringen, en pensioenen 
verder worden verlaagd door langdurige 
werkloosheid.

Or. et

Amendement 25
Barbara Matera

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk vijftien maanden na de datum 
van de aanvraag uit hoofde van artikel 8, 
lid 1, of op de in de overeenkomstig artikel 
4, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling bepaalde datum dient de lidstaat 
bij de Commissie een tussentijds verslag in 
over de uitvoering van de financiële 
bijdrage, waarin ook de financiering, het 
tijdschema, het reeds uitgevoerde soort 
acties en het na twaalf maanden na de 
datum van aanvraag bereikte percentage 
personen die zijn heringetreden of nieuwe 
activiteiten zijn begonnen worden vermeld.

1. Uiterlijk vijftien maanden na de datum 
van de aanvraag uit hoofde van artikel 8,
lid 1, of op de in de overeenkomstig artikel 
4, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling bepaalde datum dient de lidstaat 
bij de Commissie een tussentijds verslag in 
over de uitvoering van de financiële 
bijdrage, met opgave van de financiering, 
het tijdschema, het reeds uitgevoerde soort 
acties en het na twaalf maanden na de 
datum van aanvraag bereikte percentage 
personen die zijn heringetreden of nieuwe 
activiteiten zijn begonnen, waarbij 
bijzondere aandacht wordt geschonken 
aan het genderaspect.

Or. it

Amendement 26
Barbara Matera

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met ingang van 2015 dient de 
Commissie om de twee jaar vóór 1 
augustus een kwantitatief en kwalitatief 

1. Met ingang van 2015 dient de 
Commissie om de twee jaar vóór 1 
augustus een kwantitatief en kwalitatief 
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verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad over de activiteiten die de beide 
voorafgaande jaren op grond van deze 
verordening en Verordening nr. 1927/2006 
zijn ondernomen. Het verslag heeft in 
hoofdzaak betrekking op de door het EGF 
behaalde resultaten en bevat met name 
informatie over de ingediende aanvragen, 
de goedgekeurde besluiten, de 
gefinancierde acties, met inbegrip van de 
complementariteit met acties die worden 
gefinancierd uit andere fondsen van de 
Unie, met name het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), en de 
afsluiting van de financiële bijdragen. Het 
verslag bevat tevens een overzicht van de 
aanvragen die zijn afgewezen of 
gereduceerd omdat er onvoldoende 
middelen beschikbaar waren of omdat zij 
niet aan de criteria voldeden.

verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad over de activiteiten die de beide 
voorafgaande jaren op grond van deze 
verordening en Verordening nr. 1927/2006 
zijn ondernomen. Het verslag heeft in 
hoofdzaak betrekking op de door het EGF 
behaalde resultaten en bevat met name 
informatie over de ingediende aanvragen, 
de goedgekeurde besluiten, de 
gefinancierde acties, met inbegrip van de 
complementariteit met acties die worden 
gefinancierd uit andere fondsen van de 
Unie, met name het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en het Europees 
Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO), 
informatie en statistieken over het re-
integratiepercentage, met name van 
kwetsbaardere categorieën werknemers –
zoals vrouwen en ouderen – en de 
afsluiting van de financiële bijdragen. Het 
verslag bevat tevens een overzicht van de 
aanvragen die zijn afgewezen of 
gereduceerd omdat er onvoldoende 
middelen beschikbaar waren of omdat zij 
niet aan de criteria voldeden.

Or. it


