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Amendement 16
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, heeft de Raad op 21 
oktober 2010 richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid goedgekeurd, die 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en van 
de Unie die overeenkomstig artikel 121 
van het Verdrag zijn goedgekeurd, de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020 vormen. Het programma moet 
bijdragen aan de toepassing van de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020, en met name de richtsnoeren 7, 8 en 
10, en tegelijkertijd de uitvoering van de 
vlaggenschipinitiatieven ondersteunen, 
waarbij speciale aandacht uitgaat naar het 
Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting, een agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen en Jeugd in 
beweging.

(3) Overeenkomstig artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, heeft de Raad op 21 
oktober 2010 richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid goedgekeurd, die 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en van 
de Unie die overeenkomstig artikel 121 
van het Verdrag zijn goedgekeurd, de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020 vormen. Het programma moet 
bijdragen aan de toepassing van de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020, en met name de richtsnoeren 7, 8 en 
10, en tegelijkertijd de uitvoering van de 
vlaggenschipinitiatieven ondersteunen, 
waarbij speciale aandacht uitgaat naar het 
Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting, een agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen, de Europese 
Strategie voor gendergelijkheid 2010-2015
en Jeugd in beweging.

Or. es

Amendement 17
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In overeenstemming met de 
Europese Strategie voor gendergelijkheid 
2010-2015 zijn het besluit om deze 
doelstelling in alle EU-beleidslijnen te 
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mainstreamen en ze geleidelijk te 
realiseren doorslaggevende factoren van 
sociale vernieuwing. Uit recente 
rapporten van de Europese Commissie 
zelf over de graad van naleving van het 
Handvest van de grondrechten, alsook uit 
studies van de Wereldbank en de 
Verenigde Naties betreffende goed 
bestuur en duurzaamheid, blijkt dat de 
integratie van vrouwen in de arbeidsmarkt 
en in het bijzonder de gelijkheid in de 
politieke besluitvorming de transparantie 
en de participatie aanmoedigen en de 
corruptie indijken.   De participatie van 
vrouwen in het ondernemerschap en de 
besluitvorming in de economie en de 
zakenwereld is een vaststaande factor van 
verbetering van het 
concurrentievermogen, de productiviteit 
en de innovatie. 

Or. es

Amendement 18
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In lijn met de Europa 2020-strategie 
moet het programma streven naar een 
samenhangende aanpak om de 
werkgelegenheid te stimuleren en sociale 
uitsluiting en armoede te bestrijden. De 
uitvoering moet worden gerationaliseerd en 
vereenvoudigd, met name door middel van 
een aantal gemeenschappelijke bepalingen 
met betrekking tot onder andere algemene 
doelstellingen, typologie van de 
maatregelen en monitoring- en 
evaluatieregelingen. Het programma moet 
zich tevens richten op grote projecten met 
een duidelijke meerwaarde voor de EU, om 
een kritische massa te bereiken en de 

(5) Het programma moet streven naar een 
samenhangende aanpak om de 
werkgelegenheid te stimuleren en sociale 
uitsluiting en armoede te bestrijden en 
daarbij altijd de doelstelling van 
gelijkgerechtigdheid van mannen en 
vrouwen en genderintegratie voor ogen 
houden. De uitvoering moet worden 
gerationaliseerd en vereenvoudigd, met 
name door middel van een aantal
gemeenschappelijke bepalingen met 
betrekking tot onder andere algemene 
doelstellingen, typologie van de 
maatregelen en monitoring- en 
evaluatieregelingen. Het programma moet 
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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.

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.

Or. pt

Amendement 19
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De Unie zou, in overeenstemming 
met de strategie voor de bevordering van 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in 
Europa 2010-2015, oordeelkundiger 
gebruik moeten maken van het potentieel 
van de vrouw, en op die manier bijdragen 
aan de algemene economische en sociale 
doelstellingen van de Unie door meer 
vrouwen op de arbeidsmarkt en op 
kwalitatief hoogstaande posten te krijgen.  
Bovendien moet, om de Europa 2020-
doelstelling van 75% 
arbeidsparticipatiegraad voor mannen en 
vrouwen te verwezenlijken, bijzondere 
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aandacht worden besteed aan de 
arbeidsparticipatie van oudere vrouwen, 
alleenstaande moeders en gehandicapte 
vrouwen, migrantenvrouwen en vrouwen 
van etnische minderheden. Aangezien de 
arbeidsparticipatiegraad van deze 
categorieën nog steeds betrekkelijk laag 
is, dringt zich de noodzaak op dat de 
bestaande kwantitatieve en kwalitatieve 
verschillen tussen mannen en vrouwen op 
de arbeidsmarkt worden afgebouwd.

Or. en

Amendement 20
Edite Estrela

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Een van de centrale kenmerken van het 
sociaal beleid van de Unie is ervoor te 
zorgen dat minimumnormen worden 
vastgesteld en dat de arbeidsvoorwaarden 
in de Unie voortdurend worden verbeterd.
De Unie speelt een belangrijke rol doordat 
zij ervoor zorgt dat het wettelijk kader 
volgens de beginselen van slimmere 
regelgeving wordt aangepast aan de nieuwe 
arbeidspatronen en de nieuwe 
gezondheids- en veiligheidsrisico's en 
doordat zij maatregelen neemt om de 
naleving van de EU-regelgeving voor de 
bescherming van de rechten van 
werknemers te verbeteren.

(8) Een van de centrale kenmerken van het 
sociaal beleid van de Unie is ervoor te 
zorgen dat minimumnormen worden 
vastgesteld en dat de arbeidsvoorwaarden 
in de Unie voortdurend worden verbeterd.
De Unie speelt een belangrijke rol doordat 
zij ervoor zorgt dat het wettelijk kader 
volgens de beginselen van slimmere 
regelgeving wordt aangepast aan de nieuwe 
arbeidspatronen en de nieuwe 
gezondheids- en veiligheidsrisico's en 
doordat zij maatregelen neemt om de 
naleving van de EU-regelgeving voor de 
bescherming van de rechten van 
werknemers te verbeteren, waarbij niet 
mag worden voorbij gegaan aan de 
noodzaak, zowel voor mannen als voor 
vrouwen, om gezin en beroep te 
combineren.

Or. pt



AM\900294NL.doc 7/20 PE487.952v01-00

NL

Amendement 21
Edite Estrela

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het programma moet er ook 
rekening mee houden dat de verbetering 
van de arbeidsomstandigheden ook nauw 
verband houdt met de flexibilisering van 
de arbeidstijd en de arbeidsvormen, de 
instelling van gezinsondersteunende 
diensten, de verbetering van 
vergunningen en andere 
steunmaatregelen ten behoeve van 
werkende ouders.

Or. pt

Amendement 22
Inês Cristina Zuber

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 
aanvragen om werk, en activiteiten op het 
gebied van werving, advisering en 

(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 – op 
vrijwillige basis en niet onder druk van 
werkloosheids- of andere sociale 
problemen – 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 (wanneer zij dit wensen), de 
transparantie van de arbeidsmarkt te 
vergroten, te zorgen voor compensatie van 
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begeleiding op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau te 
ondersteunen, hetgeen bijdraagt tot de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

aanbiedingen van en 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.

Or. pt

Amendement 23
Edite Estrela

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. In dat opzicht kan vrouwelijk 
ondernemerschap, in de hand gewerkt 
door een gemakkelijkere toegang tot het 
microkrediet, significant bijdragen aan de 
verwezenlijking van het streefdoel van 
75% arbeidsparticipatie van vrouwen, als
bepaald in de Europa 2020-strategie. Als
eerste stap hebben het Europees Parlement 
en de Raad in 2010 de Faciliteit opgezet.

Or. pt
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Amendement 24
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De Commissie, de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten moeten 
beter gebruik maken van de 
financieringsmogelijkheden die worden 
geboden aan vrouwelijke ondernemers 
door middel van speciale leningen, 
risicokapitaal, 
socialezekerheidsvoorzieningen en lagere 
rentevoeten, die hun eerlijke en billijke 
toegang tot financiering zullen 
garanderen, zoals de Europese Progress-
microfinancieringsfaciliteit voor 
werkgelegenheid en sociale insluiting, die 
voorziet in microkredieten van maximum 
25 000 EUR voor micro-ondernemingen 
en voor wie een eigen klein bedrijf willen  
starten maar geen toegang hebben tot de 
traditionele bankdiensten, zoals 
werklozen;

Or. en

Motivering

Verslag over ondernemerschap voor vrouwen in het midden- en kleinbedrijf, van de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid – Rapporteur: Marina Yannakoudakis, 
blz. 6/7, 31.5.2011.

Amendement 25
Edite Estrela

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Om microfinanciering toegankelijker 
te maken op de jonge 

(15) Om microfinanciering toegankelijker 
te maken op de jonge 
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microfinancieringsmarkt van de EU moet 
de institutionele capaciteit van de 
verstrekkers, met name niet-bancaire 
microfinancieringsinstellingen, worden 
uitgebreid, zoals is vastgelegd in de 
mededeling van de Commissie "Een 
Europees initiatief voor de ontwikkeling 
van microkrediet ter ondersteuning van 
groei en werkgelegenheid".

microfinancieringsmarkt van de EU moet 
de institutionele capaciteit van de 
verstrekkers, met name niet-bancaire 
microfinancieringsinstellingen, worden 
uitgebreid, zoals is vastgelegd in de 
mededeling van de Commissie "Een 
Europees initiatief voor de ontwikkeling 
van microkrediet ter ondersteuning van 
groei en werkgelegenheid" alsook in het 
verslag van de Commissie rechten van de 
vrouw en gendergelijkheid over de 
bevordering van innovatie door en 
ondernemerschap van vrouwen1.
_____________
1van 25 juli 2008

Or. pt

Amendement 26
Inês Cristina Zuber

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 de artikelen 8 en 10 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moeten de 
Commissie en de lidstaten ervoor zorgen 
dat de mainstreaming van 
gendergelijkheids- en non-
discriminatiedoelstellingen bijdraagt aan 
de bevordering van de 
gelijkgerechtigdheid van mannen en 
vrouwen in alle onderdelen en activiteiten 
van het programma, waarbij ook rekening 
wordt gehouden met het Europees Pact 
voor gendergelijkheid 2011-2020. 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. De 
beoordeling op de effectieve naleving van 
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het beginsel van gelijkheid van mannen 
en vrouwen moet ook gegevens en 
indicatoren per sekse, en doelstellingen en 
criteria met betrekking tot 
gendergelijkheid omvatten.

Or. pt

Amendement 27
Inês Cristina Zuber

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 
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.

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 
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, waarbij steeds 
rekening wordt gehouden met de 
doelstelling van gendergelijkheid en de 
genderintegratie.

Or. pt

Amendement 28
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
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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) samen met de belangrijkste Europese 
en nationale beleidsmakers en andere 
belanghebbende partijen maatregelen 
nemen ter bevordering van strategieën 
voor werkgelegenheidsgroei, waarborgen 
voor sociale en arbeidsrechten, waarbij 
steeds rekening wordt gehouden met de 
doelstelling van gelijkgerechtigdheid van 
mannen en vrouwen en genderintegratie,
om concrete en gecoördineerde acties op 
zowel het niveau van de Unie als op 
nationaal niveau te bewerkstelligen.

Or. pt

Amendement 29
Kent Johansson

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, 
flexibele, toegankelijke en doelmatige 
socialezekerheidsstelsels en 
arbeidsmarkten ondersteunen en 
beleidshervormingen aanmoedigen door 
goed bestuur, wederzijdse leerprocessen en 
sociale innovatie te stimuleren;

Or. en

Amendement 30
Inês Cristina Zuber

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



AM\900294NL.doc 13/20 PE487.952v01-00

NL

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 mobiliteit van 
werknemers, die niet is opgedrongen 
onder druk van werkloosheids- of andere 
sociale problemen, garanderen en de 
arbeidskansen vergroten door open en voor 
iedereen toegankelijke arbeidsmarkten in 
de Unie te creëren en ze toegankelijk te 
maken voor iedereen;

Or. pt

Amendement 31
Izaskun Bilbao Barandica

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. Met het oog daarop moeten 
de doelstellingen van de Europese Strategie 
voor gendergelijkheid 2010-2015 worden 
gerealiseerd, in het bijzonder om de 
economische onafhankelijkheid van de 
vrouwen te bevorderen door hen aan te 
moedigen zich als zelfstandige te vestigen 
en een bedrijf op te richten; de 
mogelijkheden om beroep en gezin te 
combineren moeten worden uitgebreid en 
in het bijzonder moet gezorgd worden 
voor meer gelijkheid in de 
besluitvormingsprocessen op 
bedrijfspolitiek en –economisch vlak.  Dit 
zijn nuttige en specifieke middelen om 
discriminatie op grond van geslacht te 
bestrijden en moeten gepaard gaan met 
maatregelen ter bestrijding van 
discriminatie op grond van ras of etnische 
afkomst, religie of geloof, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid; 

Or. es
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Amendement 32
Edite Estrela

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 
en het combineren van beroeps-, gezins- en 
privéleven te bevorderen en discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden;

Or. pt

Amendement 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 en discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden; Teneinde de armoede in de 
Unie, in het bijzonder onder de meest 
kwetsbare groepen, zoals vrouwen, en 
vooral specifieke categorieën van 
vrouwen, efficiënt te bestrijden, moeten 
geïntegreerde acties worden bevorderd. 
Met het oog daarop moet het verschijnsel 
armoede worden aangepakt door middel 
van vindingrijke maatregelen op elk 
niveau, investeringen in sociale 
infrastructuur en meer uitwisseling van 
beste praktijken;
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Or. en

Amendement 34
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Door programma's en activiteiten 
die de rechten van de vrouw en de 
gendergelijkheid op het oog hebben te 
financieren kan ervoor worden gezorgd 
dat de in de Verdragen vastgelegde 
verplichtingen inzake 
gelijkgerechtigdheid van mannen en 
vrouwen weerspiegeld worden in de EU-
programma's; daarom moeten de Unie, de 
Commissie en de lidstaten waarborgen dat 
in alle fasen van de procedure (ontwerp, 
vaststelling, uitvoeren, toezicht en 
evaluatie) terdege rekening wordt 
gehouden met genderbugettering, 
genderanalyse en gender impact.

Or. en

Amendement 35
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 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 

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 
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mobiliteitsregelingen om vacatures te 
vervullen waar de arbeidsmarkt 
tekortkomingen vertoont en/of bepaalde 
groepen werknemers zoals jongeren te 
helpen.

mobiliteitsregelingen om vacatures te 
vervullen waar de arbeidsmarkt 
tekortkomingen vertoont en/of bepaalde 
groepen werknemers zoals jongeren alsook 
mannen en vrouwen met 
zorgverantwoordelijkheid te helpen.

Or. en

Amendement 36
Edite Estrela

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 
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.

1. De Commissie zorgt er, in 
samenwerking met de lidstaten, voor dat de 
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. Gezien de grote 
betekenis van het sociaal en het 
werkgelegenheidsbeleid voor de 
bevordering van de gelijkgerechtigdheid 
van mannen en vrouwen, moeten de 
Commissie en de lidstaten er bovendien 
voor zorgen dat de activiteiten van het
programma in overeenstemming zijn met 
het gelijkerechtenbeleid van de Europese 
Unie.

Or. pt

Amendement 37
Inês Cristina Zuber
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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 
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.

1. De Commissie zorgt er, in 
samenwerking met de lidstaten, voor dat de 
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,
gelijkgerechtigdheid van mannen en 
vrouwen, onderwijs, beroepsopleiding en 
jeugdbeleid, onderzoek en innovatie, 
ondernemerschap, gezondheid, uitbreiding 
en buitenlandse betrekkingen, en algemeen 
economisch beleid.

Or. pt

Amendement 38
Izaskun Bilbao Barandica

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 
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.

1. De Commissie zorgt er, in 
samenwerking met de lidstaten, voor dat de 
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 jeugd, en 
gendergelijkheidsbeleid, onderzoek en 
innovatie, ondernemerschap, gezondheid, 
uitbreiding en buitenlandse betrekkingen, 
en algemeen economisch beleid.

Or. es
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Amendement 39
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

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 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 de 
beginselen van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming in de activiteiten en 
alle onderdelen van het programma zijn 
geëerbiedigd en overwegingen inzake non-
discriminatie, waaronder 
toegankelijkheidskwesties, in de 
activiteiten aan de orde zijn gesteld. Deze 
gegevens moeten zoveel mogelijk per 
sekse worden uitgesplitst. 

Or. pt

Amendement 40
Izaskun Bilbao Barandica

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, die ook 
kan dienen om de impact te meten van 
horizontale beleidslijnen, zoals het 
bevorderen van gendergelijkheid, om
ervoor te zorgen dat het werkgelegenheids-
en sociaal beleid en de wetgeving inzake 



AM\900294NL.doc 19/20 PE487.952v01-00

NL

omstandigheden in de afzonderlijke 
lidstaten en de andere deelnemende landen;

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

Or. es

Amendement 41
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld op EU- en 
nationaal niveau financiële middelen ter 
beschikking stellen ter ondersteuning van 
projecten in verband met gendergelijkheid 
en van onderzoek op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale integratie.

Or. en

Amendement 42
Izaskun Bilbao Barandica

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in de EU-wetgeving bedoelde 
gespecialiseerde instanties,

(c) in de EU-wetgeving bedoelde 
gespecialiseerde instanties, met bijzondere 
aandacht voor sectorale agentschappen 
die actief zijn op het gebied van jeugd-, 
opleidings- en gendergelijkheidskwesties, 
zoals het Europees Agentschap voor 
veiligheid en gezondheid op het werk of 
het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid;
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Or. es

Amendement 43
Kent Johansson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dit comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dit comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 
Het comité is genderevenwichtig 
samengesteld.

Or. en


