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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In de gehele Europa 2020-strategie 
wordt bevestigd dat gendergelijkheid een 
van de kernwaarden van de Unie is, met 
de nadruk op het feit dat er maatregelen 
moeten worden getroffen op dit vlak om 
de participatie van de beroepsbevolking te 
verhogen en de groei en sociale cohesie te 
bevorderen. Voorts wordt in het 
vlaggenschipinitiatief "Een agenda voor 
nieuwe vaardigheden en banen" 
vastgesteld dat de lidstaten nieuwe 
oplossingen voor de combinatie van werk-
en privéleven en gendergelijkheid moeten 
stimuleren.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In overeenstemming met 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 uitvoering 
van de door het EFG gefinancierde 
prioriteiten bijdraagt aan de bevordering 
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van de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, ook conform het Europees Pact 
voor gendergelijkheid 2011-2020. 
Bij een doeltreffende toepassing van het 
beginsel van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen horen naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en indicatoren, evenals 
doe l s te l l ingen  en criteria voor 
gendergelijkheid. Ook moeten organen 
die actief zijn op het gebied van de 
gendergelijkheid worden betrokken bij de 
verschillende stadia van de toepassing, 
met name de planning, het toezicht en de 
evaluatie.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) 'het beginsel van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen' houdt in dat er geen 
enkele vorm van discriminatie op grond 
van geslacht plaatsvindt in de 
verschillende stadia van de uitvoering van 
de financiële bijdrage, met name tijdens 
de selectie van de doelgroep en de 
vaststelling van criteria, indicatoren en 
begunstigden; 

Or. en

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

oudere werknemers en vrouwen, met name 
alleenstaande moeders, te stimuleren om 
op de arbeidsmarkt te blijven of daarnaar 
terug te keren.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

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 passen het 
beginsel van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen toe, dat inhoudt dat er geen 
enkele vorm van discriminatie op grond 
van geslacht plaatsvindt, en zij 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, met name tijdens de selectie van 
de doelgroep en de vaststelling van 
criteria, indicatoren en begunstigden.

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.

Or. en



PE483.818v01-00 6/9 PA\895264NL.doc

NL

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitgaven komen in aanmerking voor een 
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in 
artikel 8 lid 2, onder h), genoemde data 
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met 
individuele dienstverlening aan de 
werkenden voor wie steun wordt 
aangevraagd of betalingsverplichtingen 
aangaat voor de administratieve uitgaven 
voor de implementatie van het EFG 
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk 
leden 1 en 3. In het geval van landbouwers 
komen de uitgaven in aanmerking voor een 
bijdrage vanaf de in de overeenkomstig 
artikel 4, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling bepaalde datum.

Uitgaven komen in aanmerking voor een 
financiële bijdrage uit het EFG vanaf de in 
artikel 8, lid 2, onder f), genoemde data 
waarop de betrokken lidstaat aanvangt met 
individuele dienstverlening aan de 
werkenden voor wie steun wordt 
aangevraagd of betalingsverplichtingen 
aangaat voor de administratieve uitgaven 
voor de implementatie van het EFG 
overeenkomstig artikel 7, respectievelijk 
leden 1 en 3. In het geval van landbouwers 
komen de uitgaven in aanmerking voor een 
bijdrage vanaf de in de overeenkomstig 
artikel 4, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling bepaalde datum.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een beschrijving van door de nationale, 
regionale of lokale autoriteiten, fondsen 
van de Unie, sociale partners en 
ondernemingen ondernomen en geplande 
acties, met inbegrip van een raming van de 
bijdrage die deze leveren aan de terugkeer 
van de werkenden op de arbeidmarkt of 
aan nieuwe activiteiten;

b) een beschrijving van door de nationale, 
regionale of lokale autoriteiten, fondsen 
van de Unie, sociale partners en 
ondernemingen ondernomen en geplande 
acties, met inbegrip van een raming van de 
bijdrage die deze leveren aan de terugkeer 
van de werkenden op de arbeidmarkt of 
aan nieuwe activiteiten en aan het beginsel 
van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen.

Or. en



PA\895264NL.doc 7/9 PE483.818v01-00

NL

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien mogelijk worden de gegevens 
uitgesplitst naar geslacht.

Or. en

Amendement 9

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 
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.

1. Met ingang van 2015 dient de 
Commissie om de twee jaar vóór 1 
augustus een kwantitatief en kwalitatief 
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, 
evenals informatie over de op gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen gerichte 
activiteiten. 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. 
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Alle gegevens in het verslag worden zo 
mogelijk uitgesplitst naar geslacht. 

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) per 31 december 2022 een evaluatie 
achteraf, met steun van externe 
deskundigen, om het effect en de 
toegevoegde waarde van het EFG te meten.

b) per 31 december 2022 een evaluatie 
achteraf, met steun van externe 
deskundigen, waaronder 
gendergelijkheidsdeskundigen, om het 
effect en de toegevoegde waarde van het 
EFG te meten.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verifiëren dat de nodige beheers- en 
controleregelingen zijn getroffen en dat 
deze zodanig worden toegepast dat de 
middelen van de Unie op efficiënte en 
correcte wijze worden gebruikt en dat de 
principes van goed financieel beheer 
worden nageleefd;

a) verifiëren dat de nodige beheers- en 
controleregelingen zijn getroffen en dat 
deze zodanig worden toegepast dat de 
middelen van de Unie op efficiënte en 
correcte wijze worden gebruikt en dat de 
principes van goed financieel beheer en 
van gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen worden nageleefd;

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de uitvoering van het beheer en 
de financiële controle zorgen de lidstaten 
ervoor dat controleorganen over 
gendergelijkheidsdeskundigen 
beschikken.

Or. en


