
PA\897841NL.doc PE486.186v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2011/0270(COD)

30.3.2012

ONTWERPADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake 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))

Rapporteur voor advies: Barbara Matera



PE486.186v01-00 2/10 PA\897841NL.doc

NL

PA_Legam



PA\897841NL.doc 3/10 PE486.186v01-00

NL

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 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 werkloze en kwetsbare mensen die 
een micro-onderneming willen starten of 
uitbouwen, eventueel als zelfstandige, 
maar geen toegang tot krediet hebben, 
waarbij de aandacht vooral moet uitgaan 
naar het stimuleren van 
ondernemerschap onder vrouwen, gezien 
het feit dat in de Unie slechts 1 op de 10 
vrouwen ondernemer zijn, terwijl die 
verhouding bij de mannen 1 op 4 is. Als 
eerste stap hebben het Europees Parlement 
en de Raad in 2010 de Faciliteit opgezet

Or. en
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Amendement 2

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 moet de mainstreaming 
van gendergelijkheids- en non-
discriminatiedoelstellingen op alle 
hoofdlijnen en bij alle activiteiten van het 
programma worden bevorderd. 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 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) De afdelingen "gendergelijkheid" 
en "niet-discriminatie" van het 
communautair programma voor 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit- "Progress" zijn in het 
programma "Rechten en 
burgers"geïntegreerd. Het "Programma 
voor sociale verandering en innovatie” 
van de Europese Unie moet zich bij zijn 
activiteiten richten op de verbetering van 
de participatie van vrouwen in de 
beroepsbevolking, de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de bevordering 
van een beter evenwicht tussen beroeps-
en privéleven.

Or. en
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Amendement 4

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, de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden en de bevordering 
van een beter evenwicht tussen beroeps-
en privéleven.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) arbeidsplaatsen bevorderen die de 
werknemers diverse mogelijkheden bieden 
om een gezond evenwicht tussen beroeps-
en privéleven te vinden;

Or. en
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Amendement 6

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

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 kwetsbare groepen en micro-
ondernemingen te verbeteren, waarbij de 
aandacht vooral moet uitgaan naar het 
stimuleren van ondernemerschap onder 
vrouwen, en de toegang tot financiering 
voor sociale ondernemingen te vergroten.

Or. en

Amendement 7

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 door gendermainstreaming 
op alle hoofdlijnen en bij alle activiteiten
en de bestrijding van discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid;

Or. en

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Waar dit van toepassing is wordt bij 
de fondsentoewijzing gebruik gemaakt 
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van een gendergevoelige benadering.

Or. en

Amendement 9

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, alsmede ontwikkeling van 
gemeenschappelijke methoden, indelingen, 
indicatoren en benchmarks, indien van 
toepassing gesplitst per gender en 
leeftijdsgroep;

Or. en

Amendement 10

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 
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 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, 
alleenstaande ouders en vrouwen en 
mannen die wegens 
zorgverantwoordelijkheden 
deeltijdwerkzaamheden verrichten, te 
helpen.

Or. en
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Amendement 11

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, 
gendergelijkheid, onderwijs, 
beroepsopleiding en jeugdbeleid, 
onderzoek en innovatie, ondernemerschap, 
gezondheid, uitbreiding en buitenlandse 
betrekkingen, en algemeen economisch 
beleid.

Or. en

Amendement 12

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 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 zijn geëerbiedigd 
en overwegingen inzake non-discriminatie, 
waaronder toegankelijkheidskwesties, in de 
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activiteiten aan de orde zijn gesteld.

Or. en

Amendement 13

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 en 
bij de samenstelling van dit comité wordt 
een genderevenwicht nagestreefd.

Or. en

Amendement 14

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 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,
alleenstaande ouders en vrouwen en 
mannen die wegens 
zorgverantwoordelijkheden 
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deeltijdwerkzaamheden verrichten, te 
helpen.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) personen die hun baan verloren hebben 
of dreigen te verliezen of die moeilijk 
toegang krijgen tot of kunnen terugkeren 
op de arbeidsmarkt, alsook personen die 
met sociale uitsluiting worden bedreigd of 
kwetsbare personen die qua toegang tot de 
traditionele kredietmarkt in een nadelige 
positie verkeren en die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden;

(a) personen die hun baan verloren hebben 
of dreigen te verliezen of die moeilijk 
toegang krijgen tot of kunnen terugkeren 
op de arbeidsmarkt, alsook personen die 
met sociale uitsluiting worden bedreigd of 
kwetsbare personen die qua toegang tot de 
traditionele kredietmarkt in een nadelige 
positie verkeren en die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden, waarbij de aandacht vooral moet 
uitgaan naar het stimuleren van 
ondernemerschap onder vrouwen;

Or. en


