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AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie 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 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 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 onderzoeken en op grotere schaal toe te 
passen om de lidstaten te helpen hun 
arbeidsmarkten, ondernemingsbeleid 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.
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Amendement 2

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 
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.

(5) Het programma moet 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 
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, een 
bijdrage leveren aan capaciteitsopbouw, 
technologische verbetering en 
modernisering, financiering verstrekken
voor microkrediet en technische 
ondersteuning bieden. 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.

Motivering

Voor kleine en middelgrote ondernemingen bestemde financiering is bedoeld om hen in staat 
te stellen zich technologisch aan te passen en te moderniseren, zodat ze zijn opgewassen 
tegen de moeilijkheden en obstakels waarmee ze geconfronteerd worden, met name obstakels 
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als gevolg van de concentratie en monopolisering van de industrie-, productie- en 
distributiesector. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De sociale aspecten van de 
eengemaakte markt moeten worden 
geconsolideerd. Omdat het vertrouwen in 
de gemeenschappelijke markt en het vrije 
verkeer van diensten moet worden 
vergroot door ervoor te zorgen dat de 
rechten van werknemers worden 
geëerbiedigd, moet gewaarborgd worden 
dat aan het recht van werknemers en het 
recht van ondernemers om zich vrij te 
bewegen over het hele grondgebied van de 
Europese Unie dezelfde status wordt 
toegekend.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De reikwijdte van Eures moet worden 
uitgebreid tot de ontwikkeling en 
ondersteuning van gerichte 
mobiliteitsregelingen op het niveau van de 
Unie, zodat vacatures kunnen worden 
vervuld waar de arbeidsmarkt 
tekortkomingen vertoont. Overeenkomstig 
artikel 47 van het Verdrag moet de regeling 
de mobiliteit onder jeugdige werknemers 
begunstigen.

(12) De reikwijdte van Eures moet worden 
uitgebreid tot de ontwikkeling en 
ondersteuning van gerichte 
mobiliteitsregelingen op het niveau van de 
Unie, zodat vacatures kunnen worden 
vervuld waar de arbeidsmarkt 
tekortkomingen vertoont. In het licht van 
de hoge jeugdwerkloosheid en
overeenkomstig artikel 47 van het Verdrag 
moet de regeling met name de mobiliteit 
onder jeugdige werknemers in de Unie
begunstigen.

Amendement 5
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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. Als 
eerste stap hebben het Europees Parlement 
en de Raad in 2010 de Faciliteit opgezet.
Van belang is ook dat het aangeboden 
krediet flexibeler wordt gemaakt via niet-
bancaire instellingen en dat het 
toereikend is om de technologische 
modernisering en verbeteringen te 
financieren die nodig zijn om de 
liquiditeit en onafhankelijkheid van 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen te waarborgen.

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) "Sociale experimenten": 
experimenten met als doel het vinden van 
innovatieve oplossingen voor sociale 
behoeften, die uitgevoerd worden in een 
gedefinieerde context, zodat monitoring 
en evaluatie mogelijk zijn en de sociale 
kosten en het investeringsrisico minimaal 
worden gehouden.



AD\901422NL.doc 7/18 PE483.686v02-00

NL

Amendement 7

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 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en de 
wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden van 
de Unie ondersteunt en die in 
samenwerking met de sociale partners, 
maatschappelijke organisaties en andere 
belanghebbende partijen wetenschappelijk 
gefundeerde beleidsvorming en innovatie 
bevordert, en die gericht is op de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
Europese strategieën om de 
werkgelegenheid, het sociaal beleid en de
arbeidsvoorwaarden in Europa echt te 
verbeteren;

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

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 de toegang tot 
financiering voor ondernemers zal 
vergemakkelijken, met name voor degenen 
die het verst van de arbeidsmarkt af staan, 
en sociale ondernemingen, met name 
coöperaties, onderlinge 
waarborgmaatschappijen en micro-
ondernemingen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b
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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, steeds 
flexibelere en doelmatige 
socialezekerheidsstelsels en 
arbeidsmarkten ondersteunen en 
beleidshervormingen aanmoedigen door 
goed bestuur, wederzijdse leerprocessen en 
sociale innovatie te stimuleren;

Amendement 10

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 eengemaakte markt consolideren 
door de geografische mobiliteit van 
werknemers te verbeteren en de 
arbeidskansen vergroten door in de Unie
open en voor iedereen toegankelijke 
arbeidsmarkten te creëren door het vrije 
verkeer en de rechten van werknemers in 
de hele Unie te eerbiedigen en te 
waarborgen;

Amendement 11

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 en de toegang 
tot financiering voor sociale 
ondernemingen te vergroten als middel om 
hun liquiditeit en onafhankelijkheid te 
vergroten.
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Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) het creëren van banen met 
fatsoenlijke arbeidsrechten en de 
voorbereiding op en ontwikkeling van 
nieuwe vaardigheden voor nieuwe 
hoogwaardige banen stimuleren door het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid te 
koppelen aan het industrie- en 
structuurbeleid ter ondersteuning van de 
overgang naar een koolstofarme, 
hulpbronnenefficiënte economie.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – 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) 50% 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;

Motivering

Verwezen wordt naar het amendement op artikel 5, lid 2, onder c).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) 30% aan de pijler Microfinanciering en 
sociaal ondernemerschap.
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Motivering

Een van de voornaamste problemen bij het opzetten en exploiteren van kleine en middelgrote 
ondernemingen is de moeilijkheid om financiering te vinden, hetgeen ook de reden is waarom 
wij pleiten voor versterking van de pijler microfinanciering.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

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. 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, zodat de 
uitgavenbeheersing wordt versterkt.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) evaluaties en effectbeoordelingen; c) onafhankelijke evaluaties en 
effectbeoordelingen;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) uitwisseling, vaststelling en verspreiding 
van goede praktijken, innovatieve 
benaderingen en ervaringen, intercollegiale 
toetsingen, benchmarking en wederzijds 
leren op Europees niveau;
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) organisatie van belangrijke
evenementen, conferenties en seminars van 
het voorzitterschap van de Raad, mits naar 
behoren gemotiveerd;

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) organisatie van werkgroepen van 
nationale ambtenaren om de 
tenuitvoerlegging van het EU-recht te 
controleren;

c) organisatie van werkgroepen van 
nationale ambtenaren om de correcte
tenuitvoerlegging van het EU-recht te 
controleren;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 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 
arbeidsvoorziening op Europees Unie;

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

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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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, en aansluiten op de 
behoeften van de interne markt, zodat de 
goede werking daarvan wordt bevorderd.

Amendement 22

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 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. De 
verslagen worden omwille van grotere 
transparantie gepubliceerd en openbaar 
gemaakt.

Amendement 23
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk eind 2017 zal een tussentijdse 
evaluatie van het programma plaatsvinden 
om de vooruitgang ten opzichte van de 
doelstellingen te meten, met als doel te 
bepalen of de middelen doelmatig zijn 
gebruikt en de meerwaarde van het 
programma voor de Unie te beoordelen.

1. Uiterlijk eind 2017 zal een tussentijdse 
evaluatie van het programma plaatsvinden 
om de vooruitgang ten opzichte van de 
doelstellingen te meten, met als doel te 
bepalen of de middelen doelmatig zijn 
gebruikt en de meerwaarde van het 
programma voor de Unie te beoordelen. Na 
deze evaluatie wordt het verslag naar het 
Europees Parlement en de Raad 
doorgestuurd. Het verslag wordt omwille 
van grotere transparantie gepubliceerd en 
openbaar gemaakt.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk twee jaar na afloop van het 
programma voert de Commissie een 
evaluatie achteraf uit waarin de effecten en 
de meerwaarde voor de Unie worden 
gemeten en zendt zij een verslag van deze 
evaluatie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio.

2. Uiterlijk één jaar na afloop van het 
programma voert de Commissie een
onafhankelijke evaluatie achteraf uit 
waarin de effecten en de meerwaarde voor 
de Unie worden gemeten en zendt zij een 
verslag van deze evaluatie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio. De Commissie kan 
na de evaluatie aanbevelen dat het 
programma uiterlijk twee jaar na afloop 
daarvan wordt voortgezet. Het verslag 
wordt omwille van grotere transparantie 
gepubliceerd en openbaar gemaakt.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – letter b
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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 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 correcte
uitvoering van de wetgeving van de Unie;

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) gemeenschappelijke Europese 
strategieën ontwikkelen om de 
werkgelegenheid, het sociaal beleid en de 
arbeidsvoorwaarden in Europa echt te 
verbeteren.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de sociale partners; d) de sociale partners en andere 
belanghebbenden uit het bedrijfsleven;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan samenwerken met 4. De Commissie kan samenwerken met 
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derde landen die niet deelnemen aan het 
programma. 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.

derde landen die niet deelnemen aan het 
programma. 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
en dat de kosten van deelname door het 
programma medegefinancierd worden.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de jaarlijkse werkplannen, met inbegrip 
van de selectiecriteria van de begunstigden
naar aanleiding van oproepen tot het 
indienen van voorstellen.

b) de jaarlijkse werkplannen, met inbegrip 
van de criteria voor de selectie van
begunstigden na uitnodigingen tot het 
indienen van voorstellen. De criteria voor 
de selectie van begunstigden moeten 
afgestemd zijn op de eisen van de interne 
markt.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) volledige en tijdige informatie 
betreffende wetgeving en 
wervingsvoorwaarden verstrekken aan 
diegenen die werk zoeken in een andere 
lidstaat.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om te zorgen dat de uiteindelijke 
begunstigden worden bereikt en dat er 
concurrerende en levensvatbare micro-
ondernemingen worden opgezet, werken de 
in lid 1, onder a), bedoelde openbare en 
particuliere organen die activiteiten 
uitvoeren nauw samen met organisaties die 
de belangen behartigen van de uiteindelijke 
begunstigden van het microkrediet en met 
organisaties, met name die welke door het 
ESF worden ondersteund, die begeleidings-
en trainingsprogramma's verzorgen voor 
deze uiteindelijke begunstigden.

2. Om te zorgen dat de uiteindelijke 
begunstigden worden bereikt en dat er 
concurrerende en levensvatbare micro-
ondernemingen worden opgezet, werken de 
in lid 1, onder a), bedoelde openbare en 
particuliere organen die activiteiten 
uitvoeren nauw samen met organisaties die 
de belangen behartigen van de uiteindelijke 
begunstigden van het microkrediet en met 
organisaties, met name die welke door het 
ESF worden ondersteund, die begeleidings-
en trainingsprogramma's verzorgen voor 
deze uiteindelijke begunstigden. In de 
trainingsprogramma's moet rekening 
worden gehouden met de eisen van de 
interne markt.

Amendement 32

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

1. De internationale financiële instellingen 
en, in voorkomend geval, de 
fondsbeheerders zenden de Commissie 
jaarlijkse uitvoeringsverslagen toe, met
daarin een beschrijving van de 
ondersteunde activiteiten, de financiële 
uitvoering van die activiteiten, de
toewijzing en toegankelijkheid van 
middelen en investeringen per lidstaat, per 
sector en per categorie begunstigden, de
goedgekeurde en afgewezen aanvragen en
de door de betrokken openbare en 
particuliere organen gesloten 
overeenkomsten en gefinancierde 
maatregelen, alsmede de resultaten
daarvan, waaronder de effecten op sociaal 
gebied, de bijdrage die daardoor werd 
geleverd aan de werkgelegenheid en de 
duurzaamheid van de ondernemingen die
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steun hebben ontvangen.

Amendement 33

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 
opgenomen.
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