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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 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, voor 
het verlenen van microfinanciering, 
capaciteitsopbouw, technologische 
verbetering en modernisering 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



PE483.686v01-00 4/9 PA\893553NL.doc

NL

Motivering

Voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen bestemde financieringen zijn 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 worden geconfronteerd, met 
name obstakels als gevolg van de concentratie en monopolisering van de industrie-, 
productie- en distributiesector. 

Amendement 2

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 
begeleiding op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau te 
ondersteunen, hetgeen bijdraagt tot de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

(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
doelbewust 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, 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 
begeleiding op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau te 
ondersteunen, hetgeen bijdraagt tot de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

Or. pt

Motivering

Doel moet zijn het vrije verkeer van werknemers te waarborgen als een welbewuste keuze en 
niet onder druk van werkloosheids- of andere sociale problemen.
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Amendement 3

Ontwerpwetgevingsresolutie
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 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 vrijwaren.

Or. pt

Motivering

Voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen bestemde financieringen zijn 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 worden geconfronteerd, waarbij 
met name de liquiditeit en onafhankelijkheid van deze ondernemingen moet worden 
gevrijwaard.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uit hoofde van de artikelen 8 en 10 (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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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.

tekst) 

Or. pt

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse tekst)

Amendement 5

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

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) met name bij de belangrijkste Europese 
en nationale beleidsmakers en andere 
belanghebbende partijen strategieën 
propageren om de werkgelegenheid te 
bevorderen en de sociale en 
arbeidsrechten te vrijwaren om concrete 
en gecoördineerde acties op zowel het 
niveau van de Unie als op nationaal niveau 
te bewerkstelligen;

Or. pt

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – onder b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de ontwikkeling van passende, 
toegankelijke en doelmatige 
socialezekerheidsstelsels en 

b) de ontwikkeling van passende, 
toegankelijke en doelmatige openbare 
socialezekerheidsstelsels en 
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arbeidsmarkten ondersteunen en 
beleidshervormingen aanmoedigen door 
goed bestuur, wederzijdse leerprocessen en 
sociale innovatie te stimuleren;

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

Or. pt

Amendement 7

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) werknemers de mogelijkheid tot niet 
door werkloosheids- of andere sociale 
problemen opgelegde geografische 
mobiliteit te waarborgen en voor iedereen 
toegankelijke kansen op werkgelegenheid 
met sociale en arbeidsrechten te creëren;

Or. pt

Motivering

Doel moet zijn het vrije verkeer van werknemers te waarborgen als een welbewuste keuze en 
niet onder druk van werkloosheids- of andere sociale problemen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – onder 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.

Or. pt
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Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) Het creëren van banen met rechten 
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.

Or. pt

Amendement 10

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;

Or. pt

Motivering

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

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – onder c)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Motivering

Een van de voornaamste problemen bij het opzetten en exploiteren van micro-, 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.


