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Ontwerpamendement 680 
=== EFDD/7916 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 01 01 01 — Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen op het beleidsterrein 

„Economische en financiële zaken” 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 01 01 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Reserve           

Totaal 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Motivering: 

Het is mogelijk bezuinigingen door te voeren op deze begrotingslijn. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1262 
=== GUE//7415 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 01 01 04 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 01 04         p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal         p.m. p.m. 

Omschrijving: 

Steunprogramma voor een via onderhandelingen tot stand gekomen uittreding uit de eurozone 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Met dit programma worden de lidstaten gesteund die het handhaven van de euro onhoudbaar achten en 

wordt in een passende vergoeding voorzien voor de veroorzaakte verliezen, in het kader van een via 

onderhandelingen tot stand gekomen afschaffing van de gemeenschappelijke munt. 

Motivering: 

De asymmetrische aard van de EMU heeft geleid tot steeds grotere verschillen tussen de lidstaten en tot een 

aanzienlijke verslechtering van de economische en sociale situatie in een aantal lidstaten. De 

noodmaatregelen van de EU en het IMF hebben de bestaande problemen niet opgelost maar de hele situatie 

juist verergerd. Herstel van monetaire soevereiniteit moet worden erkend als een mogelijkheid voor alle 

lidstaten die daarvan gebruik willen maken, met de nodige steun van de EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4389 
=== BUDG/4389 === 

ingediend door João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 01 01 04 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 01 04         p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal         p.m. p.m. 

Omschrijving: 

Steunprogramma voor een via onderhandelingen tot stand gekomen uittreding uit de eurozone 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Met dit programma worden de lidstaten gesteund die het handhaven van de euro onhoudbaar achten en 

wordt in een passende vergoeding voorzien voor de veroorzaakte verliezen, in het kader van een via 

onderhandelingen tot stand gekomen afschaffing van de gemeenschappelijke munt.  

Motivering: 

De asymmetrische aard van de EMU heeft geleid tot steeds grotere verschillen tussen de lidstaten en tot een 

aanzienlijke verslechtering van de economische en sociale situatie in een aantal lidstaten. De 

noodmaatregelen van de EU en het IMF hebben de bestaande problemen niet opgelost maar de hele situatie 

juist verergerd. Het herstel van de economische en monetaire soevereiniteit moet worden erkend als een 

mogelijkheid voor alle lidstaten die daarvan gebruik willen maken, met de nodige steun van de EU.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 3027 
=== BUDG/3027 === 

ingediend door José Manuel Fernandes, rapporteur 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 01 02 01 — Coördinatie van en toezicht op en communicatie over de Economische en Monetaire 

Unie inclusief de euro 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Reserve           

Totaal 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4390 
=== BUDG/4390 === 

ingediend door João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artikel 01 02 01 — Coördinatie van en toezicht op en communicatie over de Economische en Monetaire 

Unie inclusief de euro 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Toelichting: 

De volgende tekst schrappen: 

Oud artikel 01 02 01 (ten dele) 

Dit krediet dient ter dekking van de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het geharmoniseerde 

programma voor conjunctuurenquêtes van de Europese Unie in de lidstaten en kandidaat-lidstaten. Het 

programma is in november 1961 bij een besluit van de Commissie in werking gesteld en is middels 

opeenvolgende besluiten van de Raad en de Commissie gewijzigd. Het is laatstelijk goedgekeurd bij Besluit 

C(97) 2241 van de Commissie van 15 juli 1997 en op 12 juli 2006 gepresenteerd in mededeling COM(2006) 

379 van de Commissie (PB C 245 van 12.10.2006, blz. 5). 

Het dient ook ter dekking van de kosten van studies, workshops, conferenties, analyses, evaluaties, 

publicaties, technische bijstand, de aankoop en het onderhoud van databases en software en de 

medefinanciering en ondersteuning van maatregelen in verband met: 

– het begrotingsbeleid, inclusief het monitoren van begrotingssituaties; 

– de beoordeling van de omzetting en de toepassing door de lidstaten van het nieuwe EU-kader voor 

begrotingsbeheer, dat erop gericht is de werking van de EMU te ondersteunen; 

– de monitoring van de economie, de analyse van gecombineerde maatregelen en de coördinatie van het 

economische beleid; 

– de externe aspecten van de Economische en Monetaire Unie (EMU); 

– de macro-economische ontwikkelingen in de eurozone; 

– de monitoring van structurele hervormingen en de verbetering van de functionering van de markten in de 

EMU en in de EU; 

– de coördinatie met de financiële instellingen, de analyse en ontwikkeling van de financiële markten en de 

leen- en uitleenoperaties waarbij lidstaten betrokken zijn; 

– het mechanisme voor financiële ondersteuning van de betalingsbalans van de lidstaten en het Europees 

financieel stabilisatiemechanisme; 

– de samenwerking met de economische actoren en besluitvormers op de bovengenoemde gebieden; 

– de uitbreiding van de EMU; 

– de ontwikkeling en het onderhoud van software voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij en 

de bijbehorende opleiding. 

Dit krediet dient voorts ter dekking van de financiering van prioritaire voorlichtingsacties met betrekking tot 

de Uniebeleidsterreinen betreffende alle aspecten van de regels en de werking van de EMU, alsmede met 

betrekking tot de voordelen van nauwere beleidscoördinatie en structurele hervormingen, en ter voorziening 

in de bij belangrijke belanghebbenden en burgers bestaande behoeften aan informatie over de Economische 

en Monetaire Unie. 

Deze actie wordt gezien als een effectief instrument voor communicatie en dialoog tussen de burgers van de 

Europese Unie en de instellingen van de Unie. In deze actie wordt rekening gehouden met specifieke 

nationale en regionale kenmerken, in voorkomend geval, in nauwe samenwerking met de autoriteiten 
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van de lidstaten. Ook zal nadruk worden gelegd op het voorbereiden van burgers op de invoering van de 

euro in de lidstaten die dit van plan zijn. 

Daartoe behoren: 

– de ontwikkeling van communicatieactiviteiten op centraal niveau (brochures, folders, nieuwsbrieven, 

ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van websites, sociale media, tentoonstellingen, standen, 

conferenties, seminars, audiovisuele producten, opiniepeilingen, onderzoeken, studies, 

promotiemateriaal, jumelageprogramma's, opleiding enz.), en in samenwerking met de 

vertegenwoordigingen van de Commissie te ontplooien soortgelijke activiteiten op nationaal en regionaal 

niveau; 

– partnerschapsovereenkomsten met de lidstaten die informatiecampagnes over de euro of over de 

Economische en Monetaire Unie (EMU) willen opzetten; 

– samenwerken en netwerken met lidstaten in de passende fora; 

– voorlichtingsinitiatieven in derde landen om met name te wijzen op de internationale rol van de euro en 

op het belang van financiële integratie. 

Bij de uitvoering van dit artikel moet de Commissie rekening houden met de resultaten van de vergaderingen 

van de Interinstitutionele Groep voorlichting (IGV). 

De voorlichtingsstrategie wordt in nauwe samenwerking met de lidstaten en met het Europees Parlement 

uitgevoerd. 

De Commissie stippelt een strategie en een jaarlijks werkprogramma uit op basis van de uitgangspunten die 

in haar mededeling van 11 augustus 2014 (COM(2004) 552 final) zijn aangegeven en brengt periodiek 

verslag uit aan de desbetreffende commissie van het Europees Parlement over de uitvoering van het 

programma en over de planning voor het volgende jaar. 

Dit krediet dient ook ter dekking van of ter tijdelijke prefinanciering van de kosten die de Unie heeft 

gemaakt bij het tot stand brengen en uitvoeren van operaties in verband met de leen- en uitleenoperaties voor 

macrofinanciële bijstand, Euratom, de betalingsbalans en het Europees financieel stabilisatiemechanisme. 

Alle ontvangsten die zijn opgenomen in post 5 5 1 van de staat van ontvangsten kunnen aanleiding geven tot 

de opvoering van extra kredieten, overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement.  

Motivering: 

Dit krediet dient ter financiering van EU-maatregelen voor beleidsondersteuning en toezicht. In de praktijk 

wordt het echter, zoals kan worden bevestigd door meerdere lidstaten, gebruikt voor het opleggen van 

bezuinigingsmaatregelen en structurele hervormingen die ingaan tegen de belangen van de bevolking van de 

lidstaten. Dit krediet wordt ook gebruikt voor het financieren van propaganda om de werkelijke effecten van 

de opgelegde beleidsmaatregelen en hervormingen te verdoezelen – iets wat de grenzen van de 

bevoegdheden van de EU duidelijk te buiten gaat en een aanval vormt op de soevereiniteit van de lidstaten. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 620 
=== EFDD/7850 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 01 02 01 — Coördinatie van en toezicht op en communicatie over de Economische en Monetaire 

Unie inclusief de euro 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Motivering: 

Een propagandacampagne over de positieve effecten van de monetaire unie is niet nodig. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1260 
=== GUE//7255 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 01 02 01 — Coördinatie van en toezicht op en communicatie over de Economische en Monetaire 

Unie inclusief de euro 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Oud artikel 01 02 01 (ten dele) 

De volgende tekst toevoegen: 

De volgende begrotingslijn schrappen: 01 02 01: Coördinatie van en toezicht op en communicatie over de 

Economische en Monetaire Unie inclusief de euro 

Motivering: 

Dit krediet dient ter financiering van EU-maatregelen voor beleidsondersteuning en toezicht. In de praktijk 

wordt het echter, zoals kan worden bevestigd door meerdere lidstaten, gebruikt voor het opleggen van 

bezuinigingsmaatregelen en structurele hervormingen die ingaan tegen de belangen van de bevolking van de 

lidstaten. Dit krediet wordt ook gebruikt voor het financieren van propaganda om de werkelijke effecten van 

de opgelegde beleidsmaatregelen en hervormingen te verdoezelen - iets wat de grenzen van de 

bevoegdheden van de EU duidelijk te buiten gaat en een aanval vormt op de soevereiniteit van de lidstaten. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 3028 
=== BUDG/3028 === 

ingediend door José Manuel Fernandes, rapporteur 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 01 02 04 — Bescherming van eurobankbiljetten en -munten tegen valsemunterij en daarmee 

verband houdende fraude  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 02 04 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Reserve           

Totaal 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 401 
=== ECON/6326 === 

ingediend door Commissie economische en monetaire zaken 

ECON/6326 Compromisamendement tussen ECON/6314 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 01 02 77 02 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 02 77 02         p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal         p.m. p.m. 

Omschrijving: 

Proefproject — Opstelling van plannen voor economische noodhulp 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject dient voor het onderzoeken van mogelijkheden om aanvullende middelen die beschikbaar 

zijn op de EU-begroting te gebruiken voor het opstellen van plannen voor economische noodhulp, met 

name voor lidstaten die het onderwerp zijn geweest van optreden van de Troika, met aandacht voor het 

niveau van sociale en economische ontwikkeling in elk van de betrokken lidstaten. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

ECON/6314 

Het doel van dit project is het leveren van middelen voor het opstellen van plannen voor economische 

noodhulp voor lidstaten die het onderwerp zijn geweest van optreden van de Troika (IMF, ECB en 

Commissie). 

Sommige van die economieën zijn getroffen door recessies die veel erger waren dan zelfs de meest 

pessimistische voorspellingen van deskundigen van de Troika, die de programma's voor aanpassing hebben 

aanbevolen. 

Daarom zijn speciale programma's voor economische steun nodig om die landen te helpen bij de sociale en 

economische crisis die zij doormaken. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1032 
=== GUE//7250 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 01 02 77 02 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserve           

Totaal       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Opstelling van plannen voor economische noodhulp 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject dient voor het onderzoeken van mogelijkheden om aanvullende middelen die beschikbaar 

zijn op de EU-begroting te gebruiken voor het opstellen van plannen voor economische noodhulp, met 

name voor lidstaten die het onderwerp zijn geweest van optreden van de Troika, met aandacht voor: 

– het niveau van sociale en economische ontwikkeling in elk van de betrokken lidstaten; 

– de uitzonderingen die gemaakt moeten worden op de regels van de interne markt en het 

gemeenschappelijk beleid die de economische ontwikkeling van die lidstaten belemmeren, teneinde het 

beginsel van nationale preferentie toe te passen en de interne markt werkbaar te maken voor elk van hen. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Het doel van dit project is het leveren van middelen voor het opstellen van plannen voor economische 

noodhulp voor lidstaten die het onderwerp zijn geweest van optreden van de Troika (IMF, ECB en 

Commissie). 

Sommige van die economieën zijn getroffen door recessies die veel erger waren dan zelfs de meest 

pessimistische voorspellingen van deskundigen van de Troika, die de programma's voor aanpassing hebben 

aanbevolen. 

Daarom zijn speciale programma's voor economische steun nodig om die landen te helpen bij de sociale en 

economische crisis die zij doormaken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4391 
=== BUDG/4391 === 

ingediend door João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, 

Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Curzio 

Maltese 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 01 02 77 02 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserve           

Totaal       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Opstelling van plannen voor economische noodhulp 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject dient voor het onderzoeken van mogelijkheden om aanvullende middelen die beschikbaar 

zijn op de EU-begroting te gebruiken voor het opstellen van plannen voor economische noodhulp, met 

name voor lidstaten die het onderwerp zijn geweest van de interventies van de trojka, met de nodige 

aandacht voor: 

– het niveau van sociale en economische ontwikkeling in elk van de betrokken lidstaten; 

– de uitzonderingen die gemaakt moeten worden op de regels van de interne markt en het 

gemeenschappelijk beleid die de economische ontwikkeling van die lidstaten belemmeren, teneinde het 

beginsel van nationale preferentie toe te passen en de interne markt werkbaar te maken voor elk van hen. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Het doel van dit project is steun te bieden bij het opstellen van plannen voor economische noodhulp voor 

lidstaten die het onderwerp zijn geweest van interventies door de trojka (IMF, ECB en Commissie). 

Sommige van die economieën zijn getroffen door recessies die veel erger waren dan zelfs de meest 

pessimistische voorspellingen van deskundigen van de trojka, die de programma's voor aanpassing hebben 

aanbevolen. 

Daarom zijn speciale programma's voor economische steun nodig om die landen te helpen bij de sociale en 

economische crisis die zij doormaken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4392 
=== BUDG/4392 === 

ingediend door João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artikel 01 03 02 — Macrofinanciële bijstand 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Toelichting: 

De volgende tekst schrappen: 

Macrofinanciële bijstand (MFB) is een vorm van financiële steun die door de Unie wordt toegekend aan 

partnerlanden die een betalingsbalanscrisis doormaken. MFB is bestemd voor landen die geografisch, 

economisch en politiek dicht bij de Unie liggen. Daartoe behoren kandidaat-lidstaten en potentiële 

kandidaat-lidstaten, landen die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen en, in sommige 

omstandigheden, andere derde landen. In principe is MFB alleen beschikbaar voor landen die van een 

programma van het Internationaal Monetair Fonds profiteren. 

MFB is uitzonderlijk en wordt per geval ingezet om landen te helpen bij het aanpakken van ernstige 

betalingsbalansmoeilijkheden. Het doel ervan is de externe financiële situatie weer houdbaar te maken en 

daarbij economische aanpassingen en structurele hervormingen aan te moedigen.  

Hoewel MFB de vorm kan aannemen van leningen of subsidies op middellange/lange termijn of een 

combinatie daarvan, dient dit artikel alleen ter dekking van het subsidie-element van MFB-operaties. 

Kredieten uit hoofde van dit artikel zullen ook worden gebruikt ter dekking van kosten die zijn gemaakt in 

verband met MFB-operaties, en met name: i) kosten die zijn gemaakt om operationele beoordelingen in de 

begunstigde landen te verrichten om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over het functioneren 

van de administratieve procedures en financiële circuits, ii) kosten voor ex post evaluaties van MFB-

operaties, en iii) kosten ter dekking van comitologievereisten. 

De Commissie zal de begrotingsautoriteit regelmatig op de hoogte brengen van de macrofinanciële situatie 

in de begunstigde landen en zal eenmaal per jaar uitvoerig verslag uitbrengen van de tenuitvoerlegging van 

MFB. 

Alle ontvangsten die zijn opgenomen in post 5 5 1 van de staat van ontvangsten kunnen aanleiding geven tot 

de opvoering van extra kredieten, overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder a), van het Financieel Reglement.  

Motivering: 

De feitelijke maatregelen die met deze lijn worden gefinancierd schenden de soevereiniteit van de bevolking 

van de betreffende landen en laten het werkelijke doel zien van deze vorm van "ontwikkelingshulp". Uit 

recente ervaringen blijkt dat deze hulp niets meer is dan een manier om macht uit te oefenen en zogeheten 

"structurele hervormingen" op te leggen die de economie dereguleren en de openbare dienstverlening 

ontmantelen, en daarmee de weg vrijmaken voor multinationals, die altijd op zoek zijn naar nieuwe markten 

om te veroveren. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 737 
=== EFDD/7983 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 01 03 02 — Macrofinanciële bijstand 
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Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Reserve           

Totaal 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Motivering: 

Ondersteuning van deze begrotingslijn heeft voor ons geen prioriteit. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1033 
=== GUE//7257 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 01 03 02 — Macrofinanciële bijstand 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Motivering: 

De feitelijke maatregelen die met deze lijn worden gefinancierd schenden de soevereiniteit van de bevolking 

van de betreffende landen en laten het werkelijke doel zien van deze vorm van "ontwikkelingshulp". Uit 

recente ervaringen blijkt dat deze hulp niets meer is dan een manier om macht uit te oefenen en zogeheten 

"structurele hervormingen" op te leggen die de economie dereguleren en de openbare dienstverlening 

ontmantelen, en daarmee de weg vrijmaken voor multinationals, die altijd op zoek zijn naar nieuwe markten 

om ze te kunnen veroveren. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 738 
=== EFDD/7984 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 01 03 06 — Voorziening van het Garantiefonds 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 03 06 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Reserve           

Totaal 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Motivering: 

Ondersteuning van deze begrotingslijn heeft voor ons geen prioriteit. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 621 
=== EFDD/7851 === 
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ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 01 04 06 — Europees investeringsadviescentrum (EIAC) en Europees investeringsprojectenportaal 

(IPP) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 04 06 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Motivering: 

Er kan geld bespaard worden door gebruik te maken van middelen die al beschikbaar zijn gesteld door de 

EIB. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1011 
=== EPP//7602 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 01 04 77 02 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Reserve           

Totaal       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Beheer van staatseigendom 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject stimuleert de herstructurering en/of privatisering van ondernemingen en andere vormen 

van eigendom van de overheid en lokale zelfbestuurde entiteiten, met als doel om het 

concurrentievermogen en de interne markt van de Europese Unie te versterken. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

De verplichtingen van staatsbedrijven vormen een bedreiging voor de overheidsfinanciën. De 

herstructurering van (in problemen verkerende) overheidsbedrijven vermindert voorwaardelijke 

verplichtingen en toekomstige beheersuitgaven, zoals subsidies of kosten voor rekapitalisering. Een analyse 

en uitwisseling van beste praktijken tussen lidstaten op het gebied van privatisering en herstructurering van 
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overheidsbedrijven kan de duurzaamheid van de overheidsfinanciën in de EU ten goede komen. Deze 

hervorming is van cruciaal belang voor de hele Europese Unie en voor de versterking van de interne markt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4038 
=== BUDG/4038 === 

ingediend door Ivana Maletić 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 01 04 77 02 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Reserve           

Totaal       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Beheer van staatseigendom 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject stimuleert de herstructurering en/of privatisering van ondernemingen en andere vormen 

van eigendom van de overheid en lokale zelfbestuurde entiteiten, met als doel om het 

concurrentievermogen en de interne markt van de Europese Unie te versterken. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

De verplichtingen van staatsbedrijven vormen een bedreiging voor de overheidsfinanciën. 

De herstructurering van (in problemen verkerende) overheidsbedrijven vermindert voorwaardelijke 

verplichtingen en toekomstige beheersuitgaven, zoals subsidies of kosten voor rekapitalisering. Een analyse 

en uitwisseling van beste praktijken tussen lidstaten op het gebied van privatisering en herstructurering van 

overheidsbedrijven kan de duurzaamheid van de overheidsfinanciën in de EU ten goede komen. Deze 

hervorming is van cruciaal belang voor de hele Europese Unie en voor de versterking van de interne markt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 681 
=== EFDD/7917 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 01 01 — Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen op het beleidsterrein 

„Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf” 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 
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Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Reserve           

Totaal 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Motivering: 

Het is mogelijk bezuinigingen door te voeren op deze begrotingslijn. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 441 
=== IMCO/6575 === 

ingediend door Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 01 01 — Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen op het beleidsterrein 

„Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf” 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Reserve           

Totaal 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 157 
=== ITRE/5228 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 01 01 — Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen op het beleidsterrein 

„Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf” 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Reserve           

Totaal 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 682 
=== EFDD/7918 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 02 01 — Extern personeel 
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Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

Reserve           

Totaal 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

Motivering: 

Het niveau van de kredieten voor deze begrotingslijn hoeft niet verhoogd te worden ten opzichte van 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 442 
=== IMCO/6576 === 

ingediend door Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 02 01 — Extern personeel 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Reserve           

Totaal 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4401 
=== BUDG/4401 === 

ingediend door Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 04 03 — Ondersteunende uitgaven voor Europese programma’s voor navigatie per satelliet 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Reserve           

Totaal 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Motivering: 

Veel sectoren van de Europese economie vertrouwen steeds meer op satellietnavigatiediensten bij vervoer, 

logistiek, telecommunicatie, energie en andere toepassingen. Ongeveer 6 à 7 % van de economie van de EU 

is afhankelijk van de beschikbaarheid van wereldwijde satellietnavigatiesignalen. 

Verder biedt de ondersteuning van Europese programma’s voor navigatie per satelliet de EU de 

mogelijkheid om een autonoom en veilig ontwikkelingstraject te waarborgen.  

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 



 

 17 

Ontwerpamendement 1034 
=== GUE//7258 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 04 03 — Ondersteunende uitgaven voor Europese programma’s voor navigatie per satelliet 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Reserve           

Totaal 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Motivering: 

Veel sectoren van de Europese economie zijn steeds meer afhankelijk van satellietnavigatiediensten bij 

vervoer, logistiek, telecommunicatie, energie en andere toepassingen. Ongeveer 6 à 7% van de economie 

van de EU is afhankelijk van de beschikbaarheid van wereldwijde satellietnavigatiesignalen. 

Verder biedt de ondersteuning van Europese programma’s voor navigatie per satelliet de EU de 

mogelijkheid om een autonoom en veilig ontwikkelingstraject te waarborgen. De bedragen in het voorstel 

van de Commissie moeten worden hersteld. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 158 
=== ITRE/5229 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 04 03 — Ondersteunende uitgaven voor Europese programma’s voor navigatie per satelliet 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Reserve           

Totaal 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4400 
=== BUDG/4400 === 

ingediend door Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 04 04 — Ondersteunende uitgaven voor het Europees programma voor aardobservatie 

(Copernicus) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Reserve           

Totaal 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 925 
=== ENF//8127 === 

ingediend door Fractie Europa van Naties en Vrijheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 04 04 — Ondersteunende uitgaven voor het Europees programma voor aardobservatie 

(Copernicus) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Motivering: 

Dit programma is niet noodzakelijk en moet in de nabije toekomst geheel worden stopgezet. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1035 
=== GUE//7259 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 04 04 — Ondersteunende uitgaven voor het Europees programma voor aardobservatie 

(Copernicus) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Reserve           

Totaal 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Motivering: 

Wederopneming van de bedragen in het voorstel van de Commissie. 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 159 
=== ITRE/5230 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Post 02 01 04 04 — Ondersteunende uitgaven voor het Europees programma voor aardobservatie 

(Copernicus) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Reserve           

Totaal 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4151 
=== BUDG/4151 === 

ingediend door Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 05 01 — Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen die belast zijn met de 

tenuitvoerlegging van onderzoeks- en innovatieprogramma's — Horizon 2020 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 05 01 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Reserve           

Totaal 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Motivering: 

Deze reeks amendementen is bedoeld om bij te dragen aan de via herschikking van Horizon 2020 te 

verkrijgen financiering van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), en wel door op alle 

Horizon 2020-begrotingslijnen dezelfde verlaging met 4,21% toe te passen in plaats van een hogere korting 

op bepaalde geselecteerde Horizon 2020-lijnen, zoals de Commissie in haar ontwerpbegroting voorstelt.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4152 
=== BUDG/4152 === 

ingediend door Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 05 02 — Extern personeel dat belast is met de tenuitvoerlegging van onderzoeks- en 

innovatieprogramma's — Horizon 2020 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 05 02 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Reserve           

Totaal 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Motivering: 
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Deze reeks amendementen is bedoeld om bij te dragen aan de via herschikking van Horizon 2020 te 

verkrijgen financiering van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), en wel door op alle 

Horizon 2020-begrotingslijnen dezelfde verlaging met 4,21% toe te passen in plaats van een hogere korting 

op bepaalde geselecteerde Horizon 2020-lijnen, zoals de Commissie in haar ontwerpbegroting voorstelt.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4153 
=== BUDG/4153 === 

ingediend door Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 05 03 — Overige beheersuitgaven voor onderzoeks- en innovatieprogramma's — Horizon 2020 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Reserve           

Totaal 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Motivering: 

Deze reeks amendementen is bedoeld om bij te dragen aan de via herschikking van Horizon 2020 te 

verkrijgen financiering van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), en wel door op alle 

Horizon 2020-begrotingslijnen dezelfde verlaging met 4,21% toe te passen in plaats van een hogere korting 

op bepaalde geselecteerde Horizon 2020-lijnen, zoals de Commissie in haar ontwerpbegroting voorstelt.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 160 
=== ITRE/5231 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 05 03 — Overige beheersuitgaven voor onderzoeks- en innovatieprogramma's — Horizon 2020 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Reserve           

Totaal 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4133 
=== BUDG/4133 === 

ingediend door Victor Negrescu, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 06 01 — Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen — Bijdrage van het 

programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote 
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ondernemingen (Cosme) 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Reserve           

Totaal 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Toelichting: 

Na alinea: 

De personeelsformatie van het Agentschap is opgenomen in de bijlage Personeel bij deze afdeling. 

De volgende tekst toevoegen: 

De instellingen van de lidstaten moeten dit programma verspreiden door voorlichtingsbijeenkomsten te 

promoten. Er moeten voorlichtingsbureaus worden opgezet om advies te geven aan vertegenwoordigers 

van kmo's, zodat zij gebruik kunnen maken van dit programma. 

Motivering: 

Gezien het belang van kmo's in de EU-economie, de evenwichtsverstoring die veroorzaakt is door de 

conflicten in Oekraïne en de beschadigde betrekkingen met Rusland die tot een uitvoerstop naar die markt 

hebben geleid, is ondersteuning van kmo's voor het aanboren van andere markten van essentieel belang. De 

ontwikkeling van kmo's moet ook aangemoedigd worden door de toegang tot financiering te 

vergemakkelijken. In deze context moet de begroting voor deze lijn worden verhoogd en moeten joint 

ventures van kmo's worden ondersteund om de economische samenwerking tussen de EU-landen aan te 

moedigen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4422 
=== BUDG/4422 === 

ingediend door João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick 

Le Hyaric, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 06 01 — Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen — Bijdrage van het 

programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote 

ondernemingen (Cosme) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Reserve           

Totaal 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Motivering: 

De steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen is tegenwoordig een kwestie van leven of dood 

voor deze sector die zo belangrijk is voor de economieën van de lidstaten. We vinden het dan ook belangrijk 

dat er steunregelingen voor kmo's worden opgezet en versterkt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1036 
=== GUE//7260 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 01 06 01 — Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen — Bijdrage van het 

programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote 

ondernemingen (Cosme) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Reserve           

Totaal 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Motivering: 

Gezien de huidige economische situatie is bijstand aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen een 

kwestie van leven of dood voor deze sector, die van essentieel belang is voor de economieën van de 

lidstaten. Het is derhalve uiterst belangrijk om mechanismen ter ondersteuning van kmo's op te zetten en/of 

te versterken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 827 
=== ALDE/8021 === 

ingediend door Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Reserve           

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Motivering: 

Wederopneming begroting 2015. Het vergroten van de financiële steun aan kmo's is van essentieel belang 

om investeringen uit de private sector en groei van de EU-economie te bevorderen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 878 
=== ALDE/8079 === 

ingediend door Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserve           
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Toelichting: 

Na opsomming eindigend met: 

– het aantal aanvragen overtreft ruimschoots de capaciteit .......... met de huidig beschikbare middelen aan 

te voldoen. 

De volgende tekst toevoegen: 

Een deel van dit krediet van de Cosme-actie voor 2016 "Migrant Entrepeneurs Lab" (die tot doel heeft de 

uitwisseling van best practices op het gebied van informatieverspreiding te bevorderen en steun te 

verlenen aan potentiële ondernemers in allochtone gemeenschappen die wellicht niet bereikt worden door 

traditionele ondersteuningsdiensten voor het opzetten van bedrijven) wordt gebruikt om te zorgen dat 

allochtone ondernemers, hun etnische gemeenschappen en hun informele netwerken bekend worden 

gemaakt met de nationale stelsels voor bedrijfsondersteuning. Dit kan gebeuren door middel van 

voorlichtings- en networkingsinitiatieven of door platforms die speciaal voor allochtone ondernemers 

georganiseerd worden door "mainstream"-bedrijfsorganisaties (met name het EEN-netwerk, nationale 

kamers van koophandel en bedrijfsorganisaties). Deze initiatieven en platforms hebben tot doel allochtone 

ondernemers beter voor te lichten over de in het gastland bestaande ondersteuningssystemen, hun 

informele netwerken aan te sluiten op mainstream bedrijfsnetwerken en de aandacht te vestigen op de 

specifieke behoeften en problemen van allochtone ondernemers. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Bij de onder dit artikel opgevoerde kredieten komen nog, krachtens de Overeenkomst betreffende de 

Europese Economische Ruimte, en met name artikel 82 en Protocol nr. 32 daarbij, de bijdragen van de 

lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Ter informatie: dezeDeze bedragen vloeien voort 

uit de onder artikel 6 3 0 van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de 

EVA,EVA-staten, die overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder e) tot en mete), f) en g), van het Financieel 

Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van overeenkomstigede 

betrokken kredieten en tot uitvoering vanovereenkomstig de bijlage van de Europese Economische Ruimte 

bij„Europese Economische Ruimte” van dit deel van de staat van uitgaven invan deze afdeling, die een 

integrerend deel van de algemene begroting vormt.uitmaakt. 

Motivering: 

Allochtone ondernemers vormen een belangrijke groep bedrijfsstarters in Europa en dragen in aanzienlijke 

mate bij aan de groei en de werkgelegenheid in hun gastland. Zij stuiten echter op specifieke obstakels die 

"plaatselijke" ondernemers niet kennen, zoals beperkte kennis van de markt van het gastland, taalbarrières en 

beperkte toegang tot informatie. Zij steunen meer op informele netwerken en steun, aangezien zij het 

moeilijk vinden toegang te krijgen tot mainstream netwerken. Dat is toe te schrijven aan de gebrekkige 

kennis van de beschikbare ondersteuningssystemen en ook aan een gebrek aan vertrouwen in de mainstream 

steunorganisaties. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4107 
=== BUDG/4107 === 

ingediend door Angelika Mlinar 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserve           

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Toelichting: 

Na opsomming eindigend met: 

– het aantal aanvragen overtreft ruimschoots de capaciteit .......... met de huidig beschikbare middelen aan 

te voldoen. 

De volgende tekst toevoegen: 

Een deel van dit krediet van de Cosme-actie voor 2016 "Migrant Entrepeneurs Lab" (die tot doel heeft de 

uitwisseling van best practices op het gebied van informatieverspreiding te bevorderen en steun te 

verlenen aan potentiële ondernemers in allochtone gemeenschappen die wellicht niet bereikt worden door 

traditionele ondersteuningsdiensten voor het opzetten van bedrijven) wordt gebruikt om te zorgen dat 

allochtone ondernemers, hun etnische gemeenschappen en hun informele netwerken bekend worden 

gemaakt met de nationale stelsels voor bedrijfsondersteuning. Dit kan gebeuren door middel van 

voorlichtings- en networkingsinitiatieven of door platforms die speciaal voor allochtone ondernemers 

georganiseerd worden door "mainstream"-bedrijfsorganisaties (met name het EEN-netwerk, nationale 

kamers van koophandel en bedrijfsorganisaties). Deze initiatieven en platforms hebben tot doel allochtone 

ondernemers beter voor te lichten over de in het gastland bestaande ondersteuningssystemen, hun 

informele netwerken aan te sluiten op mainstream bedrijfsnetwerken en de aandacht te vestigen op de 

specifieke behoeften en problemen van allochtone ondernemers. 

Motivering: 

Allochtone ondernemers vormen een belangrijke groep bedrijfsstarters in Europa en dragen in aanzienlijke 

mate bij aan de groei en de werkgelegenheid in hun gastland. Zij stuiten echter op specifieke obstakels die 

"plaatselijke" ondernemers niet kennen, zoals beperkte kennis van de markt van het gastland, taalbarrières en 

beperkte toegang tot informatie. Zij steunen meer op informele netwerken en steun, aangezien zij het 

moeilijk vinden toegang te krijgen tot mainstream netwerken. Dat is toe te schrijven aan de gebrekkige 

kennis van de beschikbare ondersteuningssystemen en ook aan een gebrek aan vertrouwen in de mainstream 

steunorganisaties. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4269 
=== BUDG/4269 === 

ingediend door Nils Torvalds, Philippe De Backer 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Reserve           
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Motivering: 

Wederopneming begroting 2015. Het vergroten van de financiële steun aan kmo's is van essentieel belang 

om investeringen uit de private sector en groei van de EU-economie te bevorderen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4393 
=== BUDG/4393 === 

ingediend door João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

cijfers, omschrijving en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Reserve           

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Omschrijving: 

Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot de markten van micro-, kleine 

en middelgrote ondernemingen in de Unie verbeteren  

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Met name zullen de volgende maatregelen worden genomen: 

Tekst als volgt wijzigen: 

Dit krediet dient om micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te ondersteunen en hunhet 

concurrentievermogen te versterken in het kader van een bedrijfseconomisch evenwicht, waarbij de 

overheersing van de markt door de grote bedrijven en economische groepen tot een minimum wordt 

beperkt. Voorts heeft dit krediet ten doelvan de ondernemingen, met name de kleine en middelgrote 

ondernemingen (kmo's), te versterken, een ondernemingscultuur aan te moedigen en de oprichting en groei 

van kmo's te bevorderenkleine en middelgrote ondernemingen te bevorderen. 

Na alinea: 

Met name zullen de volgende maatregelen worden genomen: 

De volgende tekst toevoegen: 

–– netwerken waarin een diverse belanghebbenden worden samengebracht, 

–– markttoepassingsprojecten, met name met regionale gevolgen; 

–– beleidsanalyse en -ontwikkeling, en afstemming van het beleid met de deelnemende landen, 

–– uitwisseling en verspreiding van informatie, en bewustmakingscampagnes, 

De volgende tekst schrappen: 

– netwerken met deelname van uiteenlopende belanghebbenden; 
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– markttoepassingsprojecten; 

– analyse, ontwikkeling en coördinatie van het beleid met de deelnemende landen; 

– onderzoeken naar gendergerelateerde discriminatie in verband met vrouwelijk ondernemerschap en de 

uitvoering van beleidsmaatregelen om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren; 

– uitwisseling en verspreiding van informatie, alsook bewustmakingscampagnes; 

– ondersteuning van gezamenlijke acties van ondernemingen door lidstaten of regio's, evenals andere 

maatregelen van het Cosme-programma. 

Tekst als volgt wijzigen: 

–– ondersteuning van gezamenlijke acties van de lidstaten of regio's, evenals andere maatregelen in het 

kader van het Cosme-programma.DeDe Unie zal initiatieven zoals het Enterprise Europe Network en de 

acties ter bevordering van ondernemerschapde ondernemingsgeest ondersteunen. Zij zal ook steun verlenen 

aan projecten in verband met de eerste toepassing of het op de markt brengen van technieken, producten of 

praktijken (bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe bedrijfsconcepten voor consumptiegoederen) die van 

belang zijn voor de Unie en die al met succesreeds succesvol technisch zijn gedemonstreerd, maar vanwege 

resterende risico's nog niet op grote schaal op de markt zijn doorgedrongen.geen significante 

marktpenetratie hebben bereikt. Deze projecten zijn erop gericht een grootschaliger gebruik daarvan in de 

deelnemende landen te bevorderen en de verwerving van een marktaandeel te vergemakkelijken.  

Na alinea: 

De actie Erasmus voor ondernemers beoogt het ondernemerschap .......... zeer nuttige netwerken en 

partnerschappen te creëren. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Gezien de huidige economische problemen is het van wezenlijk belang steun te verlenen voor Europese 

micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), die 99 % van alle bedrijven en 80 % van alle 

banen vertegenwoordigen. In dit begrotingsonderdeel moet aan kmo's een bedrag worden toegewezen dat 

in overeenstemming is met deze situatie, om de overleving en ontwikkeling van kmo's te waarborgen en de 

nationale productie en de economische ontwikkeling aan te wakkeren, met inbegrip van jonge innovatieve 

starters,Gelet op de huidige moeilijke economische situatie is het absoluut noodzakelijk om de Europese 

bedrijven — met name jonge innovatieve starters en vrouwelijke ondernemers — te ondersteunen en om het 

ondernemerschap te bevorderen door voldoende middelen toe te wijzen aan programma's zoals het 

programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen enProgramma voor het 

concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme). Het 

programma "Erasmus voor jonge ondernemers"Met name het programma „Erasmus voor jonge 

ondernemers” is zeer succesvol gebleken en kan op een doeltreffende manier bijdragen tot de bestrijding van 

de werkloosheid in heel Europa, waarbij echter de gedwongen emigratie van jongeren niet moet worden 

gestimuleerd.Europa. 

 De financiële middelen voor het programma "Erasmus voor jonge ondernemers"„Erasmus voor jonge 

ondernemers” moeten ten goede komen aan de lidstaten die het zwaarst getroffen zijn door de crisis, door 

banen waaraan rechten verbonden zijn te creëren, die bijdragen aan een verlaging van de werkloosheid 

in die landen en aan de ontwikkeling van kmo'sworden verhoogd om met name de volgende redenen: 

De volgende tekst toevoegen: 

–– het programma draagt bij aan de stimulering van Europees ondernemerschap, het uitwisselen van 

kennis en goede praktijken, alsook het oprichten van waardevolle netwerken en partnerschappen; 

–– het programma kent veel succes en heeft de afgelopen jaren een toename van het aantal deelnemers 

laten zien, een aantal dat naar verwacht verder zal stijgen; 

–– het programma steunt werkloze jongeren die voor zichzelf willen beginnen – hoewel dit niet de 

oplossing is voor het probleem van jeugdwerkloosheid – en helpt bestaande kmo's banen met rechten te 
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scheppen in het kader van de uitbreiding en/of internationalisering van hun activiteiten; 

De volgende tekst schrappen: 

– het programma draagt bij aan de stimulering van Europees ondernemerschap, het uitwisselen van kennis 

en goede praktijken, alsook het oprichten van waardevolle netwerken en partnerschappen; 

– het programma kent veel succes en heeft een toenemend aantal deelnemers over de afgelopen jaren, een 

aantal dat naar verwacht verder zal toenemen; 

– het programma pakt het jeugdwerkloosheidsprobleem doeltreffend aan door werkloze jongeren te helpen 

als zelfstandige van start te laten gaan en bestaande kmo's te helpen banen te scheppen in het kader van 

de uitbreiding en/of internationalisering van hun activiteiten; 

– het aantal aanvragen overtreft ruimschoots de capaciteit van de Commissie om daar met de huidig 

beschikbare middelen aan te voldoen. 

Tekst als volgt wijzigen: 

–– het aantal aanvragen overtreft ruimschoots de capaciteit van de Commissie om daar met de huidig 

beschikbare middelen aan te voldoen en zal pas stagneren wanneer de jeugdwerkloosheidscijfers in de EU 

beginnen te dalen.BijBij de onder dit artikel opgevoerde kredieten komen nog, krachtens de Overeenkomst 

betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name artikel 82 en Protocol nr. 32 daarbij, de 

bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Ter informatie: dezeDeze 

bedragen vloeien voort uit de onder artikel 6 3 0 van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de 

lidstaten van de EVA,EVA-staten, die overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder e) tot en mete), f) en g), van 

het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van 

overeenkomstigede betrokken kredieten en tot uitvoering vanovereenkomstig de bijlage van de Europese 

Economische Ruimte bij„Europese Economische Ruimte” van dit deel van de staat van uitgaven invan deze 

afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting vormt.uitmaakt. 

Motivering: 

Gezien de huidige economische problemen is het van wezenlijk belang steun te verlenen voor Europese 

micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), die 99 % van de bedrijven en 80 % van de banen 

vertegenwoordigen. Dit krediet dient om micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te 

ondersteunen en hun concurrentievermogen te versterken in het kader van een evenwichtig 

ondernemersklimaat, waarbij de overheersing van de markt door grote bedrijven en economische groepen tot 

een minimum wordt beperkt. Voorts heeft dit krediet ten doel een ondernemingscultuur aan te moedigen en 

de oprichting en groei van kmo's te bevorderen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4398 
=== BUDG/4398 === 

ingediend door João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Reserve           

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 
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Toelichting: 

Na alinea: 

Bij de onder dit artikel opgevoerde kredieten komen .......... integrerend deel van de algemene begroting 

uitmaakt. 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit krediet is bedoeld om technische en opleidingsondersteuning te bieden voor nationale programma's 

die erop gericht zijn de oprichting en de ontwikkeling van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) te bevorderen, waarbij de aandacht uitgaat naar veelbelovende economische sectoren zoals: 

- hernieuwbare energie en energie-efficiëntie 

- de kringloopeconomie en de blauwe economie  

- schone mobiliteits- en vervoersoplossingen  

- duurzaam toerisme 

- de zorgeconomie 

- agro-ecologische productie 

Dit krediet is tevens bestemd om de sociale en solidaire economie in Europa een impuls te geven. Het 

economisch belang van de sociale en solidaire economie is boven elke twijfel verheven, omdat deze sector 

meer dan 14 miljoen banen levert (6,5 % van de totale werkgelegenheid in de EU), en immuun blijkt te 

zijn voor de gevolgen van de crisis wat betreft de vernietiging van werkgelegenheid. Het is een bloeiende 

sector met kwalitatieve voordelen waarmee – al is dat lastig te meten – de kwaliteit van de democratie kan 

worden verbeterd en tegelijkertijd productie- en reproductiekaders worden voorgesteld die beter 

verenigbaar zijn met een rechtvaardige en duurzame samenleving. De sociale en solidaire economie is 

erkend door de Europese Commissie en is gedefinieerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité 

als "het geheel aan private, formeel georganiseerde ondernemingen, met eigen beslissingsbevoegdheid en 

vrijwillig lidmaatschap, die zijn opgericht om tegemoet te komen aan de behoeften van hun leden op de 

markt door goederen te produceren en diensten, verzekeringen en financiering te verstrekken, en waar de 

besluitvorming en de eventuele verdeling van winsten of overschotten onder de leden niet gekoppeld zijn 

aan het kapitaal of de inleg waarmee elk lid heeft bijgedragen, aangezien ieder van hen één stem heeft; te 

allen tijde is sprake van democratische en participatieve besluitvormingsprocedures. De sociale economie 

behelst ook private, formeel georganiseerde ondernemingen met eigen beslissingsbevoegdheid en 

vrijwillig lidmaatschap, die niet-marktdiensten produceren voor huishoudens en waarvan de eventuele 

overschotten niet kunnen worden toegeëigend door de economische actoren die verantwoordelijk zijn voor 

de oprichting, het toezicht en de financiering." In andere woorden: de sociale en solidaire economie 

bestaat uit organisaties van mensen die een activiteit ontplooien met als belangrijkste doel: voldoen aan 

de behoeften van mensen in plaats van kapitalistische investeerders uit te betalen. Hierbij worden twee 

subsectoren onderscheiden: a) markt en bedrijfsleven, en b) niet-marktproducenten. 

De bedrijven en organisaties die deel uitmaken van het concept van de sociale economie worden in de 

stelsels voor nationale rekeningen en door coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen en 

stichtingen nauwelijks erkend als een aparte institutionele sector. Desondanks heeft de Europese 

Commissie onlangs een handleiding uitgegeven voor het opstellen van de satellietrekeningen van 

bedrijven in de sociale economie (coöperaties en onderlinge maatschappijen). Op basis van deze 

handleiding zijn er op initiatief van DG Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie in 2011 

al satellietrekeningen opgesteld voor coöperaties en onderlinge maatschappijen in Spanje, België, Servië 

en Macedonië. 

Motivering: 

De actoren van de sociale en solidaire economie van Europa moeten worden erkend om deze belangrijke en 

veelbelovende sector een impuls te geven. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4638 
=== BUDG/4638 === 

ingediend door Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Reserve           

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

De actie Erasmus voor ondernemers beoogt het ondernemerschap .......... zeer nuttige netwerken en 

partnerschappen te creëren. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Gelet op de huidige moeilijke economische situatie is het absoluut noodzakelijk om de Europese 

bedrijven,bedrijven — met name jonge innovatieve starters en vrouwelijke ondernemers,ondernemers — te 

ondersteunen en om het ondernemerschap te bevorderen door voldoende middelen toe te wijzen aan 

programma's zoals het Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en 

middelgrote ondernemingen (Cosme). Met name het programma „Erasmus voor jonge ondernemers” is zeer 

succesvol en doeltreffend gebleken en heeftkan op een efficiëntedoeltreffende manier bijgedragenbijdragen 

tot de bestrijding van de werkloosheid en de ondersteuning van gezonde start-ups in heel Europa.  

De financiële middelen voor het programma „Erasmus voor jonge ondernemers” moeten ten minste worden 

verdubbeldverhoogd om met name de volgende redenen: 

Motivering: 

Er is blijkbaar grote belangstelling voor deelname aan dit programma, dat ook zeer positief is ontvangen. Bij 

de laatste oproep waren er 500% meer inschrijvingen dan plaatsen. Slechts een klein deel van de inschrijvers 

ontving daadwerkelijk financiële steun. Aangezien het Europees jongerenevenement zowel voor jonge als 

voor gastondernemers een mogelijkheid tot internationalisering is, moeten de middelen voor het programma 

niet worden onderworpen aan de beperking van 2,5% van artikel 5, lid 3, met betrekking tot doelstelling 4, 

punt 1, letter d, aangezien deze actie ook bijdraagt tot doelstelling 4, punt 1, letter b, van de Cosme-

verordening 1287/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 400 
=== ECON/6323 === 

ingediend door Commissie economische en monetaire zaken 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Reserve           

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Dit krediet dient om het concurrentievermogen van .......... kleine en middelgrote ondernemingen te 

bevorderen. 

De volgende tekst toevoegen: 

Omschrijving wijzigen in: Ondernemerschap bevorderen en de toegang tot de markten van micro-, kleine 

en middelgrote ondernemingen in de Unie verbeteren 

Motivering: 

Gezien de huidige economische problemen is het van wezenlijk belang steun te verlenen voor Europese 

micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), die 99% van de ondernemingen en 80% van de 

arbeidsplaatsen vertegenwoordigen. Dit krediet dient om micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) te ondersteunen en hun concurrentievermogen te versterken in het kader van een evenwichtig 

ondernemersklimaat, waarbij de overheersing van de markt door grote bedrijven en economische groepen tot 

een minimum wordt beperkt. Voorts heeft dit krediet ten doel een ondernemingscultuur aan te moedigen en 

de oprichting en groei van kmo's te bevorderen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 628 
=== EFDD/7858 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Reserve           

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Motivering: 

Het is belangrijk deze begrotingslijn te steunen met een verhoging van de betalingskredieten. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 959 
=== EPP//7532 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Reserve           

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Motivering: 

Het programma COSME is van wezenlijk belang voor de ondersteuning van dynamische en concurrerende 

kmo's die ten volle gebruik kunnen maken van het potentieel van de interne markt, maar ook wereldwijd 

kunnen concurreren. Deze bijkomende toewijzing weerspiegelt de prioriteiten van het Parlement voor de 

begroting 2016, te weten de bevordering van werkgelegenheid, ondernemingen en ondernemerschap. Het is 

met name bedoeld ter ondersteuning van het programma "Erasmus voor jonge ondernemers", waarvoor grote 

belangstelling bestaat en dat zeer positief is ontvangen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 95 
=== FEMM/6000 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserve           

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

De actie Erasmus voor ondernemers beoogt het ondernemerschap .......... zeer nuttige netwerken en 

partnerschappen te creëren. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Gelet op de huidige moeilijke economische situatie is het absoluut noodzakelijk om de Europese bedrijven 

— met name jonge innovatieve starters en vrouwelijke ondernemers — te ondersteunen en om het 

ondernemerschap te bevorderen door voldoende middelen toe te wijzen aan programma's zoals het 

Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote 

ondernemingen (Cosme). Met name het programma „Erasmus voor jonge ondernemers” is zeer succesvol 

gebleken en kan op een doeltreffende manier bijdragen tot de bestrijding van de werkloosheid in heel 

Europa. Met het oog op het relatief geringe aantal vrouwelijke ondernemers moet speciale aandacht 

worden besteed aan het betrekken van jonge vrouwelijke ondernemers bij het programma, teneinde hen 

aan te moedigen hun loopbaan als ondernemer voort te zetten en ervaring op te doen m.b.t. hoe zij het 

hoofd kunnen bieden aan de genderspecifieke obstakels waarmee zij mogelijk worden geconfronteerd. 

Motivering: 
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Het aanmoedigen van jongeren om een loopbaan als ondernemer na te streven, draagt bij aan de aanpak van 

het belangrijke probleem van de hoge jeugdwerkloosheid en aan economische groei. Het is evenzeer van 

belang om ook jonge vrouwen bij het programma te betrekken, aangezien het aantal vrouwelijke 

ondernemers in de EU nog altijd aanzienlijk lager is dan het aantal mannelijke ondernemers en vrouwelijke 

ondernemers tijdens hun loopbaan kunnen worden geconfronteerd met specifieke obstakels. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1037 
=== GUE//7261 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Reserve           

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Met name zullen de volgende maatregelen worden genomen: 

Tekst als volgt wijzigen: 

Dit krediet dient om micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te ondersteunen en hunhet 

concurrentievermogen te versterken in het kader van een evenwichtig ondernemersklimaat, waarbij de 

overheersing van de markt door grote bedrijven en economische groepen tot een minimum wordt beperkt. 

Voorts heeft dit krediet ten doelvan de ondernemingen, met name de kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's), te versterken, een ondernemingscultuur aan te moedigen en de oprichting en groei van kmo'skleine 

en middelgrote ondernemingen te bevorderen.  

Na alinea: 

Met name zullen de volgende maatregelen worden genomen: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– netwerken met deelname van uiteenlopende belanghebbenden; 

– markttoepassingsprojecten, met name met regionale gevolgen;markttoepassingsprojecten; 

– analyse, ontwikkeling en coördinatie van het beleid met de deelnemende landen; 

– onderzoeken naar gendergerelateerde discriminatie in verband met vrouwelijk ondernemerschap en de 

uitvoering van beleidsmaatregelen om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren; 

– uitwisseling en verspreiding van informatie, alsook bewustmakingscampagnes; 

– ondersteuning van gezamenlijke acties van ondernemingen door lidstaten of regio's, evenals andere 

maatregelen van het Cosme-programma. 

Na alinea: 

De actie Erasmus voor ondernemers beoogt het ondernemerschap .......... zeer nuttige netwerken en 

partnerschappen te creëren. 
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Tekst als volgt wijzigen: 

GezienGelet op de huidige economische problemen is het van wezenlijk belang steun te verlenen 

voormoeilijke economische situatie is het absoluut noodzakelijk om de Europese micro-, kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's), die 99% van de ondernemingen en 80% van de arbeidsplaatsen 

vertegenwoordigen.In dit begrotingsonderdeel moet aan kmo's een bedrag worden toegewezen dat in 

overeenstemming is met deze situatie, om de overleving en ontwikkeling van kmo's, de stijging van de 

nationale productie en de economische ontwikkeling te kunnen waarborgen, ombedrijven — met name 

jonge innovatieve starters en vrouwelijke ondernemers — te ondersteunen en om het ondernemerschap te 

bevorderen door voldoende middelen toe te wijzen aan programma's zoals het programmaProgramma voor 

het concurrentievermogen van ondernemingen en voor kleine en middelgrote ondernemingen (COSME). 

Het(Cosme). Met name het programma „Erasmus voor jonge ondernemers” is zeer succesvol gebleken en 

kan op een doeltreffende manier bijdragen tot de bestrijding van de werkloosheid in heel Europa, zonder dat 

de gedwongen emigratie van jongeren hoeft te worden gestimuleerd.Europa. 

De financiële middelen voor het programma „Erasmus voor jonge ondernemers” moeten ten goede komen 

aan de lidstaten die het zwaarst getroffen zijn door de crisis, door banen met rechten, die bijdragen aan 

een verlaging van de werkloosheid in die landen en aan de ontwikkeling van kmo'sworden verhoogd om 

met name de volgende redenen: 

– het programma draagt bij aan de stimulering van Europees ondernemerschap, het uitwisselen van kennis 

en goede praktijken, alsook het oprichten van waardevolle netwerken en partnerschappen; 

– het programma kent veel succes en heeft een toenemend aantal deelnemers over de afgelopen jaren, een 

aantal dat naar verwacht verder zal toenemen; 

– het programma steuntpakt het jeugdwerkloosheidsprobleem doeltreffend aan door werkloze jongeren die 

voor zichzelf willen beginnen – hoewel dit niet de oplossing is voor het probleemte helpen als 

zelfstandige van jeugdwerkloosheid –start te laten gaan en helpt bestaande kmo's te helpen banen met 

rechten te scheppen in het kader van de uitbreiding en/of internationalisering van hun activiteiten; 

– het aantal aanvragen overtreft ruimschoots de capaciteit van de Commissie om daar met de huidig 

beschikbare middelen aan te voldoen en zal pas stagneren wanneer de jeugdwerkloosheidscijfers in de 

EU beginnen te dalen.voldoen. 

Motivering: 

Gezien de huidige economische problemen is het van wezenlijk belang steun te verlenen voor Europese 

micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), die 99% van de ondernemingen en 80% van de 

arbeidsplaatsen vertegenwoordigen. Dit krediet dient om micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 

(kmo's) te ondersteunen en hun concurrentievermogen te versterken in het kader van een evenwichtig 

ondernemersklimaat, waarbij de overheersing van de markt door grote bedrijven en economische groepen tot 

een minimum wordt beperkt. Voorts heeft dit krediet ten doel een ondernemingscultuur aan te moedigen en 

de oprichting en groei van kmo's te bevorderen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1177 
=== S&D//7084 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 01 — Ondernemerschap bevorderen en het concurrentievermogen en de toegang tot markten 

van ondernemingen in de Unie verbeteren  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 
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Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Reserve           

Totaal 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Motivering: 

Een behoorlijk groot aantal uitstekende projecten wordt niet uitgevoerd vanwege een gebrek aan middelen. 

Daarom moeten de kredieten van deze begrotingslijn worden verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 826 
=== ALDE/8020 === 

ingediend door Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 02 — Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm 

van eigen vermogen en schuld 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Reserve           

Totaal 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Motivering: 

Het vergroten van de financiële steun aan kmo's is van essentieel belang om investeringen uit de private 

sector en groei van de EU-economie te bevorderen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4267 
=== BUDG/4267 === 

ingediend door Nils Torvalds, Begrotingscommissie, Philippe De Backer 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 02 — Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm 

van eigen vermogen en schuld 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Reserve           

Totaal 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Motivering: 

Het vergroten van de financiële steun aan kmo's is van essentieel belang om investeringen uit de private 

sector en groei van de EU-economie te bevorderen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4394 
=== BUDG/4394 === 

ingediend door Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 02 — Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm 

van eigen vermogen en schuld 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Reserve           

Totaal 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Motivering: 

De steun aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen is nu een zaak van leven of dood voor deze 

sector die zo belangrijk is voor de economieën van de lidstaten. We vinden het dan ook belangrijk dat er 

steunregelingen voor kmo's worden opgezet en versterkt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4399 
=== BUDG/4399 === 

ingediend door Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 02 — Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm 

van eigen vermogen en schuld 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Reserve           

Totaal 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Bij de onder dit artikel opgevoerde kredieten komen .......... integrerend deel van de algemene begroting 

uitmaakt. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Terugbetalingen van financiële instrumenten overeenkomstig artikel 140, lid 6, van het Financieel 

Reglement, met inbegrip van terugbetaald kapitaal, vrijgegeven zekerheden en aflossingen van de hoofdsom 

van de leningen, aan de Commissie en die zijn geboekt op post 6 3 4 1 van de staat van ontvangsten, kunnen 

aanleiding geven tot het opvoeren van extra kredieten, overeenkomstig artikel 21, lid 3, onder i), van het 

Financieel Reglement  

De volgende tekst toevoegen: 

In het huidige klimaat van beperking van kredieten en toenemende financiële uitsluiting heeft de sociale 

economie blijk gegeven van haar vermogen tot sociale innovatie en tot verlichting van sociale noden door 

gebruik te maken van alternatieve vormen van solidaire financiering, zoals ethisch bankieren of sociale 

valuta, die niet alleen krediet bieden maar ook zorgen voor vertrouwen in de aangeboden financiële 

diensten. 

De sociale economie speelt een rol bij het reguleren van de kapitaalmarkten, doordat het grote delen van 

de bevolking die geen gebruik kunnen maken van traditionele bankdiensten toegang biedt tot de 
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financiële sector, een belangrijke bron van openbare financiering en subsidie voor mensen met weinig 

middelen vormt en zorgt voor collectieve controle van financieringsstromen gegenereerd door arbeid en 

organisaties in de sociale economie (zoals salarissen en pensioenfondsen, ethische en sociale banken, 

coöperatieve kredietinstellingen en de reserves en andere fondsen van de winstgevende activiteiten van 

coöperaties en onderlinge maatschappijen). 

Er zijn veel voorbeelden van organisatorische of sociale innovatie door coöperaties en andere soortgelijke 

ondernemingen in de industrie, de landbouw, de diensten- en de financiële sector. In laatstgenoemde 

sector zijn ethisch bankieren en de verlening van microkredieten flink toegenomen, met uiterst positieve 

sociale effecten. 

Motivering: 

Actoren in de sociale en solidaire economie hebben te maken met specifieke problemen inzake hun formele 

erkenning en hun toegang tot financiële diensten. De maatregelen uit hoofde van deze begrotingslijn moeten 

bijdragen aan de aanpak van het probleem van de bereikbaarheid van krediet voor de armste en/of de meest 

afgelegen bevolkingsgroepen in Europa.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 629 
=== EFDD/7859 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 02 — Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm 

van eigen vermogen en schuld 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Reserve           

Totaal 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Motivering: 

Het is belangrijk deze begrotingslijn te steunen met een verhoging van de betalingskredieten. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 960 
=== EPP//7533 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 02 — Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm 

van eigen vermogen en schuld 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Reserve           

Totaal 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Motivering: 

Dit amendement dient om de nominale bezuiniging die het programma COSME krijgt opgelegd van 2015 tot 
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2016 ongedaan te maken, overeenkomstig de resolutie van het Parlement van juni 2015 over het mandaat 

voor de trialoog. Deze verhoging valt gemakkelijk te rechtvaardigen, gezien het potentieel van het 

programma voor het bevorderen van ondernemerschap, verbetering van het concurrentievermogen en 

toegang tot de markten voor ondernemingen uit de Unie, en het verbeteren van de toegang tot financiering 

voor kmo's, waarbij het programma een zeer hoge mate van tenuitvoerlegging vertoont. Het is van groot 

belang dat dit programma in 2016 een positieve ontwikkeling kan doormaken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 96 
=== FEMM/6001 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 02 — Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm 

van eigen vermogen en schuld 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Reserve           

Totaal 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Een leninggarantiefaciliteit (LGF) zal tegengaranties, .......... effectisering van kmo-

schuldfinancieringsportefeuilles. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Dit krediet moet worden gebruikt om de toegang van kmo's, waaronder bedrijven van vrouwelijke 

ondernemers,kmo's tot financiering in de vorm van eigen vermogen en schuld te verbeteren in hun start-up-, 

groei- en overdrachtsfase.  

Motivering: 

Een van de grootste obstakels voor vrouwelijke ondernemers is nog steeds de toegang tot financiering, met 

name durfkapitaal, aangezien deze sector door mannen worden gedomineerd. Het is derhalve belangrijk 

ervoor te zorgen dat ook vrouwen toegang tot de beschikbare financiering kunnen krijgen, teneinde 

vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen, aangezien het aantal vrouwelijke ondernemers in de EU nog 

altijd aanzienlijk lager is dan het aantal mannelijke ondernemers. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1038 
=== GUE//7263 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 02 — Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm 

van eigen vermogen en schuld 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Reserve           

Totaal 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Dit krediet moet worden gebruikt om de toegang van .......... verbeteren in hun start-up-, groei- en 

overdrachtsfase. 

De volgende tekst toevoegen: 

Omschrijving als volgt wijzigen: Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot 

financiering in de vorm van eigen vermogen en erkenning van ondernemingen en organisaties in de 

sociale economieIn het huidige klimaat van beperking van kredieten en toenemende financiële uitsluiting 

heeft de sociale economie blijk gegeven van haar vermogen tot sociale innovatie en tot verlichting van 

sociale noden door gebruik te maken van alternatieve vormen van solidaire financiering, zoals ethisch 

bankieren of sociale valuta, die niet alleen krediet bieden maar ook zorgen voor vertrouwen in de 

aangeboden financiële diensten. 

De sociale economie speelt een rol bij het reguleren van de kapitaalmarkten, doordat het grote delen van 

de bevolking die geen gebruik kunnen maken van bankdiensten toegang biedt tot de financiële sector, een 

belangrijke bron van openbare financiering en subsidie voor mensen met weinig hulpbronnen vormt en 

zorgt voor collectieve controle van financieringsstromen gegenereerd door arbeid en organisaties in de 

sociale economie (zoals salarissen en pensioenfondsen, ethische en sociale banken, coöperatieve 

kredietinstellingen en de reserves en andere fondsen van de winstgevende activiteiten van coöperaties en 

onderlinge maatschappijen). 

Er zijn veel voorbeelden van organisatorische of sociale innovatie door coöperaties en andere soortgelijke 

ondernemingen in de industrie, de landbouw, de diensten- en de financiële sector. In laatstgenoemde 

sector zijn ethisch bankieren en de verlening van microkredieten flink toegenomen, met uiterst positieve 

sociale effecten. 

Motivering: 

Actoren in de sociale en solidaire economie hebben te maken met specifieke problemen inzake hun formele 

erkenning en hun toegang tot financiële diensten. De maatregelen uit hoofde van deze begrotingslijn moeten 

bijdragen aan de aanpak van het probleem van de bereikbaarheid van krediet voor de armste en/of de meest 

afgelegen bevolkingsgroepen in Europa. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1039 
=== GUE//7264 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 02 — Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm 

van eigen vermogen en schuld 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Reserve           

Totaal 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Motivering: 



 

 39 

Gezien de huidige economische situatie is bijstand aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen een 

kwestie van leven of dood voor deze sector, die van essentieel belang is voor de economieën van de 

lidstaten. Het is derhalve uiterst belangrijk om mechanismen ter ondersteuning van kmo's op te zetten en/of 

te versterken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 458 
=== IMCO/6592 === 

ingediend door Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 02 — Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm 

van eigen vermogen en schuld 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Reserve           

Totaal 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Motivering: 

Het COSME-programma is onder meer gericht op het ondersteunen van kmo's bij het verkrijgen van toegang 

tot alternatieve vormen van financiering. COSME is ook bedoeld voor kmo's met minder dan 10 

werknemers, een categorie kmo's die zeer veel problemen ondervindt bij het verkrijgen van financiering. Het 

is van essentieel belang om de financiering op minimaal hetzelfde niveau te handhaven als in 2015, 

aangezien het economisch klimaat niet wezenlijk is verbeterd. 99% van alle bedrijven zijn kmo's. We 

moeten ervoor zorgen dat onze kmo's innovatief kunnen zijn, voor banen kunnen zorgen en zo veel mogelijk 

kunnen profiteren van de interne markt en de handelsagenda van de EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1178 
=== S&D//7085 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 02 02 — Kleine en middelgrote ondernemingen meer toegang geven tot financiering in de vorm 

van eigen vermogen en schuld 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Reserve           

Totaal 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Motivering: 

Een behoorlijk groot aantal uitstekende projecten wordt niet uitgevoerd vanwege een gebrek aan middelen. 

Daarom moeten de kredieten van deze begrotingslijn worden verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1252 
=== S&D//7160 === 
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ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 15 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 15       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Reserve           

Totaal       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Initiatief voor startende ondernemingen in de deeleconomie, financiering voor de 

toekomst van Europees ondernemerschap 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject dient voor het financieren van startende ondernemingen in de deeleconomie. Op deze 

wijze moeten deze ondernemingen gesteund worden bij het ontwikkelen van ideeën, waarbij in ieder geval 

een deel van de initiële kosten gedekt worden en eventueel een financiële garantie wordt geleverd voor de 

meest ambitieuze en risicovolle voorstellen. Gezien de kleinschaligheid en geringere kosten van dit soort 

initiatieven kan het project zelfs met een relatief beperkte EU-bijdrage meewerken aan het opstarten van 

een groot aantal kleine ondernemingen die na verloop van tijd kunnen concurreren in de sector. 

Specifieke doelstellingen: 

 Vaststellen welke sectoren zullen profiteren van een aanpak uitgaand van de deeleconomie; 

 Formuleren van nieuwe wetgevingsinstrumenten voor het reguleren van de deeleconomie, waarbij 

verzwakking van het innovatief potentieel vermeden moet worden; 

 Uitvoeren van een enquête onder bedrijven in de deeleconomie in Europa, het delen van beste praktijken 

tussen lidstaten en relevante ondernemersorganisaties; 

 Bieden van financiële steun en economische garanties aan veelbelovende bedrijven, ook al is hun project 

te risicovol om te worden gefinancierd door reguliere bancaire instellingen; 

 Omschrijven van een model van de deeleconomie in overeenstemming met de Europese waarden, met 

aandacht voor de rechten van consumenten en van werknemers; 

Voorgestelde acties: 

 In samenwerking met lokale bedrijven en organisaties een Europees netwerk opzetten van 

ondernemingen die werkzaam zijn in de deeleconomie; 

 Beschikbaar stellen van beurzen en financiële steun, specifiek gericht op onderzoekers en jonge 

ondernemers die activiteiten willen ontplooien op het gebied van de deeleconomie. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 
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De deeleconomie brengt een gedaanteverandering van oude diensten en markten teweeg die nog maar een 

paar jaar geleden ondenkbaar was. In 2013 bedroeg de marktomvang van deze sector ongeveer 3,5 miljard 

EUR wereldwijd, en momenteel schat de Europese Commissie het groeipotentieel van deze sector in op ruim 

100 miljard. Het project kan ondernemingen of universiteiten en onderzoekscentra financieren ter 

ondersteuning van hun mogelijkheden om marktklare producten en diensten te leveren. Een groot aantal van 

de momenteel succesvolste ondernemingen in de deeleconomie heeft zich ontwikkeld op basis van een 

kleinschalig idee dat wereldwijd is toegepast. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4635 
=== BUDG/4635 === 

ingediend door Paul Rübig 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 02 77 18 — Proefproject — Vrouwelijke business angels 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Reserve           

Totaal 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Motivering: 

Het proefproject is voor het eerst ingevoerd in 2015 en moet worden voortgezet in 2016.  

In 2016 moeten de kredieten voor dit proefproject worden verhoogd om de maatregelen uit te voeren die de 

Europese Commissie in het eerste jaar heeft omschreven. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1012 
=== EPP//7603 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 02 77 18 — Proefproject — Vrouwelijke business angels 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Reserve           

Totaal 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Motivering: 

Het proefproject is voor het eerst ingevoerd in 2015 en moet worden voortgezet in 2016. In 2016 moeten de 

kredieten voor dit proefproject worden verhoogd om de maatregelen uit te voeren die de Europese 

Commissie in het eerste jaar heeft omschreven. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 865 
=== ALDE/8061 === 

ingediend door Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Omschrijving: 

Proefproject - Bestrijding van de jeugdwerkloosheid en oprichting van coöperaties als maatregel om de 

arbeidskansen in de EU te vergroten 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

In de EU treft de werkloosheid momenteel twee groepen die een enorm potentieel hebben: jongeren en 

hoger opgeleiden. Deze groepen kunnen in de EU banen creëren door te werken in coöperaties waarvan 

ze zelf ook eigenaar zijn, maar hiertoe hebben zij begeleiding en ondersteuning nodig in de vorm van een 

specifieke opleiding voor de arbeidsmarkt.  

Werknemerscoöperaties zijn een economisch haalbare manier om als ondernemer te beginnen, en door 

hun samenhorigheid en gezamenlijke kansen en verplichtingen houden zij voor de deelnemers een gering 

risico in om te werken en tegelijkertijd eigenaar te zijn van een deel van de onderneming. De deelnemers 

zullen nieuwe werknemerscoöperaties oprichten, waarbij eenieders specifieke vaardigheden en kennis in 

het wederzijds belang en voordeel worden gecombineerd. Deze coöperaties hebben een goede kans om 

hun eigenaars/werknemers duurzame banen aan te bieden omdat deze ondernemingen dankzij hun lage 

algemene kosten een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van de meeste andere soorten 

ondernemingen. Het proefproject zal worden opgestart in drie verschillende EU-landen met de meeste 

ervaring op dit gebied. 

Het voornaamste doel bestaat erin bij te dragen aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid door voor de 

hele Unie goede praktijken ter zake te ontwikkelen. Het tijdschema van het proefproject ziet er als volgt 

uit:  

 1. Voorbereidingen en opzetten van het programma in drie verschillende landen (eerste jaar); 

 2. Ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen (eerste en tweede jaar); 

 3. Follow-up en oprichting van coöperaties met doelgroepen (tweede jaar); 

 4. Beoordeling van juridische barrières voor het ondernemerschap door deskundigen (derde jaar, in het 

geval van eventuele voortzetting van het proefproject als voorbereidende actie); 

 5. Beoordeling van de resultaten (derde jaar, in het geval van eventuele voortzetting van het proefproject 

als voorbereidende actie); en 

 6. Beoordeling van de resultaten, inclusief voorstellen voor mogelijke volgende operationele activiteiten 

(derde jaar, in het geval van eventuele voortzetting van het proefproject als voorbereidende actie). 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 
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Dit proefproject ondersteunt ten volle een van de belangrijkste prioriteiten van de EU om de 

werkgelegenheid voor jongeren te verbeteren. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 868 
=== ALDE/8066 === 

ingediend door Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Kmo-instrument ter versterking van de participatie van vrouwen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject is erop gericht kleine en middelgrote ondernemingen die zijn gevestigd in de EU of een 

met Horizon 2020 geassocieerd land in aanmerking te laten komen voor EU-financiering en steun voor 

innovatieprojecten die hen helpen sterker te groeien en hun activiteiten uit te breiden tot andere landen 

(in Europa en daarbuiten).  

Tegelijkertijd wordt coaching op het gebied van innovatie en bedrijfsontwikkeling voorgesteld, gedurende 

fase 1 en 2, ter ondersteuning van kmo's. Het proefproject omvat een speciaal coachingsprogramma voor 

vrouwelijke ondernemers, naast het reeds bestaande programma. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Europa telt enerzijds niet genoeg ondernemers die hun ideeën om een bedrijf op te richten, doorzetten, en 

anderzijds onevenredig veel minder vrouwelijke dan mannelijke ondernemers. De Europese economie heeft 

behoefte aan meer ondernemers die de sprong wagen. De uitvoering van het proefproject "Kmo-instrument 

ter versterking van de participatie van vrouwen" zal bijgevolg het succes van vrouwelijke ondernemers in 

een door mannen gedomineerde sector vergroten, dankzij een specifieke coachingsdienst die het hoofd biedt 

aan de grootste obstakels voor vrouwelijke ondernemers. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 94 
=== CULT/5863 === 

ingediend door Commissie cultuur en onderwijs 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 44 

Post 02 02 77 21 — Voorbereidende actie — Transnationaal Europees toeristisch product op het gebied van 

cultuur 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Reserve           

Totaal 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Motivering: 

Tweede jaar van de voorbereidende actie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1010 
=== EPP//7601 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserve           

Totaal       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Opbouw van ondernemingscapaciteit voor jonge migranten 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Kennis en vaardigheden zijn niet alleen noodzakelijk voor het persoonlijk welzijn van elke burger, maar 

ook voor duurzame ontwikkeling en economische groei. Daarom is het van belang perspectieven te bieden 

aan - met name jonge - mensen uit landen die in een economische en sociale crisis verkeren, zodat zij de 

kans krijgen om meerwaarde te creëren, niet alleen voor zichzelf maar ook in het algemeen belang. 

Het is dan ook van cruciaal belang dat jonge migranten en vluchtelingen toegang krijgen tot kennis en 

hun vaardigheden kunnen ontwikkelen die zij kunnen benutten als zij terugkeren naar hun land. 

Op die manier kunnen zij niet alleen een degelijk bestaan opbouwen, maar kunnen zij eventueel ook 

ondernemer worden, hun eigen bedrijf opzetten en werkgelegenheid scheppen. 

De kern van dit initiatief moet gericht zijn op begeleidingsprogramma's van diverse organisaties, zoals 

burgerbescherming en collectieve diensten, en van bedrijven (met inbegrip van plaatselijke leveranciers). 

Een ten dele uit duale opleiding bestaand systeem zou de begunstigden helpen vast te stellen wat de 

specifieke behoeften van de diverse organisaties en bedrijven ter plaatse zijn. 

De juridische situatie met betrekking tot de wachttijd voordat met een economische activiteit mag worden 

begonnen verschilt fors van lidstaat tot lidstaat. Om dit proefproject tot een succes te maken zal het dus 

noodzakelijk zijn de huidige nationale rechtskaders onder de loep te nemen en beste praktijken vast te 

stellen die gestimuleerd zouden kunnen worden om de procedures te versnellen, zodat jonge migranten zo 

spoedig mogelijk na aankomst de voorgestelde programma's kunnen benutten. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 
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Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

In tijden van toenemende migratiedruk wordt van de Europese Unie gevraagd dat zij steun biedt om de 

migratie en vluchtelingenstroom te beheren, niet alleen door humanitaire bijstand te verlenen, maar ook in 

het kader van de sociale verplichting om de migranten te helpen bij hun capaciteitsopbouw. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 119 
=== FEMM/6030 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Vergroten van het concurrentievermogen van kmo's door vrouwen op te leiden na 

zwangerschapsverlof 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Het doel van het proefproject is het vergroten van het concurrentievermogen van kmo's door hen de kans 

te bieden hun voordeel te doen met een opleidingsprogramma voor hun werknemers die terugkeren van 

zwangerschapsverlof. In het kader van het proefproject krijgen vrouwen die terugkeren van 

zwangerschapsverlof alle relevante informatie en training om hun terugkeer op de werkplek te 

vergemakkelijken en worden aldus de kmo's waar zij werkzaam zijn geholpen om profijt te trekken van de 

continuïteit van het personeel, waarbij gebruik wordt gemaakt van hun eerder opgedane werkervaring in 

het bedrijf en hun nieuwe vaardigheden en competenties na het zwangerschapsverlof. Het project zal 

bestaan uit het ondersteunen van de opzet van financiële programma's gericht op kmo's met regelingen of 

herintredingsprogramma's die voorzien in opleiding en hulp bij de aanwerving van de opgeleide vrouwen 

na hun zwangerschapsverlof, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan het ondervangen van de 

problemen waarmee vrouwen worden geconfronteerd bij hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Deze 

regelingen zullen gericht zijn op het onderhouden van contact tussen de werknemers die met 

zwangerschapsverlof zijn en hun bedrijf, alsook op het aanbieden van opleidingen waardoor moeders 

gemakkelijker naar hun baan kunnen terugkeren en aansluiting vinden bij hun collega's en werknemers 

van hetzelfde bedrijf.  

De begunstigden (oftewel aanvragers) van het proefproject zouden belanghebbende partijen zijn, zoals 

overheidsorganen, kamers van koophandel, verenigingen, ngo's of onderwijsinstellingen, die ofwel 

financiering aan de kmo's zouden verstrekken ofwel programma's zouden ontwikkelen m.b.t. de 

benodigde opleiding voor kmo-werknemers die terugkeren van zwangerschapsverlof, alsook 

oriëntatieprogramma's voor kmo's over hoe zij het volledige potentieel van deze werknemers kunnen 

benutten. De kmo's kunnen zich voor deze programma's en opleidingen inschrijven en mogelijk een 

rechtstreekse financiële bijdrage uit de programma's ontvangen om hun werknemers een in het kader van 
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het programma aangeboden opleiding te laten volgen of zelf een specifiek onderdeel van de opleiding te 

geven.  

De financiering is daarom bestemd voor: 

1. Het aanbieden van seminars om terugkerende vrouwen te helpen zich op de hoogte te stellen van de 

meest recente ontwikkelingen, zowel binnen het betreffende bedrijf als in de bedrijfstak in het algemeen 

(nieuwe procedures, knowhow, technologieën, enz.); 

2. Het aanbieden van sociale seminars wanneer moeders na hun zwangerschapsverlof terugkeren op het 

werk, waarbij zij de gelegenheid krijgen om andere werkende moeders te ontmoeten en kinderopvang, 

gezondheidszorg, verlofregelingen en alle andere punten van zorg te bespreken; 

3. Het verstrekken van alle benodigde informatie over alle stappen die werknemers moeten doorlopen 

vóór hun vertrek en voor en bij hun terugkeer; 

4. Het opzetten van een website voor terugkerende vrouwen, over moederschap/vaderschap, de combinatie 

werk/gezin, loopbaanontwikkeling, kinderopvang, vrouwennetwerken, begeleiding voor moeders, 

werknemersrechten en onderzoek; 

5. Het onderhouden van contact met vrouwen die de werkplek hebben verlaten om kinderen op te voeden, 

zodat zij de eerste keus blijven als zij besluiten weer aan het werk te gaan; 

6. Het ontwikkelen van aanwervingsprogramma's om getalenteerde terugkerende vrouwen aan te trekken 

door netwerkmogelijkheden en workshops aan te bieden; 

7. Het in aanmerking nemen van de noodzaak om, bij het aantrekken van vrouwen die gedurende een 

periode niet hebben gewerkt, een meer ondersteunende omgeving te bieden, met reiskostenvergoeding en 

gefinancierde kinderopvang. 

De opleiding dient met name de volgende aspecten te omvatten: 

1. Het gebruikmaken van goede praktijken op dit gebied, afgestemd op de doelen en behoeften van het 

bedrijf in kwestie; 

2. Het vrijwillig en zo toegankelijk mogelijk maken van de regeling en opleiding, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van zowel ICT-tools als klassikale seminars en bijeenkomsten; 

3. Het aanbieden van online ondersteuning via het intranet en een nieuwsbrief; 

4. Indien mogelijk: het aanbieden van contactonderwijs, in modules en zo flexibel mogelijk, zodat het kan 

worden afgestemd op verplichtingen buiten het werk; 

5. Het in overweging nemen van financiering van onderwijs op afstand voor werknemers met 

zwangerschapsverlof; 

6. Het aanbieden van training in socialere vaardigheden aan degenen die gedurende een periode niet 

hebben gewerkt, zoals in het opbouwen van vertrouwen, in teamverband werken en doeltreffend 

communiceren, alsook op het gebied van kwesties met betrekking tot de werkplek, zoals stereotypen op het 

werk, mogelijkheden om werk en gezin te combineren en vermeende belemmeringen voor de 

werkgelegenheid. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 
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Het EP benadrukt dat de EU ondersteuning moet bieden aan de kmo's die een plan opstellen voor 

werknemers die moeder worden. Uit onderzoek blijkt dat wanneer vrouwen zich gesteund voelen tijdens een 

van de meest uitdagende overgangsperioden van hun loopbaan, zij zich gewaardeerd voelen, vaker bij hun 

werkgever blijven en productiever zijn bij hun terugkeer. Er bestaan vergelijkbare regelingen en 

herintredingsprogramma's in grote bedrijven, en gerenommeerde onderwijs- en opleidingsinstellingen bieden 

ze aan op commerciële basis. Dit proefproject zou flexibel zijn, afgestemd moeten worden op kmo's en 

gericht zijn op hun vrouwelijke werknemers. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 237 
=== ITRE/5308 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Naar een deeleconomie voor Europese producenten: verlaging van bedrijfskapitaal en 

kosten door middel van cloudplatforms ter ondersteuning van synergiën en integratie 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject dient om de invoering van een cloudplatform voor integratie en synergie voor Europese 

producenten te onderzoeken. Als eerste fase worden kritische en niet-kritische hulpbronnen in kaart 

gebracht.  

Het is bekend dat het samenvoegen en op dynamische wijze herdistribueren van kritische en niet-kritische 

hulpbronnen voor de productie kan leiden tot een drastische daling van het benodigde bedrijfskapitaal en 

de kosten kan verlagen. Het proefproject onderzoekt of een transparant en intuïtief cloudplatform kan 

bijdragen aan het vertrouwen tussen producenten om hulpbronnen samen te voegen en een deeleconomie 

te verwezenlijken. De daling van bedrijfskapitaal en de verlaging van de kosten voor het aanhouden van 

voorraden maakt middelen vrij die geïnvesteerd kunnen worden in innovatie, om productieprocessen 

winstgevender te maken en de groei te bevorderen. Het doel is om een eerste platform voor het delen van 

hulpbronnen op te zetten om te zorgen voor meer integratie en samenwerking tussen producenten in 

Europa, wat kan bijdragen aan de economische groei. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Dit proefproject dient om de mogelijkheden te onderzoeken voor het opzetten van cloudplatform voor 

integratie en synergie tussen Europese producenten voor het samenvoegen en op dynamische wijze 

herdistribueren van kritische en niet-kritische hulpbronnen voor de productie, wat het benodigde 
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bedrijfskapitaal drastisch kan verlagen en de kosten kan drukken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 239 
=== ITRE/5310 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Kleine en middelgrote ondernemingen: model van zakelijke netwerken voor bestuur en 

financiering 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Alle lidstaten hebben momenteel te maken met problemen op het gebied van investeringen en verlies van 

concurrentievermogen bij de productie van goederen, de Europese Unie verliest voortdurend terrein op 

het gebied van wetenschap en industriële innovatie, en de maatschappelijke problemen nemen toe, zoals 

klimaatverandering, duurzaam vervoer, hernieuwbare energie, voedselveiligheid en vergrijzing.  

Het proefproject "Kleine en middelgrote ondernemingen: model van zakelijke netwerken voor bestuur en 

financiering" dient voor het uitvoeren van een vergelijkende benadering van beste praktijken (wetgeving 

inzake ondernemingsvormen, verenigingen, overheidssteun voor zakelijke netwerken, enz.) in 

verschillende lidstaten, met aandacht voor het onderzoeken van de structuur en functie van zakelijke 

netwerken en de effecten daarvan voor het bestuur en de financiering van kmo's. Het project dient voor 

het vaststellen en verspreiden, door middel van relevante steunmaatregelen van de EU en op nationaal 

niveau, van afdoende en doeltreffende methodes voor het in het leven roepen van juridisch relevante 

verbanden tussen twee of meer ondernemingen die op hetzelfde terrein werkzaam zijn of onderling 

afhankelijk zijn.  

Zakelijke netwerken zijn een soort vereniging van ondernemers in het kader van een gedeeld project. Bij 

een netwerkovereenkomst besluiten twee of meer ondernemingen gezamenlijk een of meer economische 

activiteiten te ontplooien die binnen hun respectievelijke maatschappelijke doelstelling vallen, om de 

wederzijdse innovatieve capaciteit en het concurrentievermogen te vergroten. Zakelijke netwerken maken 

het mogelijk dat de onafhankelijkheid en de identiteit van de afzonderlijke ondernemingen van het 

netwerk behouden blijven, maar waarborgen de nodige vergroting van de omvang die nodig is om op de 

wereldwijde markten te kunnen concurreren. Het is daarom een passend instrument voor Europese 

ondernemingen, bestaand uit micro-, kleine en middelgrote ondernemingen die zeer doeltreffend zijn 

maar vaak niet in staat zijn met beter gestructureerde en grotere ondernemingen te concurreren op het 

gebied van innovatie en internationalisering. Het werkelijk innovatieve aspect van zakelijke netwerken 

kan worden gezien als een vorm van samenwerking rond een project, als instrument voor het starten van 

samenwerking dat kan leiden tot gestructureerde vormen, zoals meer bindende en gegarandeerde 

netwerkovereenkomsten, en nieuwe ondernemingen met rechtspersoonlijkheid. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Het proefproject "Kleine en middelgrote ondernemingen: model van zakelijke netwerken voor bestuur en 

financiering" dient voor het uitvoeren van een vergelijkende benadering van beste praktijken in verschillende 

lidstaten, met aandacht voor het onderzoeken van structuur en functie van zakelijke netwerken en de effecten 

daarvan voor het bestuur en de financiering van kmo's.  

Het project dient voor het vaststellen en verspreiden van afdoende en doeltreffende methodes voor het in het 

leven roepen van juridisch belangrijke verbanden tussen twee of meer ondernemingen die op hetzelfde 

terrein werkzaam zijn of onderling afhankelijk zijn. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1108 
=== S&D//7008 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 02 77 21 — Voorbereidende actie — Transnationaal Europees toeristisch product op het gebied van 

cultuur 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Reserve           

Totaal 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Motivering: 

Tweede jaar van het proefproject. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 338 
=== TRAN/5562 === 

ingediend door Commissie vervoer en toerisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 24 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 24       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Youth on the SPOT - Special partnerschap voor toerisme 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Tegenwoordig wordt de Europese Unie geconfronteerd met uiteenlopende structurele veranderingen die 
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gevolgen hebben voor de hele economie; ook het toerisme heeft daar dus mee te maken. 

Een van de ernstigste problemen waar Europa mee te kampen heeft is het gebrek aan banen voor 

jongeren. In november 2014 waren in Europa meer dan 5 miljoen jongeren werkeloos. Dit betekent dat 

een van de vier jongeren beneden de 25 jaar op zoek is naar werk.  

Het toerisme staat bekend als een sector waar veel jongeren worden aangeworven. Uit statistische 

gegevens blijkt dat het toerisme alleen al in de Europese Unie meer dan 20 miljoen banen levert bij ruim 2 

miljoen ondernemingen. Bovendien zorgt de grote economische invloed van het toerisme voor belangrijke 

effecten op het gebied van groei en werkgelegenheid. Dit zijn precies de gebieden waarop de EU behoefte 

heeft aan sterke impulsen, na de economische crisis.  

De instellingen en nationale regeringen in de EU kunnen het creëren van banen vergemakkelijken en 

ondersteunen, zoals is gebleken bij de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie. Niettemin kunnen 

alleen particuliere ondernemingen en actoren banen creëren of opleidingsmogelijkheden opzetten. De 

toeristische sector heeft een groot aantal particuliere actoren (hotels, cafés, restaurants, enz.) en kan 

daarmee een unieke bijdrage leveren aan het aanpakken van de banencrisis in Europa en aan het 

economisch herstel.  

Het is bijvoorbeeld een interessante paradox dat de landen met de hoogste jeugdwerkloosheid 

(Griekenland, Spanje, Italië, Portugal) tot de populairste toeristische bestemmingen in Europa behoren. 

Daarom bevindt de toeristische sector zich in een goede positie om proactief bij te dragen aan de 

inspanningen van de instellingen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken.  

De toeristische sector moet ook deelnemen aan en verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van 

sociale problemen, in dit geval de jeugdwerkloosheid, door de inspanningen van de overheidssector te 

steunen op het gebied van het scheppen van mogelijkheden voor jongeren. Om dit doel te bereiken moet 

een speciaal partnerschap voor toerisme (SPOT) worden opgezet tussen de Europese besluitvormende 

instanties en vertegenwoordigers van de toeristische sector.  

In het kader van SPOT moet een nieuw publiek-privaat partnerschap worden ontwikkeld om kwalitatief 

hoogwaardige banen, leerlingenplaatsen en stageplaatsen aan te bieden in het toerisme in de hele EU, 

met nadruk op kleine en middelgrote ondernemingen. 

Hier kunnen alle soorten ondernemingen bij betrokken worden, alsmede de toeleveringsketen, 

vakbonden, onderwijsinstellingen, Europese/nationale/regionale toeristische organisaties, autoriteiten en 

agentschappen, bedrijfsverenigingen en jongerenorganisaties. 

Dit initiatief kan het belang van de toeristische sector voor de Europese economie voor het voetlicht 

brengen. Tevens kan het besluitvormende instanties in de EU stimuleren om rekening te houden met het 

potentieel van deze sector en een specifiek beleid te ontwikkelen dat de verdere ontwikkeling en groei van 

de sector ondersteunt. 

Bovendien kan een dergelijk partnerschap inspelen op de dynamiek van de Europese jeugd, zodat 

jongeren weer hoop en mogelijkheden kunnen krijgen en ze een betere toekomst tegemoet kunnen zien 

doordat ze de kans krijgen de arbeidsmarkt te betreden. 

Tot slot moet worden benadrukt dat dit ook in het belang is van de toeristische sector zelf. Indien Europa 

's werelds belangrijkste toeristische bestemming wil blijven moet de sector zich richten op de nieuwe 

generatie: zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en duurzame arbeidsplaatsen voor personen met IT-

vaardigheden en ervaring met het ontvangen van toeristen met uiteenlopende verwachtingen en wensen, 

vooral uit derde landen. Dit maakt groei mogelijk en houdt de sector aantrekkelijk.  

Het proefproject heeft de volgende hoofddoelstellingen:  

- onderzoek naar het belang van de toeristische sector voor de hele Europese economie en 

werkgelegenheid; dit belang moet worden erkend en onder de aandacht van het publiek worden gebracht; 

 - stimulering, versterking en ontwikkeling van de inzetbaarheid van jongeren door: 
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 - te streven naar nieuwe mogelijkheden voor jongeren (banen, leerlingenplaatsen en stageplaatsen) in het 

toerisme; 

 - de verwerving van vaardigheden, kennis en kwalificaties te ondersteunen;  

- loopbaanmogelijkheden te ontwikkelen en de overstap van school naar werkgelegenheid te 

vergemakkelijken: loopbaanadvies, cv workshops en sollicitatietraining in nauwe samenwerking met 

onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Nieuw proefproject. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 339 
=== TRAN/5563 === 

ingediend door Commissie vervoer en toerisme 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 25 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 25       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Bestemming Europa als merk - Promotie van Europa in de toeristische sector 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Met een aandeel van 52% is Europa de belangrijkste toeristische bestemming van de wereld. Bovendien 

vertegenwoordigt het toerisme in de Europese Unie een belangrijke sociaaleconomische activiteit, met 

verstrekkende gevolgen voor economische groei, werkgelegenheid en sociale ontwikkeling, en kan 

daarom een krachtig instrument zijn voor de aanpak van de economische teruggang en de werkloosheid.  

Niettemin heeft de toeristische sector te maken met een aantal uitdagingen die benaderd kunnen worden 

via acties van zowel toeristische ondernemingen als overheidsinstanties. Een van deze uitdagingen is de 

toenemende concurrentie van opkomende bestemmingen.  

Daarom moet Europa worden gepromoot als unieke toeristische bestemming en moet het Europese imago 

op de langeafstandsmarkt versterkt worden. Met het oog hierop moet een omvattende holistische 

benadering worden gevolgd door een duidelijke merk te ontwikkelen. 

Dit voorstel is gericht op de ontwikkeling van een aantal gecoördineerde acties met het oog op de 

vaststelling van een langetermijnstrategie voor het promoten van Bestemming Europa. Bestemmingen in 

Europa moeten voor elke markt een specifieke aanpak hanteren om het Europese merk wereldwijd onder 

de aandacht te brengen met behulp van de nieuwe vormen van communicatie. 
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Om het aantal toeristen in de EU te verhogen en daarmee de koppositie van Europa als toeristische 

bestemming in de wereld te behouden, moet de Europese Commissie investeringen in toeristische 

infrastructuur en regionale ontwikkeling stimuleren en meer inspanningen verrichten om het merk 

"Bestemming Europa" te promoten, in samenwerking met de lidstaten. 

Het proefproject heeft de volgende hoofddoelstellingen:  

 — Ontwikkeling van een duidelijk merk en de zichtbaarheid van Europa in belangrijke derde landen 

waarborgen: bijvoorbeeld door het organiseren van vier grote overlegstructuren voor de sector in Europa 

(Londen en/of Brussel), Azië, Noord-Amerika en Latijns-Amerika.  

 — Versterking van publiek-private partnerschappen: Voortbouwen op goede betrekkingen op 

handelsgebied, samenwerken met belangrijke internationale belanghebbenden en organisaties als het 

Europees Parlement, de Europese Commissie, het Chinese nationale toeristische agentschap (CNTA), de 

European Tourism Association (ETOA), de US Travel Association, BRAZTOA, JATA, de leiding van 

grote ondernemingen, enz. 

 — Gegevens en kennis uit de sector verzamelen op een groot aantal terreinen: uitwerking van een soort 

SWOT-model van de Europese toerismesector en vaststelling van kritische succesfactoren: 

Sterke punten - welke producten zorgen voor het boeken van reizen naar Europa en welke interessante 

trends ontwikkelen zich? 

Zwakke punten- welke factoren gaan het boeken van vakanties in Europa tegen (imago onder 

consumenten, zorgen over veiligheid, valutaschommelingen, hotel- en luchtvaartcapaciteit, prijs, visa, 

enz.)? 

Kansen - ter versterking en verbreding van het Europese productaanbod, in het bijzonder ter 

ondersteuning van een pan-Europees aanbod en aandacht voor minder bekende bestemmingen en 

culturele routes. 

Bedreigingen - analyse van concurrenten om inzicht te krijgen in aantrekkelijke kanten van andere 

bestemmingen, waarbij Europa kan optreden als rechtstreekse concurrent. 

Kritische succesfactoren - wat moeten het merk en de strategie voor Bestemming Europa doen om de 

komende jaren een positieve trend voor Europa te bewerkstelligen en welke rol kan de sector spelen bij 

het waarborgen dat het merk wordt aanvaard en gepromoot, om zo succes te waarborgen.  

 — Ontwikkeling van instrumenten en strategieën voor coöperatieve marketing 

Online en offline marketingcampagnes om Bestemming Europa onder de aandacht te brengen op basis 

van de overlegstructuren van belanghebbenden (coöperatieve marketing met belangrijkste particuliere 

ondernemingen in de sector). 

Samenwerking met belangrijke wereldwijde partners (CNN, BBC, Financial Times, enz.). 

Deelname aan toerismebeurzen en andere belangrijke nationale en internationale evenementen 

(jeugdfestivals, sportevenementen, levensmiddelenbeurzen). 

 — Het politiek bewustzijn verhogen ten aanzien van het belang van toerisme naar Europa voor de 

Europese economie en steun verwerven op de verschillende politieke besluitvormingsniveaus om de 

belemmeringen voor de Europese toeristische sector uit de weg te ruimen. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 
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Motivering: 

Nieuw proefproject. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4103 
=== BUDG/4103 === 

ingediend door Patrizia Toia, Daniele Viotti, Pina Picierno, Flavio Zanonato 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Reserve           

Totaal       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Initiatief voor startende ondernemingen in de deeleconomie, financiering voor de 

toekomst van Europees ondernemerschap 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject dient voor het financieren van startende ondernemingen in de deeleconomie. Op deze 

wijze moeten deze ondernemingen gesteund worden bij het ontwikkelen van ideeën, waarbij in ieder geval 

een deel van de initiële kosten gedekt worden en eventueel een financiële garantie wordt geleverd voor de 

meest ambitieuze en risicovolle voorstellen. Gezien de kleinschaligheid en geringere kosten van dit soort 

initiatieven kan het project zelfs met een relatief beperkte EU-bijdrage meewerken aan het opstarten van 

een groot aantal kleine ondernemingen die na verloop van tijd kunnen concurreren in de sector. 

Specifieke doelstellingen: 

 Vaststellen welke sectoren zullen profiteren van een aanpak uitgaand van de deeleconomie; 

 Formuleren van nieuwe wetgevingsinstrumenten voor het reguleren van de deeleconomie, waarbij 

verzwakking van het innovatief potentieel vermeden moet worden; 

 Uitvoeren van een enquête onder bedrijven in de deeleconomie in Europa, het delen van beste praktijken 

tussen lidstaten en relevante ondernemersorganisaties; 

 Bieden van financiële steun en economische garanties aan veelbelovende bedrijven, ook al is hun project 

te risicovol om te worden gefinancierd door reguliere bancaire instellingen; 

 Omschrijven van een model van de deeleconomie in overeenstemming met de Europese waarden, met 

aandacht voor de rechten van consumenten en van werknemers; 

Voorgestelde acties: 

 In samenwerking met lokale bedrijven en organisaties een Europees netwerk opzetten van 

ondernemingen die werkzaam zijn in de deeleconomie; 

 Beschikbaar stellen van beurzen en financiële steun, specifiek gericht op onderzoekers en jonge 

ondernemers die activiteiten willen ontplooien op het gebied van de deeleconomie. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

De deeleconomie brengt een gedaanteverandering van oude diensten en markten teweeg die nog maar een 

paar jaar geleden ondenkbaar was. In 2013 bedroeg de marktomvang van deze sector ongeveer 3,5 miljard 

EUR wereldwijd, en momenteel schat de Europese Commissie het groeipotentieel van deze sector in op ruim 

100 miljard. Het project kan ondernemingen of universiteiten en onderzoekscentra financieren ter 

ondersteuning van hun mogelijkheden om marktklare producten en diensten te leveren. Een groot aantal van 

de momenteel succesvolste ondernemingen in de deeleconomie heeft zich ontwikkeld op basis van een 

kleinschalig idee dat wereldwijd is toegepast. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4124 
=== BUDG/4124 === 

ingediend door Victor Negrescu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Digitale vaardigheden: nieuwe beroepen, nieuwe onderwijsmethodes en nieuwe banen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Het doel van dit project is de Europese economie, de banenmarkt en de onderwijskaders voor te bereiden 

op de nieuwe digitale vaardigheden door de erkenning van de nieuwe digitale beroepen te stimuleren en 

een gezamenlijke methode op te zetten die de Europese lidstaten in staat moet stellen voorop te lopen bij 

deze nieuwe digitale revolutie. Het project zal bestaan in het opzetten van diverse werkgroepen van 

deskundigen uit de lidstaten die ideeën zullen uitwisselen over en oplossingen zullen voorstellen voor de 

wijze waarop het onderwijssysteem de mensen kan voorbereiden op de nieuwe digitale vaardigheden, hoe 

deze nieuwe beroepen gedefinieerd en erkend kunnen worden of welke de nieuwe vereisten en de nieuwe 

sociale status voor deze nieuwe digitale banen zullen zijn. Het doel van dit project is het nodige materiaal 

samen te stellen en de nodige voorstellen te formuleren waarmee de EU en de lidstaten zich kunnen 

voorbereiden op deze nieuwe ontwikkelingen in de Europese economie. De specifieke acties die in het 

kader van het proefproject zullen worden uitgevoerd zullen leiden tot overleg tussen de lidstaten en 

belanghebbenden op het gebied van het onderwijs, de sociale diensten of het bedrijfsleven. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 
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Dit PP heeft van de Commissie een B-beoordeling gekregen. 

Dit proefproject zal het onderwijssysteem moderniseren en aanpassen aan de nieuwe trends, zodat de 

mensen voorbereid worden op de nieuwe digitale vaardigheden en in staat zijn de vereisten en de sociale 

status van deze nieuwe digitale banen te erkennen en in kaart te brengen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4229 
=== BUDG/4229 === 

ingediend door Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Jean Arthuis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserve           

Totaal       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen 

(Cosme) 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Kennis en vaardigheden zijn niet alleen noodzakelijk voor het persoonlijk welzijn van elke burger, maar 

ook voor duurzame ontwikkeling en economische groei. Daarom is het van belang perspectieven te bieden 

aan - met name jonge - mensen uit landen die in een economische en sociale crisis verkeren, zodat zij de 

kans krijgen om meerwaarde te creëren, niet alleen voor zichzelf maar ook in het algemeen belang. 

Het is dan ook van cruciaal belang dat jonge migranten en vluchtelingen toegang krijgen tot kennis en 

hun vaardigheden kunnen ontwikkelen die zij kunnen benutten als zij terugkeren naar hun land. 

Op die manier kunnen zij niet alleen een degelijk bestaan opbouwen, maar kunnen zij eventueel ook 

ondernemer worden, hun eigen bedrijf opzetten en werkgelegenheid scheppen. 

De kern van dit initiatief moet gericht zijn op begeleidingsprogramma's van diverse organisaties, zoals 

burgerbescherming en collectieve diensten, en van bedrijven (met inbegrip van plaatselijke leveranciers). 

Een ten dele uit duale opleiding bestaand systeem zou de begunstigden helpen vast te stellen wat de 

specifieke behoeften van de diverse organisaties en bedrijven ter plaatse zijn. 

De juridische situatie met betrekking tot de wachttijd voordat met een economische activiteit mag worden 

begonnen verschilt fors van lidstaat tot lidstaat. Om dit proefproject tot een succes te maken zal het dus 

noodzakelijk zijn de huidige nationale rechtskaders onder de loep te nemen en beste praktijken vast te 

stellen die gestimuleerd zouden kunnen worden om de procedures te versnellen, zodat jonge migranten zo 

spoedig mogelijk na aankomst de voorgestelde programma's kunnen benutten. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 
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Motivering: 

In tijden van toenemende migratiedruk wordt van de Europese Unie gevraagd dat zij steun biedt om de 

migratie en vluchtelingenstroom te beheren, niet alleen door humanitaire bijstand te verlenen, maar ook in 

het kader van de sociale verplichting om de migranten te helpen bij hun capaciteitsopbouw. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4396 
=== BUDG/4396 === 

ingediend door João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserve           

Totaal       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Maatregelen ter bevordering van samenwerking en partnerschappen tussen micro-, kleine 

en middelgrote ondernemingen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

De economische en sociale crisis heeft geleid tot het verdwijnen van duizenden micro-, kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's) in de hele EU.  

Dit project dient ter bevordering van partnerschappen tussen dergelijke ondernemingen, om ze te helpen 

hun positie op de markt te versterken en banen te creëren.  

Door partnerschappen tussen kmo's te stimuleren houdt het project ook rekening met de noodzaak van de 

bescherming van hun economische en sociale belangen, teneinde de toenemende opkomst van monopolies 

binnen de EU tegen te gaan en kmo's in staat te stellen zich staande te houden tegenover 

concurrentieverstorend verdrag en beperkingen die zij op de interne markt tegenkomen. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Gezien het ontbreken van verwijzingen naar het belang van en stimulansen voor partnerschappen tussen 

kmo's in het programma Cosme of het programma Erasmus voor jonge ondernemers vormt dit proefproject 

een belangrijk uitgangspunt voor inspanningen om de groei van kmo's te beschermen en te bevorderen en ze 

op de markt te herpositioneren, zodat ze kunnen overleven. Met het bevorderen en stimuleren van 

partnerschappen tussen kmo's wordt met het proefproject ook rekening gehouden met de noodzaak om hun 

economische en sociale belangen te beschermen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Ontwerpamendement 4515 
=== BUDG/4515 === 

ingediend door Angelika Mlinar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Kmo-instrument ter versterking van de participatie van vrouwen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject is erop gericht kleine en middelgrote ondernemingen die zijn gevestigd in de EU of een 

met Horizon 2020 geassocieerd land in aanmerking te laten komen voor EU-financiering en steun voor 

innovatieprojecten die hen helpen sterker te groeien en hun activiteiten uit te breiden tot andere landen 

(in Europa en daarbuiten).  

Tegelijkertijd wordt coaching op het gebied van innovatie en bedrijfsontwikkeling voorgesteld, gedurende 

fase 1 en 2, ter ondersteuning van kmo's. Het proefproject omvat een speciaal coachingsprogramma voor 

vrouwelijke ondernemers, naast het reeds bestaande programma. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Europa telt enerzijds niet genoeg ondernemers die hun ideeën om een bedrijf op te richten, doorzetten, en 

anderzijds onevenredig veel minder vrouwelijke dan mannelijke ondernemers. De Europese economie heeft 

behoefte aan meer ondernemers die de sprong wagen. De uitvoering van het proefproject "Kmo-instrument 

ter versterking van de participatie van vrouwen" zal bijgevolg het succes van vrouwelijke ondernemers in 

een door mannen gedomineerde sector vergroten, dankzij een specifieke coachingsdienst die het hoofd biedt 

aan de grootste obstakels voor vrouwelijke ondernemers. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4570 
=== BUDG/4570 === 

ingediend door Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Renate Weber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Reserve           

Totaal       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Bestrijding van de jeugdwerkloosheid en oprichting van coöperaties als maatregel om de 

arbeidskansen in de EU te vergroten 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

In de EU treft de werkloosheid momenteel twee groepen die een enorm potentieel hebben: jongeren en 

hoger opgeleiden. Deze groepen kunnen in de EU banen creëren door te werken in coöperaties waarvan 

ze zelf ook eigenaar zijn, maar hiertoe hebben zij begeleiding en ondersteuning nodig in de vorm van een 

specifieke opleiding voor de arbeidsmarkt.  

Werknemerscoöperaties zijn een economisch haalbare manier om als ondernemer te beginnen, en door 

hun samenhorigheid en gezamenlijke kansen en verplichtingen houden zij voor de deelnemers een gering 

risico in om te werken en tegelijkertijd eigenaar te zijn van een deel van de onderneming. De deelnemers 

zullen nieuwe werknemerscoöperaties oprichten, waarbij eenieders specifieke vaardigheden en kennis in 

het wederzijds belang en voordeel worden gecombineerd. Deze coöperaties hebben een goede kans om 

hun eigenaars/werknemers duurzame banen aan te bieden omdat deze ondernemingen dankzij hun lage 

algemene kosten een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van de meeste andere soorten 

ondernemingen. Het proefproject zal worden opgestart in drie verschillende EU-landen met de meeste 

ervaring op dit gebied. 

Het voornaamste doel bestaat erin bij te dragen aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid door voor de 

hele Unie goede praktijken ter zake te ontwikkelen. Het tijdschema van het proefproject ziet er als volgt 

uit:  

 1. Voorbereidingen en opzetten van het programma in drie verschillende landen (eerste jaar); 

 2. Ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen (eerste en tweede jaar); 

 3. Follow-up en oprichting van coöperaties met doelgroepen (tweede jaar); 

 4. Beoordeling van juridische barrières voor het ondernemerschap door deskundigen (derde jaar, in het 

geval van eventuele voortzetting van het proefproject als voorbereidende actie); 

 5. Beoordeling van de resultaten (derde jaar, in het geval van eventuele voortzetting van het proefproject 

als voorbereidende actie); en 

 6. Beoordeling van de resultaten, inclusief voorstellen voor mogelijke volgende operationele activiteiten 

(derde jaar, in het geval van eventuele voortzetting van het proefproject als voorbereidende actie); 

De totale financiering van het proefproject ziet er als volgt uit: 

- 600 000 EUR voor 2016 

- 800 000 EUR voor 2017 

- 500 000 EUR voor 2018 (in het geval van eventuele voortzetting van het proefproject als voorbereidende 

actie) 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 
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1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Dit proefproject ondersteunt ten volle een van de belangrijkste prioriteiten van de EU om de 

werkgelegenheid voor jongeren te verbeteren. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 397 
=== ECON/6313 === 

ingediend door Commissie economische en monetaire zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserve           

Totaal       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Bevordering en stimulering van verenigingen van micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

De economische en sociale crisis heeft geleid tot het verdwijnen van duizenden micro-, kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's) in de hele EU. Dit project dient ter bevordering van verenigingen 

van dergelijke ondernemingen, om ze te helpen hun positie op de markt te versterken en banen te creëren. 

Door verenigingen van kmo's te stimuleren houdt het project ook rekening met de noodzaak van de 

bescherming van hun economische en sociale belangen, teneinde de toenemende opkomst van monopolies 

binnen de EU tegen te gaan en kmo's in staat te stellen zich staande te houden tegenover 

concurrentieverstorend verdrag en beperkingen die zij op de interne markt tegenkomen. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Gezien het ontbreken van verwijzingen naar het belang van en stimulansen voor verenigingen van kmo's in 

het programma COSME of het programma Erasmus voor jonge ondernemers vormt dit proefproject een 

belangrijk uitgangspunt voor inspanningen om de groei van kmo's te beschermen en te bevorderen en ze op 

de markt te herpositioneren, zodat ze kunnen overleven. Met het bevorderen en stimuleren van verenigingen 

van kmo's wordt met het proefproject ook rekening gehouden met de noodzaak van de bescherming van hun 

economische en sociale belangen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1040 
=== GUE//7265 === 
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ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Reserve           

Totaal       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Maatregelen ter bevordering van samenwerking en partnerschappen tussen micro-, kleine 

en middelgrote ondernemingen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

De economische en sociale crisis heeft geleid tot het verdwijnen van duizenden micro-, kleine en 

middelgrote ondernemingen (kmo's) in de hele EU.  

Dit project dient ter bevordering van partnerschappen tussen dergelijke ondernemingen, om ze te helpen 

hun positie op de markt te versterken en banen te creëren.  

Door partnerschappen tussen kmo's te stimuleren houdt het project ook rekening met de noodzaak van de 

bescherming van hun economische en sociale belangen, teneinde de toenemende opkomst van monopolies 

binnen de EU tegen te gaan en kmo's in staat te stellen zich staande te houden tegenover 

concurrentieverstorend verdrag en beperkingen die zij op de interne markt tegenkomen. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Gezien het ontbreken van verwijzingen naar het belang van en stimulansen voor partnerschappen tussen 

kmo's in het programma COSME of het programma Erasmus voor jonge ondernemers vormt dit proefproject 

een belangrijk uitgangspunt voor inspanningen om de groei van kmo's te beschermen en te bevorderen en ze 

op de markt te herpositioneren, zodat ze kunnen overleven. Met het bevorderen en stimuleren van 

partnerschappen tussen kmo's wordt met het proefproject ook rekening gehouden met de noodzaak van de 

bescherming van hun economische en sociale belangen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1138 
=== S&D//7041 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 
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Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Youth on the SPOT - Special partnerschap voor toerisme 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Tegenwoordig wordt de Europese Unie geconfronteerd met uiteenlopende structurele veranderingen die 

gevolgen hebben voor de hele economie; ook het toerisme heeft daar dus mee te maken. 

Een van de ernstigste problemen waar Europa mee te kampen heeft is het gebrek aan banen voor 

jongeren. In november 2014 waren in Europa meer dan 5 miljoen jongeren werkeloos. Dit betekent dat 

een van de vier jongeren beneden de 25 jaar op zoek is naar werk.  

Het toerisme staat bekend als een sector waar veel jongeren worden aangeworven. Uit statistische 

gegevens blijkt dat het toerisme alleen al in de Europese Unie meer dan 20 miljoen banen levert bij ruim 2 

miljoen ondernemingen. Bovendien zorgt de grote economische invloed van het toerisme voor belangrijke 

effecten op het gebied van groei en werkgelegenheid. Dit zijn precies de gebieden waarop de EU behoefte 

heeft aan sterke impulsen, na de economische crisis.  

De instellingen en nationale regeringen in de EU kunnen het creëren van banen vergemakkelijken en 

ondersteunen, zoals is gebleken bij de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie. Niettemin kunnen 

alleen particuliere ondernemingen en actoren banen creëren of opleidingsmogelijkheden opzetten. De 

toeristische sector heeft een groot aantal particuliere actoren (hotels, cafés, restaurants, enz.) en kan 

daarmee een unieke bijdrage leveren aan het aanpakken van de banencrisis in Europa en aan het 

economisch herstel.  

Het is bijvoorbeeld een interessante paradox dat de landen met de hoogste jeugdwerkloosheid 

(Griekenland, Spanje, Italië, Portugal) tot de populairste toeristische bestemmingen in Europa behoren. 

Daarom bevindt de toeristische sector zich in een goede positie om proactief bij te dragen aan de 

inspanningen van de instellingen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken.  

De toeristische sector moet ook deelnemen aan en verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak van 

sociale problemen, in dit geval de jeugdwerkloosheid, door de inspanningen van de overheidssector te 

steunen op het gebied van het scheppen van mogelijkheden voor jongeren. Om dit doel te bereiken moet 

een speciaal partnerschap voor toerisme (SPOT) worden opgezet tussen de Europese besluitvormende 

instanties en vertegenwoordigers van de toeristische sector.  

In het kader van SPOT moet een nieuw publiek-privaat partnerschap worden ontwikkeld om kwalitatief 

hoogwaardige banen, leerlingenplaatsen en stageplaatsen aan te bieden in het toerisme in de hele EU, 

met nadruk op kleine en middelgrote ondernemingen. 

Hier kunnen alle soorten ondernemingen bij betrokken worden, alsmede de toeleveringsketen, 

vakbonden, onderwijsinstellingen, Europese/nationale/regionale toeristische organisaties, autoriteiten en 

agentschappen, bedrijfsverenigingen en jongerenorganisaties. 

Dit initiatief kan het belang van de toeristische sector voor de Europese economie voor het voetlicht 

brengen. Tevens kan het besluitvormende instanties in de EU stimuleren om rekening te houden met het 

potentieel van deze sector en een specifiek beleid te ontwikkelen dat de verdere ontwikkeling en groei van 

de sector ondersteunt. 

Bovendien kan een dergelijk partnerschap inspelen op de dynamiek van de Europese jeugd, zodat 

jongeren weer hoop en mogelijkheden kunnen krijgen en ze een betere toekomst tegemoet kunnen zien 

doordat ze de kans krijgen de arbeidsmarkt te betreden. 
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Tot slot moet worden benadrukt dat dit ook in het belang is van de toeristische sector zelf. Indien Europa 

's werelds belangrijkste toeristische bestemming wil blijven moet de sector zich richten op de nieuwe 

generatie: zorgen voor kwalitatief hoogwaardige en duurzame arbeidsplaatsen voor personen met IT-

vaardigheden en ervaring met het ontvangen van toeristen met uiteenlopende verwachtingen en wensen, 

vooral uit derde landen. Dit maakt groei mogelijk en houdt de sector aantrekkelijk.  

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Het proefproject heeft de volgende hoofddoelstellingen:  

Onderzoek naar het belang van de toeristische sector voor de Europese economie en de werkgelegenheid; dit 

belang moet worden erkend en onder de aandacht van het publiek worden gebracht; 

Stimulering, versterking en ontwikkeling van de inzetbaarheid van jongeren door: 

te streven naar nieuwe mogelijkheden voor jongeren (banen, leerlingenplaatsen en stageplaatsen) in het 

toerisme; 

de verwerving van vaardigheden, kennis en kwalificaties te ondersteunen;  

loopbaanmogelijkheden te ontwikkelen en de overstap van school naar werkgelegenheid te 

vergemakkelijken: loopbaanadvies, cv workshops en sollicitatietraining in nauwe samenwerking met 

onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4100 
=== BUDG/4100 === 

ingediend door Marietje Schaake 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 22 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 22       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Reserve           

Totaal       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Grotere betrokkenheid van belanghebbenden en betere toegang tot informatie met 

betrekking tot handelsbesprekingen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject moet de inspanningen van de Commissie met het oog op een grotere betrokkenheid van 

belanghebbenden en een betere toegang tot informatie met betrekking tot handelsbesprekingen 

ondersteunen en verbeteren. Dit is vooral urgent ten aanzien van de onderhandelingen over het trans-

Atlantische handels- en investeringspartnerschap (TTIP). Het project moet erop gericht zijn het grote 

publiek en alle belanghebbenden te betrekken bij en zo veel mogelijk transparantie te bieden met 
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betrekking tot de activiteiten van het directoraat-generaal Handel, in het bijzonder voor wat het TTIP 

betreft. Dit omvat vertalingen, evenementen die gericht zijn op betrokkenheid en dialoog, zoals 

persevenementen of evenementen voor belanghebbenden, alsook het publiceren van informatie, 

raadplegingen en follow-up. 

DG Handel moet de mogelijkheid hebben om belanghebbenden ook buiten Brussel, in de lidstaten, 

actiever bij zijn werkzaamheden te betrekken. Het is noodzakelijk de informatie beter toegankelijk te 

maken en onder de aandacht te brengen van de belanghebbenden, waaronder de Europese burgers. Er is 

veel informatie beschikbaar, maar die is niet steeds gemakkelijk toegankelijk of vindbaar. 

Dit project moet zowel online- als offline-initiatieven omvatten. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Het is van cruciaal belang om de inspanningen van de Commissie met het oog op een grotere betrokkenheid 

van belanghebbenden en een betere toegang tot informatie met betrekking tot handelsbesprekingen te 

ondersteunen en te verbeteren.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1140 
=== S&D//7043 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 02 02 77 23 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 02 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Bestemming Europa als merk - Promotie van Europa in de toeristische sector 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Met een aandeel van 52% is Europa de belangrijkste toeristische bestemming van de wereld. Bovendien 

vertegenwoordigt het toerisme in de Europese Unie een belangrijke sociaaleconomische activiteit, met 

verstrekkende gevolgen voor economische groei, werkgelegenheid en sociale ontwikkeling, en kan 

daarom een krachtig instrument zijn voor de aanpak van de economische teruggang en de werkloosheid.  

Niettemin heeft de toeristische sector te maken met een aantal uitdagingen die benaderd kunnen worden 

via acties van zowel toeristische ondernemingen als overheidsinstanties. Een van deze uitdagingen is de 

toenemende concurrentie van opkomende bestemmingen.  

Daarom moet Europa worden gepromoot als unieke toeristische bestemming en moet het Europese imago 

op de langeafstandsmarkt versterkt worden. Met het oog hierop moet een omvattende holistische 
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benadering worden gevolgd door een duidelijke merk te ontwikkelen. 

Dit voorstel is gericht op de ontwikkeling van een aantal gecoördineerde acties met het oog op de 

vaststelling van een langetermijnstrategie voor het promoten van Bestemming Europa. Bestemmingen in 

Europa moeten voor elke markt een specifieke aanpak hanteren om het Europese merk wereldwijd onder 

de aandacht te brengen met behulp van de nieuwe vormen van communicatie. 

Om het aantal toeristen in de EU te verhogen en daarmee de koppositie van Europa als toeristische 

bestemming in de wereld te behouden, moet de Europese Commissie investeringen in toeristische 

infrastructuur en regionale ontwikkeling stimuleren en meer inspanningen verrichten om het merk 

"Bestemming Europa" te promoten, in samenwerking met de lidstaten. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Ontwikkeling van een merk en de zichtbaarheid van Europa waarborgen 

Versterking van partnerschappen 

Gegevens en kennis uit de sector verzamelen 

Sterke punten - welke producten zorgen voor het boeken van reizen naar Europa en welke interessante trends 

ontwikkelen zich? 

Zwakke punten - welke factoren beperken het aantal boekingen naar Europese bestemmingen?  

Kansen - versterking of verbreding van het Europese productaanbod 

Bedreigingen - analyse van concurrenten  

Kritische succesfactoren - wat moet er gebeuren om goede resultaten te bereiken? 

Ontwikkeling van instrumenten en strategieën voor coöperatieve marketing 

Deelname aan toerismebeurzen, nationale en internationale evenementen 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4061 
=== BUDG/4061 === 

ingediend door Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 03 01 — Werking en ontwikkeling van de interne markt voor goederen en diensten 

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Reserve           

Totaal 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Toelichting: 

Na alinea: 
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Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven als .......... de werking en de ontwikkeling van de interne markt: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– maatregelen om de interne markt doeltreffender te laten functioneren en om burgers en het bedrijfsleven 

toegang te bieden tot alle rechten en mogelijkheden die ontstaan als gevolg van de openstelling en de 

verdieping van de interne markt zonder grenzen en hen daar ten volle van te laten profiteren; maatregelen 

voor het toezicht op en de evaluatie van de manier waarop burgers en het bedrijfsleven van deze rechten 

en mogelijkheden gebruikmaken, teneinde vast te stellen of er eventueel sprake is van belemmeringen 

die hen ervan weerhouden ten volle van hun rechten te profiteren en in voorkomend geval gunstige 

voorwaarden te scheppen voor het wegnemen van dergelijke belemmeringen; 

– harmonisatie van normen en totstandbrenging van een informatiesysteem voor technische normen en 

voorschriften; onderzoek van de regels waarvan door de lidstaten, de EVA-staten en Turkije 

kennisgeving is gedaan en vertaling van de ontwerpen van technische voorschriften; 

– financiering van de administratieve en technische coördinatie en van de samenwerking tussen de 

aangemelde instanties; subsidies ter ondersteuning van de Europese Organisatie voor technische 

goedkeuring (EOTA) en van door externe organen opgezette projecten van belang voor de Unie; 

– toepassing van de EU-wetgeving op medische hulpmiddelen, cosmetica, voedingsmiddelen, 

textielproducten, chemische stoffen, indeling en etikettering van stoffen en preparaten, auto's en 

veiligheid, speelgoed, wettelijke metrologie en voorverpakking en kwaliteit van het milieu, spuitbussen, 

en voorlichting en publiciteit om de wetgeving van de Unie meer onder de aandacht te brengen; 

– algemeen onderzoek naar de noodzakelijkheid van de herziening van de verordeningen en analyse van de 

doeltreffendheid van de maatregelen die worden genomen met het oog op een goede werking van de 

interne markt, en de evaluatie van de algemene impact van de interne markt op het bedrijfsleven en de 

economie, met inbegrip van de aanschaf van gegevens en toegang van diensten van de Commissie tot 

externe databanken; doelgerichte acties ter verbetering van het begrip van de werking van de interne 

markt en voor de beloning van actieve deelname aan de bevordering ervan; 

– sectorale harmonisatie op het gebied van de richtlijnen „nieuwe aanpak”, met name de uitbreiding van 

het toepassingsgebied van de „nieuwe aanpak” tot andere sectoren; 

– uitvoering van het strategische programma voor de interne markt en toezicht op de markt, maatregelen 

voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 765/2008, zowel wat betreft de infrastructuren als 

het markttoezicht, en voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 764/2008 wat betreft 

procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een 

andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht; 

– de ontwikkeling van een eengemaakte ruimte voor veiligheid en defensie, met maatregelen voor de 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/43/EG betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor 

de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Unie en maatregelen ter bevordering van de 

coördinatie van de procedures voor overheidsopdrachten voor dergelijke producten op het niveau van de 

Unie; de kredieten mogen worden gebruikt voor het opzetten van onderzoeken en het uitwerken van 

bewustmakingsmaatregelen met betrekking tot de toepassing van de goedgekeurde wetgeving; 

– deelname aan de onderhandelingen over overeenkomsten van onderlinge erkenning, en in het kader van 

de Europese overeenkomsten, steunverlening aan de geassocieerde landen voor de omzetting van het 

acquis van de Unie; 

– maatregelen voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, in het bijzonder die welke 

voortvloeien uit het verslag over de evaluatie van Reach (COM(2013) 49 final); 

– maatregelen in verband met de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/60/EU betreffende de teruggave van 

cultuurgoederen; 

– tenuitvoerlegging en toezicht op de bepalingen toepasselijk op overheidsopdrachten, teneinde de 

optimale werking ervan en de werkelijke openbaarheid van aanbestedingen te waarborgen, met inbegrip 
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van de bewustmaking en opleiding van de verschillende actoren bij deze opdrachten; de invoering en 

toepassing van nieuwe technologieën op de gebieden waarop deze opdrachten worden toegepast; de 

continue aanpassing van het wet- en regelgevende kader in het licht van de ontwikkelingen die het 

gevolg zijn van deze contracten, met name de mondialisering van de markten en bestaande of 

toekomstige internationale overeenkomsten; 

– versterking van de bestuurlijke samenwerking met de ondersteuning van, onder andere, het 

informatiesysteem voor de interne markt, verdieping van de kennis van de wetgeving inzake de interne 

markt in lidstaten, betere toepassing ervan door de lidstaten en ondersteuning van de bestuurlijke 

samenwerking tussen de autoriteiten die belast zijn met de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake de 

interne markt, teneinde de strategische doelstellingen van Lissabon te halen zoals vastgesteld in de 

jaarlijkse beleidsstrategie; 

– een deel van dit krediet zal worden gebruikt om een gelijk niveau van uitvoering en handhaving van 

EU-wetgeving door nationale organen te bereiken, om concurrentieverstoring tegen te gaan en bij te 

dragen aan het realiseren van eerlijker concurrentievoorwaarden; 

– waarborging van de voltooiing en het beheer van de interne markt, in het bijzonder op het gebied van het 

vrije verkeer van diensten, de erkenning van beroepskwalificaties, en intellectuele en industriële 

eigendom: de uitwerking van voorstellen voor de invoering van een EU-octrooi; 

– analyse van de effecten van het wegnemen van belemmeringen voor de interne markt voor diensten en 

van de geldende maatregelen als onderdeel van de follow-up van de geleidelijke liberalisering van de 

postdiensten, coördinatie van het beleid van de Unie op het gebied van postdiensten met betrekking tot 

internationale systemen en met name met betrekking tot deelnemers aan activiteiten van de 

Wereldpostvereniging (UPU); samenwerking met landen van Midden- en Oost-Europa; praktische 

gevolgen van de toepassing van de bepalingen van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in 

diensten (GATS) op de postsector en overlapping met de UPU-regelgeving. 

Motivering: 

De doeltreffende tenuitvoerlegging en handhaving van EU-wetgeving moet gewaarborgd worden. Als de 

EU-wetgeving niet naar behoren ten uitvoer wordt gelegd en wordt gehandhaafd liggen 

concurrentieverstoringen op de loer. Op de Europese Commissie rust de taak om erop toe te zien dat de 

lidstaten EU-wetgeving correct ten uitvoer leggen en handhaven. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4064 
=== BUDG/4064 === 

ingediend door Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 03 01 — Werking en ontwikkeling van de interne markt voor goederen en diensten 

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Reserve           

Totaal 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven als .......... de werking en de ontwikkeling van de interne markt: 

Tekst als volgt wijzigen: 
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– maatregelen om de interne markt doeltreffender te laten functioneren en om burgers en het bedrijfsleven 

toegang te bieden tot alle rechten en mogelijkheden die ontstaan als gevolg van de openstelling en de 

verdieping van de interne markt zonder grenzen en hen daar ten volle van te laten profiteren; maatregelen 

voor het toezicht op en de evaluatie van de manier waarop burgers en het bedrijfsleven van deze rechten 

en mogelijkheden gebruikmaken, teneinde vast te stellen of er eventueel sprake is van belemmeringen 

die hen ervan weerhouden ten volle van hun rechten te profiteren en in voorkomend geval gunstige 

voorwaarden te scheppen voor het wegnemen van dergelijke belemmeringen; 

– harmonisatie van normen en totstandbrenging van een informatiesysteem voor technische normen en 

voorschriften; onderzoek van de regels waarvan door de lidstaten, de EVA-staten en Turkije 

kennisgeving is gedaan en vertaling van de ontwerpen van technische voorschriften; 

– financiering van de administratieve en technische coördinatie en van de samenwerking tussen de 

aangemelde instanties; subsidies ter ondersteuning van de Europese Organisatie voor technische 

goedkeuring (EOTA) en van door externe organen opgezette projecten van belang voor de Unie; 

– toepassing van de EU-wetgeving op medische hulpmiddelen, cosmetica, voedingsmiddelen, 

textielproducten, chemische stoffen, indeling en etikettering van stoffen en preparaten, auto's en 

veiligheid, speelgoed, wettelijke metrologie en voorverpakking en kwaliteit van het milieu, spuitbussen, 

en voorlichting en publiciteit om de wetgeving van de Unie meer onder de aandacht te brengen; 

– algemeen onderzoek naar de noodzakelijkheid van de herziening van de verordeningen en analyse van de 

doeltreffendheid van de maatregelen die worden genomen met het oog op een goede werking van de 

interne markt, en de evaluatie van de algemene impact van de interne markt op het bedrijfsleven en de 

economie, met inbegrip van de aanschaf van gegevens en toegang van diensten van de Commissie tot 

externe databanken; doelgerichte acties ter verbetering van het begrip van de werking van de interne 

markt en voor de beloning van actieve deelname aan de bevordering ervan; 

– vereenvoudiging van EU-wetgeving en vermindering van de administratieve lasten en 

nalevingskosten; de totale nettokosten voor ondernemingen moeten worden verlaagd door de totale 

regelgevingsdruk naar beneden te brengen; de lasten die veroorzaakt worden door nieuwe voorstellen, 

worden gecompenseerd met lastenverminderingen van vergelijkbare omvang, zodat de jaarlijkse 

nettokosten voor bedrijven in totaal vrijwel gelijk blijven of dalen; 

– optimale effectbeoordelingen, door ervoor te zorgen dat de Raad voor regelgevingstoetsing 

onafhankelijk van de Europese Commissie opereert; de aanstelling van twee extra deskundigen bij 

deze Raad vormt een eerste stap in dit proces; 

– vermindering van de administratieve lasten, waarbij niet alleen aandacht geschonken wordt aan 

nieuwe wetgeving, maar ook aan herziening van de bestaande EU-wetgeving; 

– toewerken naar gemeenschappelijke inwerkingtredingsdata voor EU-regelgeving, hetgeen, omdat de 

wetgeving op een aantal vaste dagen in het jaar ingaat, de gebruikersvriendelijkheid van de wetgeving 

ten goede komt;  

– sectorale harmonisatie op het gebied van de richtlijnen „nieuwe aanpak”, met name de uitbreiding van 

het toepassingsgebied van de „nieuwe aanpak” tot andere sectoren; 

– uitvoering van het strategische programma voor de interne markt en toezicht op de markt, maatregelen 

voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 765/2008, zowel wat betreft de infrastructuren als 

het markttoezicht, en voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 764/2008 wat betreft 

procedures voor de toepassing van bepaalde nationale technische voorschriften op goederen die in een 

andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht; 

– de ontwikkeling van een eengemaakte ruimte voor veiligheid en defensie, met maatregelen voor de 

tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/43/EG betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor 

de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Unie en maatregelen ter bevordering van de 

coördinatie van de procedures voor overheidsopdrachten voor dergelijke producten op het niveau van de 

Unie; de kredieten mogen worden gebruikt voor het opzetten van onderzoeken en het uitwerken van 
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bewustmakingsmaatregelen met betrekking tot de toepassing van de goedgekeurde wetgeving; 

– deelname aan de onderhandelingen over overeenkomsten van onderlinge erkenning, en in het kader van 

de Europese overeenkomsten, steunverlening aan de geassocieerde landen voor de omzetting van het 

acquis van de Unie; 

– maatregelen voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, in het bijzonder die welke 

voortvloeien uit het verslag over de evaluatie van Reach (COM(2013) 49 final); 

– maatregelen in verband met de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/60/EU betreffende de teruggave van 

cultuurgoederen; 

– tenuitvoerlegging en toezicht op de bepalingen toepasselijk op overheidsopdrachten, teneinde de 

optimale werking ervan en de werkelijke openbaarheid van aanbestedingen te waarborgen, met inbegrip 

van de bewustmaking en opleiding van de verschillende actoren bij deze opdrachten; de invoering en 

toepassing van nieuwe technologieën op de gebieden waarop deze opdrachten worden toegepast; de 

continue aanpassing van het wet- en regelgevende kader in het licht van de ontwikkelingen die het 

gevolg zijn van deze contracten, met name de mondialisering van de markten en bestaande of 

toekomstige internationale overeenkomsten; 

– versterking van de bestuurlijke samenwerking met de ondersteuning van, onder andere, het 

informatiesysteem voor de interne markt, verdieping van de kennis van de wetgeving inzake de interne 

markt in lidstaten, betere toepassing ervan door de lidstaten en ondersteuning van de bestuurlijke 

samenwerking tussen de autoriteiten die belast zijn met de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake de 

interne markt, teneinde de strategische doelstellingen van Lissabon te halen zoals vastgesteld in de 

jaarlijkse beleidsstrategie; 

– waarborging van de voltooiing en het beheer van de interne markt, in het bijzonder op het gebied van het 

vrije verkeer van diensten, de erkenning van beroepskwalificaties, en intellectuele en industriële 

eigendom: de uitwerking van voorstellen voor de invoering van een EU-octrooi; 

– analyse van de effecten van het wegnemen van belemmeringen voor de interne markt voor diensten en 

van de geldende maatregelen als onderdeel van de follow-up van de geleidelijke liberalisering van de 

postdiensten, coördinatie van het beleid van de Unie op het gebied van postdiensten met betrekking tot 

internationale systemen en met name met betrekking tot deelnemers aan activiteiten van de 

Wereldpostvereniging (UPU); samenwerking met landen van Midden- en Oost-Europa; praktische 

gevolgen van de toepassing van de bepalingen van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in 

diensten (GATS) op de postsector en overlapping met de UPU-regelgeving. 

Motivering: 

De administratieve kosten en nalevingskosten in verband met EU-wetgeving moeten doeltreffend worden 

verminderd. De Commissie kan in dit kader gebruik maken van de aanbevelingen van de Groep op hoog 

niveau onder leiding van dr. Stoiber en de onafhankelijke instanties uit verschillende lidstaten die 

samenwerken onder de naam RegWatchEurope. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 443 
=== IMCO/6577 === 

ingediend door Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 03 01 — Werking en ontwikkeling van de interne markt voor goederen en diensten 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Reserve           

Totaal 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 97 
=== FEMM/6002 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 03 02 01 — Steun aan normalisatiewerkzaamheden van CEN, Cenelec en ETSI 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Reserve           

Totaal 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

In overeenstemming met de algemene doelstelling die .......... bepaalde gevallen, dient dit krediet ter dekking 

van: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– de financiële verplichtingen die voortvloeien uit contracten die gesloten worden met de Europese 

normalisatie-instellingen (Europees Normalisatie-instituut voor telecommunicatie (ETSI), Europees 

Comité voor normalisatie (CEN) en Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec)), 

voor de opstelling van normen; 

– de werkzaamheden in verband met de controle op en de certificering van overeenstemming met de 

normen en demonstratieprojecten; 

– de uitgaven voor contracten met het oog op de uitvoering van bovengenoemd programma en 

bovengenoemde projecten. Het betreft hier met name contracten voor onderzoek, samenwerking, 

evaluatie, technische werkzaamheden, coördinatie, beurzen, subsidies, opleiding en mobiliteit van 

wetenschappers, deelneming aan internationale overeenkomsten en deelneming in de uitrustingskosten; 

– versterking van de prestaties van de normalisatie-instituten; 

– bevordering van de kwaliteit van de normalisatie en de controle hierop; 

– steun voor de omzetting van de Europese normen in nationale normen, onder meer door vertaling ervan; 

– acties op het gebied van voorlichting, promotie en zichtbaarheid van de normalisatie, alsmede 

behartiging van de Europese belangen bij de internationale normalisatie; 

– de secretariaten van de technische comités; 

– de technische projecten op het gebied van keuringen inzake overeenstemming met de normen; 

– onderzoek van de overeenstemming van ontwerpnormen met de betrokken mandaten; 

– samenwerkings- en bijstandsprogramma's voor derde landen; 
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– de uitvoering van werkzaamheden die de geharmoniseerde toepassing van internationale normen in de 

Unie mogelijk maken; 

– de nadere uitwerking van certificatiemethoden en de ontwikkeling van technische certificatiemethoden; 

– de bevordering van de toepassing van de normen in het kader van overheidsopdrachten; 

– de coördinatie van de verschillende activiteiten die de toepassing van de normen moeten voorbereiden en 

bevorderen (handleidingen, demonstraties enz.). Bij het voorbereiden van de normen moeten 

genderspecifieke kenmerken in aanmerking worden genomen. 

De Uniefinanciering moet dienen om de normalisatie-activiteitennormalisatieactiviteiten te omschrijven en 

ten uitvoer te leggen inbrengen door overleg met de voornaamste betrokkenen: het bedrijfsleven, 

vertegenwoordigers van de werknemers, van de consumenten, in voorkomend geval met inbegrip van 

vrouwenorganisaties, het midden- en kleinbedrijf, de nationale en Europese normalisatie-instellingen, de 

uitschrijvers van openbare aanbestedingen in de lidstaten, alle gebruikers en degenen die op nationaal en 

EU-niveau het industriebeleid bepalen. 

Motivering: 

Bij de voorbereiding van normen moet de analyse van mogelijke genderspecifieke verschillen in aanmerking 

worden genomen, teneinde rekening te houden met de behoeften van de verschillende delen van de 

bevolking. Hiertoe moeten in voorkomend geval ook vrouwenorganisaties worden geraadpleegd, die 

behoren tot de consumenten met specifieke behoeften. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 444 
=== IMCO/6578 === 

ingediend door Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 03 02 01 — Steun aan normalisatiewerkzaamheden van CEN, Cenelec en ETSI 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Reserve           

Totaal 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4139 
=== BUDG/4139 === 

ingediend door Victor Negrescu, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 03 02 02 — Ondersteuning van organisaties die kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en 

maatschappelijke belanghebbenden bij normalisatiewerkzaamheden vertegenwoordigen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Reserve           

Totaal 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Motivering: 

Het standaardiseringsproces van de activiteiten van kmo's moet worden versneld om verspilling te 

voorkomen en de kwaliteit en de productie te verhogen. Door een betere verspreiding van deze standaards 

kunnen kmo's ook sneller volgroeid worden, waardoor hun activiteiten ook rendabeler worden. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4397 
=== BUDG/4397 === 

ingediend door João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 03 02 02 — Ondersteuning van organisaties die kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en 

maatschappelijke belanghebbenden bij normalisatiewerkzaamheden vertegenwoordigen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Reserve           

Totaal 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Motivering: 

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werking en de activiteiten van Europese niet-

gouvernementele en non-profitorganisaties die de belangen van kmo's en de consumenten, alsmede de 

belangen van het milieu en de samenleving bij normalisatiewerkzaamheden vertegenwoordigen. Gezien de 

huidige economische situatie is bijstand aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen een kwestie van 

leven of dood voor deze sector, die van essentieel belang is voor de economieën van de lidstaten. Het is 

derhalve belangrijk om mechanismen ter ondersteuning van kmo's op te zetten en/of te versterken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1041 
=== GUE//7266 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 03 02 02 — Ondersteuning van organisaties die kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en 

maatschappelijke belanghebbenden bij normalisatiewerkzaamheden vertegenwoordigen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Reserve           

Totaal 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Motivering: 

Dit krediet dient ter dekking van de kosten van de werking en de activiteiten van Europese niet-

gouvernementele en non-profitorganisaties die de belangen van kmo's en de consumenten, alsmede de 
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belangen van het milieu en de samenleving bij normalisatiewerkzaamheden vertegenwoordigen. Gezien de 

huidige economische situatie is bijstand aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen een kwestie van 

leven of dood voor deze sector, die van essentieel belang is voor de economieën van de lidstaten. Het is 

derhalve belangrijk om mechanismen ter ondersteuning van kmo's op te zetten en/of te versterken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 445 
=== IMCO/6579 === 

ingediend door Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 03 02 02 — Ondersteuning van organisaties die kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en 

maatschappelijke belanghebbenden bij normalisatiewerkzaamheden vertegenwoordigen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Reserve           

Totaal 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4073 
=== BUDG/4073 === 

ingediend door Jens Geier, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 03 03 — Europees Agentschap voor chemische stoffen — Wetgeving over chemische producten 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Reserve           

Totaal 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 630 
=== EFDD/7860 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 03 03 — Europees Agentschap voor chemische stoffen — Wetgeving over chemische producten 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Reserve           

Totaal 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Motivering: 

Deze enorme verhoging ten opzichte van de begroting 2015 is onaanvaardbaar. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 410 
=== ENVI/6113 === 

ingediend door Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 03 03 — Europees Agentschap voor chemische stoffen — Wetgeving over chemische producten 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Reserve           

Totaal 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 446 
=== IMCO/6580 === 

ingediend door Commissie interne markt en consumentenbescherming 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 03 04 — Instrumenten voor het bestuur van de interne markt 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 03 04 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Reserve           

Totaal 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 98 
=== FEMM/6003 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Hoofdstuk 02 04 — Horizon 2020 — Onderzoek in verband met ondernemingen 

Toelichting als volgt wijzigen: 
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Toelichting: 

Na alinea: 

Dit krediet zal worden gebruikt voor Horizon 2020 .......... Kaderprogramma voor concurrentievermogen en 

innovatie (CIP). 

Tekst als volgt wijzigen: 

Horizon 2020 zal een centrale rol vervullen bij de toepassing van het Europa 2020-vlaggenschipinitiatief 

„Innovatie-Unie” en andere vlaggenschipinitiatieven, met name „Efficiënt gebruik van hulpbronnen”, „Een 

geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering”, en „Een digitale agenda voor Europa”, alsook 

bij de ontwikkeling en werking van de Europese onderzoeksruimte (EOR). DoorHorizon 2020 zal bijdragen 

tot de totstandbrenging van een op kennis en innovatie gebaseerde economie in de hele Unie door voldoende 

aanvullende financiering voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie aan te trekken, levert Horizon 2020 een 

bijdrage aan de opbouw van een economie die berust op kennis en innovatie in de gehele Unie.trekken. 

Dit programma is gericht op de verwezenlijking van de in artikel 179 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie genoemde doelstellingen, teneinde bij te dragen tot de totstandkoming van 

een kennismaatschappij, gebaseerd op de Europese onderzoeksruimte, d.w.z. door het ondersteunen van 

transnationale samenwerking op alle niveaus in de gehele Unie, door de dynamiek, de creativiteit en de 

uitmuntendheid van het EuropeseEuropees onderzoek in staat te stellen de grenzen van de kennis te 

verleggen, door meer personele middelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling in Europa ter 

beschikking te stellen, en ook de kwaliteit daarvan te verbeteren, en door de capaciteiten voor onderzoek en 

innovatie in heel Europa te versterken en ervoor te zorgen dat die optimaal gebruikt worden. Er wordt 

bijzondere aandacht besteed aan de participatie van vrouwelijke ondernemers en vrouwelijke 

onderzoekers, teneinde hun deelname aan de innovatie- en kenniseconomie te versterken.worden 

gebruikt. 

Motivering: 

Volgens de statistieken is het percentage vrouwelijke onderzoekers het laagst in het bedrijfsleven, waar 

slechts 19 % van alle onderzoekers vrouw is. Het aantal vrouwelijke onderzoekers is in het algemeen ook 

laag in de technologie en de ingenieurswetenschappen. Tegelijkertijd is het aantal vrouwelijke ondernemers 

in de technologie- en engineeringsector aanzienlijk lager dan het aantal mannelijke ondernemers. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 836 
=== ALDE/8032 === 

ingediend door Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 01 — Leiderschap in de ruimte 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserve           

Totaal 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat 

herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het EFSI (Europees fonds voor 

strategische 
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investeringen) garantiefonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4154 
=== BUDG/4154 === 

ingediend door Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 01 — Leiderschap in de ruimte 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Reserve           

Totaal 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Motivering: 

Deze reeks amendementen is bedoeld om bij te dragen aan de via herschikking van Horizon 2020 te 

verkrijgen financiering van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), en wel door op alle 

Horizon 2020-begrotingslijnen dezelfde verlaging met 4,21% toe te passen in plaats van een hogere korting 

op bepaalde geselecteerde Horizon 2020-lijnen, zoals de Commissie in haar ontwerpbegroting voorstelt.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4545 
=== BUDG/4545 === 

ingediend door Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 01 — Leiderschap in de ruimte 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserve           

Totaal 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het 

EFSI (Europees fonds voor strategische investeringen) garantiefonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 927 
=== EPP//7500 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 01 — Leiderschap in de ruimte 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserve           

Totaal 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Motivering: 

Het jaarlijks profiel voor 2016 van de begrotingslijnen van Horizon 2020 die worden gebruikt voor het 

financieren van het EFSI garantiefonds moet worden hersteld. Deze amendementen weerspiegelen het 

voornemen van het Parlement om de gevolgen van de herschikking van het EFSI voor Horizon 2020 en het 

CEF zoveel mogelijk te beperken, zodat de doelstellingen van deze programma's volledig bereikt kunnen 

worden en de twee jaar geleden overeengekomen bedragen hiervoor ten volle benut kunnen worden. Alle 

middelen die beschikbaar zijn uit hoofde van de MFK-verordening moeten worden gemobiliseerd, waarbij 

ook gebruik moet worden gemaakt van het flexibiliteitsinstrument. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 129 
=== ITRE/5200 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 01 — Leiderschap in de ruimte 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserve           

Totaal 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het 

EFSI (Europees fonds voor strategische investeringen) garantiefonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1173 
=== S&D//7080 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 01 — Leiderschap in de ruimte 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Reserve           

Totaal 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 
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Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het 

EFSI (Europees fonds voor strategische investeringen) garantiefonds. Dit moet worden gefinancierd door 

gebruik te maken van alle financiële middelen die beschikbaar zijn uit hoofde van de MFK-verordening 

1311/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 99 
=== FEMM/6004 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 02 — De toegang tot risicofinanciering voor investeringen in onderzoek en innovatie 

verbeteren 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 02 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Terugbetalingen van financiële instrumenten overeenkomstig .......... 21, lid 3, onder i), van het Financieel 

Reglement. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Dit krediet moet de te beperkte toegang op de markt tot risicofinanciering voor onderzoek en innovatie 

helpen verbeteren. De eigenvermogensfaciliteit beoogt met name investeringen in risisokapitaalfondsen die 

aanloopinvesteringen doen. Het zal het mogelijk maken eigen vermogen te investeren in onder meer 

startkapitaalfondsen, grensoverschrijdende startkapitaalfondsen, medefinancieringsfaciliteiten van „business 

angels” en risicokapitaalfondsen gericht op de eerste bedrijfsstadia. De eigenvermogensfaciliteit zal 

vraaggestuurdvraag gestuurd zijn en zal gebruikmaken van een portefeuillemethode, waarbij 

risicokapitaalfondsen en andere vergelijkbare intermediairs de bedrijven selecteren waarin zal worden 

geïnvesteerd. Er dient speciale aandacht te worden besteed aan het aanmoedigen van vrouwelijke 

ondernemers om deel te nemen aan de programma's. 

Motivering: 

Een van de grootste obstakels voor vrouwelijke ondernemers is nog steeds de toegang tot financiering, met 

name durfkapitaal, aangezien deze sector door mannen worden gedomineerd. Het is derhalve belangrijk 

ervoor te zorgen dat ook vrouwen toegang tot de beschikbare financiering kunnen krijgen, teneinde 

vrouwelijk ondernemerschap te bevorderen, aangezien het aantal vrouwelijke ondernemers in de EU nog 

altijd aanzienlijk lager is dan het aantal mannelijke ondernemers en dit nog sterker geldt in de technologie- 

en engineeringsector. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 837 
=== ALDE/8033 === 

ingediend door Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 03 — Stimuleren van innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserve           

Totaal 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat 

herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het EFSI (Europees fonds voor 

strategische 

investeringen) garantiefonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4155 
=== BUDG/4155 === 

ingediend door Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 03 — Stimuleren van innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Reserve           

Totaal 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Motivering: 

Deze reeks amendementen is bedoeld om bij te dragen aan de via herschikking van Horizon 2020 te 

verkrijgen financiering van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), en wel door op alle 

Horizon 2020-begrotingslijnen dezelfde verlaging met 4,21% toe te passen in plaats van een hogere korting 

op bepaalde geselecteerde Horizon 2020-lijnen, zoals de Commissie in haar ontwerpbegroting voorstelt.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4395 
=== BUDG/4395 === 

ingediend door João Ferreira, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Matt 

Carthy, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 03 — Stimuleren van innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Reserve           
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Totaal 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Motivering: 

Gezien de huidige economische situatie is bijstand aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen een 

kwestie van leven of dood voor deze sector, die van essentieel belang is voor de economieën van de 

lidstaten. Het is derhalve belangrijk om mechanismen ter ondersteuning van kmo's op te zetten en/of te 

versterken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4543 
=== BUDG/4543 === 

ingediend door Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 03 — Stimuleren van innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserve           

Totaal 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het 

EFSI (Europees fonds voor strategische investeringen) garantiefonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 928 
=== EPP//7501 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 03 — Stimuleren van innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserve           

Totaal 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Motivering: 

Het jaarlijks profiel voor 2016 van de begrotingslijnen van Horizon 2020 die worden gebruikt voor het 

financieren van het EFSI garantiefonds moet worden hersteld. Deze amendementen weerspiegelen het 

voornemen van het Parlement om de gevolgen van de herschikking van het EFSI voor Horizon 2020 en het 

CEF zoveel mogelijk te beperken, zodat de doelstellingen van deze programma's volledig bereikt kunnen 

worden en de twee jaar geleden overeengekomen bedragen hiervoor ten volle benut kunnen worden. Alle 

middelen die beschikbaar zijn uit hoofde van de MFK-verordening moeten worden gemobiliseerd, waarbij 

ook gebruik moet worden gemaakt van het flexibiliteitsinstrument. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 100 
=== FEMM/6005 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 03 — Stimuleren van innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen 

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Reserve           

Totaal 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Het doel van dit krediet is: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– financiering te verstrekken voor het in het kader van het Cosme-programma ingestelde Enterprise Europe 

Network voor zijn versterkte diensten in verband met Horizon 2020. De steun kan variëren van betere 

voorlichtings- en adviesdiensten door hulpverlening bij het zoeken van de juiste partners voor kleine en 

middelgrote ondernemingen die grensoverschrijdende innovatieprojecten willen ontwikkelen, tot het 

verstrekken van innovatieondersteunende diensten; 

– de aanvulling en tenuitvoerlegging van specifieke kmo-maatregelen in het kader van Horizon 2020 te 

ondersteunen, met name om de innovatiecapaciteit van kleine en middelgrote ondernemingen te 

vergroten. Bij die activiteiten kan het gaan om bewustmakings-, voorlichtings- en 

verspreidingsactiviteiten, het vormen van netwerken en de uitwisseling van beste praktijken, de 

ontwikkeling van hoogwaardige mechanismen ter bevordering van innovatie en diensten met een sterke 

Europese toegevoegde waarde voor kleine en middelgrote ondernemingen (bv. op het gebied van het 

beheer van intellectuele eigendom en innovatiebeheer, kennisoverdracht), alsmede bijstand aan kleine en 

middelgrote ondernemingen om contacten aan te knopen met onderzoeks- en innovatiepartners in de hele 

Unie, zodat zij in staat worden gesteld zich vertrouwd te maken met nieuwe technologie en hun 

innovatievermogen kunnen vergroten. Bewustmakingscampagnes ter aanmoediging van vrouwelijke 

ondernemers om deel te nemen aan de projecten moeten worden opgenomen in de activiteiten. 

Bemiddelende organisaties die groepen innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen 

vertegenwoordigen, zullen worden uitgenodigd om met kleine en middelgrote ondernemingen die over 

elkaar wederzijds versterkende competenties beschikken, sector- en regio-overschrijdende activiteiten te 

ontplooien, om zo nieuwe industriële waardeketens tot stand te brengen; 

– marktgestuurde innovatie te ondersteunen met het oog op de vergroting van het innovatievermogen van 

bedrijven door een verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie en het wegnemen van specifieke 

belemmeringen voor de groei van innovatieve bedrijven, met name kleine en middelgrote 

ondernemingen en middelgrote ondernemingen met een hoog groeipotentieel. Daarnaast zal 

gespecialiseerde steun worden verleend voor innovatie (bv. op het gebied van de exploitatie van 

intellectuele eigendom, netwerken van aankopende instanties, steun voor bureaus voor 

technologieoverdracht, strategisch ontwerp) en voor de doorlichting van overheidsbeleid met betrekking 

tot innovatie. 

Motivering: 

Het aantal vrouwelijke ondernemers in de technologie- en engineeringsector is aanzienlijk lager dan het 
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aantal mannelijke ondernemers (bv. in de informatie- en communicatiesector minder dan 20 % van alle 

ondernemers), evenals in de economie in het algemeen. Vrouwelijke ondernemers moeten worden 

aangemoedigd om deel te nemen aan de innovatie- en kennissectoren van de economie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1042 
=== GUE//7267 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 03 — Stimuleren van innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Reserve           

Totaal 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Motivering: 

Gezien de huidige economische situatie is bijstand aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen een 

kwestie van leven of dood voor deze sector, die van essentieel belang is voor de economieën van de 

lidstaten. Het is derhalve belangrijk om mechanismen ter ondersteuning van kmo's op te zetten en/of te 

versterken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 130 
=== ITRE/5201 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 03 — Stimuleren van innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserve           

Totaal 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het 

EFSI (Europees fonds voor strategische investeringen) garantiefonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1186 
=== S&D//7093 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 02 03 — Stimuleren van innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen 
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Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Reserve           

Totaal 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het 

EFSI (Europees fonds voor strategische investeringen) garantiefonds. Dit moet worden gefinancierd door 

gebruik te maken van alle financiële middelen die beschikbaar zijn uit hoofde van de MFK-verordening 

1311/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 839 
=== ALDE/8035 === 

ingediend door Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 03 01 — Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame 

grondstoffenbevoorrading tot stand brengen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserve           

Totaal 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat 

herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het EFSI (Europees fonds voor 

strategische 

investeringen) garantiefonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4147 
=== BUDG/4147 === 

ingediend door Victor Negrescu, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 03 01 — Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame 

grondstoffenbevoorrading tot stand brengen 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Reserve           

Totaal 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 
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Toelichting: 

Na alinea: 

Tevens wordt steun verleend om belemmeringen aan te .......... processen en de opbouw van eco-industriële 

clusters. 

De volgende tekst toevoegen: 

Het onderzoek naar kunstmatige stoffen moet worden ondersteund en er moeten wetgevingsmaatregelen 

worden voorgesteld om te voorkomen dat natuurlijke hulpbronnen geëxploiteerd worden totdat zij 

uitgeput. 

Motivering: 

Aangezien de groeiende bevolking meer hulpbronnen nodig heeft, worden de natuurlijke hulpbronnen 

schaarser en moet er onderzoek worden gedaan om soortgelijke materialen te ontdekken, zodat duurzame 

ontwikkeling mogelijk wordt. Het gebruikt van kunstmatige stoffen is nodig om het milieu te beschermen, 

maar ook om te voorzien in de consumptiebehoeften van de EU. Mettertijd moet de economie waar mogelijk 

minder afhankelijk worden van natuurlijke hulpbronnen of de regeneratie daarvan. Daarom moeten de 

kredieten op deze lijn omhoog en moeten deze bedragen specifiek bestemd zijn voor onderzoek. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4156 
=== BUDG/4156 === 

ingediend door Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, 

Philippe De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 03 01 — Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame 

grondstoffenbevoorrading tot stand brengen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Reserve           

Totaal 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Motivering: 

Deze reeks amendementen is bedoeld om bij te dragen aan de via herschikking van Horizon 2020 te 

verkrijgen financiering van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), en wel door op alle 

Horizon 2020-begrotingslijnen dezelfde verlaging met 4,21% toe te passen in plaats van een hogere korting 

op bepaalde geselecteerde Horizon 2020-lijnen, zoals de Commissie in haar ontwerpbegroting voorstelt.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4537 
=== BUDG/4537 === 

ingediend door Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 03 01 — Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame 

grondstoffenbevoorrading tot stand brengen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 
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Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserve           

Totaal 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het 

EFSI (Europees fonds voor strategische investeringen) garantiefonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 929 
=== EPP//7502 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 03 01 — Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame 

grondstoffenbevoorrading tot stand brengen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserve           

Totaal 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Motivering: 

Het jaarlijks profiel voor 2016 van de begrotingslijnen van Horizon 2020 die worden gebruikt voor het 

financieren van het EFSI garantiefonds moet worden hersteld. Deze amendementen weerspiegelen het 

voornemen van het Parlement om de gevolgen van de herschikking van het EFSI voor Horizon 2020 en het 

CEF zoveel mogelijk te beperken, zodat de doelstellingen van deze programma's volledig bereikt kunnen 

worden en de twee jaar geleden overeengekomen bedragen hiervoor ten volle benut kunnen worden. Alle 

middelen die beschikbaar zijn uit hoofde van de MFK-verordening moeten worden gemobiliseerd, waarbij 

ook gebruik moet worden gemaakt van het flexibiliteitsinstrument. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 131 
=== ITRE/5202 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 03 01 — Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame 

grondstoffenbevoorrading tot stand brengen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserve           

Totaal 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het 
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EFSI (Europees fonds voor strategische investeringen) garantiefonds. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1196 
=== S&D//7103 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 03 01 — Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame 

grondstoffenbevoorrading tot stand brengen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Reserve           

Totaal 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Motivering: 

Het amendement heeft tot doel het oorspronkelijke jaarlijkse profiel van deze begrotingslijn volledig te 

herstellen tot het niveau voordat herschikking van vastleggingskredieten plaatsvond ten behoeve van het 

EFSI (Europees fonds voor strategische investeringen) garantiefonds. Dit moet worden gefinancierd door 

gebruik te maken van alle financiële middelen die beschikbaar zijn uit hoofde van de MFK-verordening 

1311/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 3030 
=== BUDG/3030 === 

ingediend door José Manuel Fernandes, rapporteur 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 04 51 — Voltooiing van het voorgaande kaderprogramma voor onderzoek — Zevende 

kaderprogramma — EC (2007-2013) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 51 p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Reserve           

Totaal p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 39 
=== AFET/5049 === 

ingediend door Commissie buitenlandse zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 77 02 — Proefproject — GVDB-onderzoek 
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cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Het project heeft ten doel: 

De volgende tekst schrappen: 

Dit krediet dient ter dekking van nog af te wikkelen vastleggingen van vorige jaren in het kader van het 

proefproject. 

Na alinea: 

Het project heeft ten doel: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– voort de samenwerking te ontwikkelen tussen de Commissie en het Europees Defensieagentschap (EDA) 

waarbij het Agentschap de doelstellingen van de Unie ten uitvoer legt en Uniemiddelen beheert, 

overeenkomstig Besluit 2011/411/GBVB van de Raad; 

– het proefproject voort te zetten met het oog op de financiering of medefinanciering van twee 

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot defensie, overeenkomstig artikel 42, lid 1, 

en artikel 42, lid 2, van het VEU:te financieren: 

– één onderzoeksactiviteit met een hoog risico en een hoog rendement, waarvan de uitkomst mogelijk 

tot hervorming van toekomstige acties zou kunnen leiden. De begunstigden moeten worden 

geselecteerd door middel van een ideeënwedstrijd. Het EDA zal de activiteit namens de Unie ten 

uitvoer leggen. De lidstaten, de Commissie en de EDEO zullen een adviserende rol vervullen ten 

aanzien van de tenuitvoerlegging van de activiteit. Het EDA zal de activiteit namens de Unie ten 

uitvoer leggen; 

– één onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit gericht op certificering op grond van militaire en, indien 

van toepassing, civiele behoeften. De lidstaten en derde landen en organisaties die een 

administratieve overeenkomst met het EDA hebben ondertekend zullen worden uitgenodigd om een 

bijdrage aan de activiteit te leveren. Het EDA zal de activiteit namens de Unie en de andere 

bijdragende leden beheren; 

– de bovengenoemde processen monitoren teneinde lering te trekken met het oog op toekomstig Unie-

optreden ter ondersteuning van de opbouw van defensiecapaciteiten die van belang zijn voor het GVDB 

en voor de lidstaten. Het militaire personeel van de Europese Unie dient onderdeel uit te maken van het 

monitoringteam. 

Motivering: 

Dit proefproject is bedoeld om te onderzoeken hoe de Europese Unie steun kan verlenen voor de opbouw 

van defensiecapaciteit die relevant is voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en voor de 

lidstaten. Dit proefproject zal leiden tot een voorbereidende actie inzake GVDB-gerelateerd onderzoek „om 

zo de weg vrij te maken voor een mogelijk toekomstig programma op het gebied van defensieonderzoek en -

technologie”, overeenkomstig het besluit van de Europese Raad van 25-26 juni. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4404 
=== BUDG/4404 === 

ingediend door João Ferreira, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis 
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Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 77 02 — Proefproject — GVDB-onderzoek 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Toelichting: 

De volgende tekst schrappen: 

Dit krediet dient ter dekking van nog af te wikkelen vastleggingen van vorige jaren in het kader van het 

proefproject. 

Het project heeft ten doel: 

– de samenwerking te ontwikkelen tussen de Commissie en het Europees Defensieagentschap (EDA) 

waarbij het Agentschap de doelstellingen van de Unie ten uitvoer legt en Uniemiddelen beheert, 

overeenkomstig Besluit 2011/411/GBVB van de Raad; 

– twee onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te financieren: 

– één onderzoeksactiviteit met een hoog risico en een hoog rendement, waarvan de uitkomst mogelijk 

tot hervorming van toekomstige acties zou kunnen leiden. De begunstigden moeten worden 

geselecteerd door middel van een ideeënwedstrijd. Het EDA zal de activiteit namens de Unie ten 

uitvoer leggen. De lidstaten, de Commissie en de EDEO zullen een adviserende rol vervullen ten 

aanzien van de tenuitvoerlegging van de activiteit. Het EDA zal de activiteit namens de Unie ten 

uitvoer leggen; 

– één onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit gericht op certificering op grond van militaire en, indien 

van toepassing, civiele behoeften. De lidstaten en derde landen en organisaties die een 

administratieve overeenkomst met het EDA hebben ondertekend zullen worden uitgenodigd om een 

bijdrage aan de activiteit te leveren. Het EDA zal de activiteit namens de Unie en de andere 

bijdragende leden beheren; 

– de bovengenoemde processen monitoren teneinde lering te trekken met het oog op toekomstig Unie-

optreden ter ondersteuning van de opbouw van defensiecapaciteiten die van belang zijn voor het GVDB 

en voor de lidstaten. Het militaire personeel van de Europese Unie dient onderdeel uit te maken van het 

monitoringteam. 

In voorkomend geval dient de secretaris-generaal van de NAVO te worden uitgenodigd een waarnemer af te 

vaardigen naar de vergaderingen in het kader van dit proefproject. 

In het kader van dit proefproject wordt geen financiering verstrekt voor werkzaamheden met betrekking tot 

wapens die, vanwege hun aard, niet verenigbaar zijn met het humanitair recht, voor werkzaamheden met 

betrekking tot dodelijke of buitengewoon destructieve wapens en met betrekking tot raketkoptechnologieën, 

of voor werkzaamheden met betrekking tot autonome doelherkenning en gevechtshandelingen zonder 

menselijke interactie. 

Motivering: 

Volgens artikel 41, lid 2, VEU komen beleidsuitgaven die voortvloeien uit operaties die gevolgen hebben op 

militair of defensiegebied niet ten laste van de begroting van de Unie. Het gezamenlijke proefproject inzake 

GVDB-onderzoek van de Commissie en EDA moet derhalve worden stopgezet. Elke betrokkenheid bij of 
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financiering uit Horizon 2020-middelen of de EU-begroting van militair, civiel-militair of 

veiligheidsonderzoek in het algemeen of van de ontwikkeling van systemen van op afstand bestuurbare 

luchtvaartuigen (RPS) in het bijzonder wordt ten sterkste afgekeurd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1015 
=== EPP//7606 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 77 02 — Proefproject — GVDB-onderzoek 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Het project heeft ten doel: 

De volgende tekst schrappen: 

Dit krediet dient ter dekking van nog af te wikkelen vastleggingen van vorige jaren in het kader van het 

proefproject. 

Na alinea: 

Het project heeft ten doel: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– voort de samenwerking te ontwikkelen tussen de Commissie en het Europees Defensieagentschap (EDA) 

waarbij het Agentschap de doelstellingen van de Unie ten uitvoer legt en Uniemiddelen beheert, 

overeenkomstig Besluit 2011/411/GBVB van de Raad; 

– het proefproject voort te zetten met het oog op de financiering of medefinanciering van twee 

onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot defensie, overeenkomstig artikel 42, lid 1, 

en artikel 42, lid 2, van het VEU:te financieren: 

– één onderzoeksactiviteit met een hoog risico en een hoog rendement, waarvan de uitkomst mogelijk 

tot hervorming van toekomstige acties zou kunnen leiden. De begunstigden moeten worden 

geselecteerd door middel van een ideeënwedstrijd. Het EDA zal de activiteit namens de Unie ten 

uitvoer leggen. De lidstaten, de Commissie en de EDEO zullen een adviserende rol vervullen ten 

aanzien van de tenuitvoerlegging van de activiteit. Het EDA zal de activiteit namens de Unie ten 

uitvoer leggen; 

– één onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit gericht op certificering op grond van militaire en, indien 

van toepassing, civiele behoeften. De lidstaten en derde landen en organisaties die een 

administratieve overeenkomst met het EDA hebben ondertekend zullen worden uitgenodigd om een 

bijdrage aan de activiteit te leveren. Het EDA zal de activiteit namens de Unie en de andere 

bijdragende leden beheren; 

– de bovengenoemde processen monitoren teneinde lering te trekken met het oog op toekomstig Unie-

optreden ter ondersteuning van de opbouw van defensiecapaciteiten die van belang zijn voor het GVDB 

en voor de lidstaten. Het militaire personeel van de Europese Unie dient onderdeel uit te maken van het 



 

 89 

monitoringteam. 

Motivering: 

Dit proefproject is bedoeld om te onderzoeken hoe de Europese Unie steun kan verlenen voor de opbouw 

van defensiecapaciteit die relevant is voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en voor de 

lidstaten. Dit proefproject zal leiden tot een voorbereidende actie inzake GVDB-gerelateerd onderzoek „om 

zo de weg vrij te maken voor een mogelijk toekomstig programma op het gebied van defensieonderzoek en -

technologie”, overeenkomstig het besluit van de Europese Raad van 25-26 juni. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1043 
=== GUE//7268 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 02 04 77 02 — Proefproject — GVDB-onderzoek 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Motivering: 

Volgens artikel 41, lid 2, VEU komen beleidsuitgaven die voortvloeien uit operaties die gevolgen hebben op 

militair of defensiegebied niet ten laste van de begroting van de Unie. Het gezamenlijke proefproject inzake 

GVDB-onderzoek van de Commissie en EDA moet derhalve worden stopgezet. Elke betrokkenheid bij of 

financiering uit Horizon 2020-middelen of de EU-begroting van militair, civiel-militair of 

veiligheidsonderzoek in het algemeen of van de ontwikkeling van systemen van op afstand bestuurbare 

luchtvaartuigen (RPAS) in het bijzonder wordt ten sterkste afgekeurd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 161 
=== ITRE/5232 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 05 01 — Ontwikkeling en levering van mondiale satellietnavigatie-infrastructuur en -diensten 

(Galileo) tegen 2020 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 05 01 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Reserve           

Totaal 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 162 
=== ITRE/5233 === 
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ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 05 02 — Levering van satellietdiensten die de prestaties van het gps-systeem verbeteren om 

tegen 2020 geleidelijk de hele regio van de Europese Burgerluchtvaartconferentie (European Civil Aviation 

Conference — ECAC) te bestrijken (Egnos) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 05 02 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Reserve           

Totaal 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 164 
=== ITRE/5235 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 05 51 — Voltooiing van Europese programma’s voor navigatie per satelliet (Egnos en Galileo) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 05 51 p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Reserve           

Totaal p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4402 
=== BUDG/4402 === 

ingediend door Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 06 01 — Operationele diensten leveren die op observaties vanuit de ruimte en in-situgegevens 

berusten (Copernicus) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Reserve           

Totaal 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Motivering: 

Het Copernicus-programma biedt burgers, overheidsinstellingen, beleidsmakers, wetenschappers, 
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ondernemers en bedrijven een keur aan volledige, gratis en vrij toegankelijke informatie over onze planeet. 

We verzoeken om herstel van de door de Commissie voorgestelde bedragen. 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1044 
=== GUE//7269 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 06 01 — Operationele diensten leveren die op observaties vanuit de ruimte en in-situgegevens 

berusten (Copernicus) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Reserve           

Totaal 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Motivering: 

Het Copernicus-programma biedt burgers, overheidsinstellingen, beleidsmakers, wetenschappers, 

ondernemers en bedrijven een keur aan volledige, gratis en vrij toegankelijke informatie over onze planeet. 

We verzoeken om herstel van de door de Commissie voorgestelde bedragen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 165 
=== ITRE/5236 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 06 01 — Operationele diensten leveren die op observaties vanuit de ruimte en in-situgegevens 

berusten (Copernicus) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Reserve           

Totaal 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4403 
=== BUDG/4403 === 

ingediend door Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 06 02 — Bouwen aan een autonome aardobservatiecapaciteit van de Unie (Copernicus) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Reserve           

Totaal 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Motivering: 

Het Copernicus-programma speelt een essentiële rol bij de inspanningen van de Europese Unie om de aarde 

en haar vele ecosystemen te volgen, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat burgers voorbereid en beschermd 

zijn in het geval van crises en natuurlijke of door mensen veroorzaakte rampen. Het programma borduurt 

voort op de fundamenten van gedegen wetenschappelijke kennis en op decennia van EU-investeringen in 

onderzoek en technologische ontwikkelingen, en is zodoende een toonbeeld van Europese strategische 

samenwerking in ruimteonderzoek en industriële ontwikkeling.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 166 
=== ITRE/5237 === 

ingediend door Commissie industrie, onderzoek en energie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 02 06 02 — Bouwen aan een autonome aardobservatiecapaciteit van de Unie (Copernicus) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Reserve           

Totaal 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 389 
=== ECON/6302 === 

ingediend door Commissie economische en monetaire zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 03 01 01 — Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen op het beleidsterrein 

„Concurrentie” 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Reserve           

Totaal 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 
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Om de bestrijding van agressieve belastingplanning van multinationals te bevorderen door beter gebruik te 

maken van de automatische uitwisseling van informatie inzake belastingregels tussen nationale 

belastingdiensten, moet de afdeling voor staatsteun in DG COMP over toereikende middelen beschikken, 

overeenkomstig het voorstel van de Commissie. Onderzoeken naar staatssteun zijn een zeer krachtig 

instrument tegen oneerlijke belastingconcurrentie. De Commissie heeft aangegeven dat bepaalde 

onderzoeken in het verleden niet gestart konden worden vanwege personeelsgebrek. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 683 
=== EFDD/7919 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 03 01 01 — Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke functionarissen op het beleidsterrein 

„Concurrentie” 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Reserve           

Totaal 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Motivering: 

Het niveau van de kredieten voor deze begrotingslijn hoeft niet verhoogd te worden ten opzichte van 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 554 
=== EMPL/6232 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 01 01 — Uitgaven in verband met ambtenaren en tijdelijke medewerkers voor het beleidsterrein 

„Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie” 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 01 01 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Reserve           

Totaal 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Motivering: 

Het amendement wil de bedragen van de ontwerpbegroting opnieuw opnemen.  

Wederopneming ontwerpbegroting 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 684 
=== EFDD/7920 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Post 04 01 02 01 — Extern personeel 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Reserve           

Totaal 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Motivering: 

Het is mogelijk bezuinigingen door te voeren op deze begrotingslijn. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 560 
=== EMPL/6245 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 01 02 01 — Extern personeel 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Reserve           

Totaal 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting 2016.  

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 544 
=== EMPL/6200 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 01 02 11 — Overige beheersuitgaven 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 01 02 11 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Reserve           

Totaal 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Motivering: 

Gezien de kleine begrotingsmarge is het niet nodig de vastleggings- en betalingskredieten te verhogen tot 

boven het niveau van 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4405 
=== BUDG/4405 === 

ingediend door Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 01 04 01 — Ondersteunende uitgaven voor het Europees Sociaal Fonds en niet-operationele 

technische bijstand 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Reserve           

Totaal 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Motivering: 

De maatschappelijke gevolgen van de financiële en economische crisis en van de bezuinigingsmaatregelen 

die tot stand zijn gekomen onder druk van herstructureringsafspraken en -programma's, maken verruiming 

van de technische en operationele middelen voor dit fonds noodzakelijk. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 657 
=== EFDD/7892 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 01 04 01 — Ondersteunende uitgaven voor het Europees Sociaal Fonds en niet-operationele 

technische bijstand 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

Reserve           

Totaal 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

Motivering: 

Ondersteuning van deze begrotingslijn heeft voor ons geen prioriteit. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 558 
=== EMPL/6240 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 01 04 01 — Ondersteunende uitgaven voor het Europees Sociaal Fonds en niet-operationele 

technische bijstand 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Reserve           

Totaal 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Motivering: 
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Wederopneming ontwerpbegroting 2016.  

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4086 
=== BUDG/4086 === 

ingediend door Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 01 04 02 — Ondersteunende uitgaven voor het programma Werkgelegenheid en sociale 

vernieuwing 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Reserve           

Totaal 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 545 
=== EMPL/6201 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 01 04 02 — Ondersteunende uitgaven voor het programma Werkgelegenheid en sociale 

vernieuwing 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Reserve           

Totaal 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Motivering: 

Om de doeltreffendheid van programma's voor werkgelegenheid en sociale innovatie te vergroten, wordt de 

begrotingslijn met 200 000 EUR verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 546 
=== EMPL/6202 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 01 04 05 — Ondersteunende uitgaven voor het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 01 04 05 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Reserve           

Totaal 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Motivering: 

Om de gebruikelijke startproblemen van een nieuw programma te voorkomen, moet de begrotingslijn ter 

ondersteuning van FEAD worden verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 797 
=== VERT/7726 === 

ingediend door Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 02 77 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 77       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Reserve           

Totaal       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Naar asbestvrije werkplekken in de EU 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Doel 

Asbest is een van de meest kankerverwekkende stoffen op het werk, dat ongeveer de helft van de sterfgevallen als gevolg van werkgerelateerde kanker veroorzaakt.
1
 

Wereldwijd worden ongeveer 125 miljoen mensen blootgesteld aan asbest op de werkplek. Volgens ramingen van de WHO zijn meer dan 107 000 sterfgevallen per jaar toe te 

schrijven aan beroepsmatige blootstelling aan asbest. 
2
 

Er zijn ongeveer 3 000 geregistreerde gebruikstoepassingen van asbest, waaronder "brandbestendig" textiel, papier en karton, koppelings- en remvoeringen, platen en buizen 

van asbestcement, producten voor vloeren en daken, elektrische en thermisch isolerende producten, coatings en hitteschilden. Asbestvezels kunnen worden gesponnen tot garen 

en verwerkt in textiel. 

Asbest vormde vaak een onderdeel van dakpannen, en in auto's kan het worden aangetroffen in remmen of als isolatievezel. Asbest was een veel gebruikt filtratiemateriaal voor 

alle soorten vloeistoffen – van bier tot chemische stoffen. Het werd zelfs gebruikt in beschermingsmiddelen. Technische bescherming tegen brand vond vaak plaats met asbest. 

Het gebruik van asbest is in Europa inmiddels verboden, maar werknemers kunnen worden blootgesteld aan asbest tijdens het verwijderen van asbest of, per ongeluk, tijdens 

onderhouds- en sloopwerkzaamheden. Er zijn strenge voorschriften inzake preventieve maatregelen voor asbestverwijdering, waardoor accidentele blootstelling veel meer 

risico's kan inhouden omdat men zich niet van het gevaar bewust is. 

Asbest kan nog worden aangetroffen in: 

– Industriële gebouwen 

– Woningen 

– Schepen 

– Verwarmings- of koelingssystemen 

– Apparatuur en installaties 
3
 

Deze voorbereidende actie heeft tot doel de uitvoering te bevorderen van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling 

aan asbest op het werk, alsook opvolging te geven aan de resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de 

gezondheid op de werkplek().  

 

Verband met prioriteiten van EMPL en beleids- of wetgevingsinitiatieven op EU-niveau 

Veiligheid en gezondheid op het werk 

De voorbereidende actie moet zorgen voor de snelle uitvoering van de aanbevelingen in het verslag van EMPL over aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid op 

de werkplek en vooruitzichten op afschaffing van alle bestaande vormen van asbest (2012/2065(INI)), dat het EP in de plenaire vergadering van 14 maart 2013 heeft 

                                                 

1
 Chrysotile Asbestos (Wit asbest), WHO, 2014, blz. 2. 
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aangenomen.  

Ze moet ook bijdragen aan de goede uitvoering van Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende de bescherming van de 

werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk.  

De voorbereidende actie past ook in de EU-strategie voor gezondheid en veiligheid voor de periode 2014-2020, waarin wordt bevestigd dat door asbest veroorzaakte ziekten nog 

steeds bijzondere aandacht verdienen. 

 

Te financieren acties/maatregelen 

De maatregelen moeten onder meer het volgende omvatten:  

– een verslag over de uitvoering van Richtlijn 2009/148/EG in de lidstaten, met nadruk op goede praktijken in de lidstaten die reeds een verplichte screeningregeling hebben 

ingevoerd met specifieke aanbevelingen om de doeltreffendheid ervan te vergroten;  

– op basis van dit verslag, de ontwikkeling van een methode voor screening en registratie van asbest op de werkplek met het oog op een latere controle van de betrokken 

gebouwen;  

– een effectbeoordeling en een kosten-batenanalyse van de mogelijkheid om actieplannen voor de veilige verwijdering van asbest uit werkplekken op te stellen, met 

bijzondere aandacht voor gebouwen waar diensten voor het grote publiek worden aangeboden. 

Deze voorbereidende actie kan ook betrekking hebben op:  

– de ontwikkeling van EU-modellen voor openbare asbestregisters die relevante informatie moeten verstrekken over de gevaren van asbest voor werknemers en werkgevers 

voordat er tot renovatiewerkzaamheden wordt overgegaan;  

– een bewustmakingscampagne om werkgevers aan te sporen hun gebouwen daadwerkelijk te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en de 

risico's ervan te beoordelen;  

– een bewustmakingscampagne over aan asbest gerelateerde risico's en de aanwezigheid van asbest;  

– de ontwikkeling van passende opleidingen en veilige werkprocedures voor werknemers die kunnen worden blootgesteld aan asbesthoudende materialen (werknemers in de 

bouw, de mijnbouw, de auto-industrie, de scheepvaart, enz.);  

– de oprichting van een EU-netwerk van asbestslachtoffers op het werk, dat hun actuele informatie verstrekt over beschikbare medische zorg, ondersteuning en 

rechtsbijstand. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

proefproject, zie opmerkingen 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 970 
=== EPP//7546 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 17 — Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Convergentie (2007-2013) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Reserve           

Totaal p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Motivering: 

Hoewel het voorstel van de Commissie om de kredieten voor Griekenland vroegtijdig te financieren in 2015 

en 2016 volledig wordt gesteund, moet een duidelijke oplossing worden gevonden voor de financiering van 

de toewijzing voor 2016 van 1 miljard EUR. Omdat de Commissie geen nota van wijzigingen voorstelt op 

de ontwerpbegroting 2016 ter dekking van de bijkomende betalingsbehoeften, en om de financiering van 

andere programma's of de tenuitvoerlegging van het betalingsplan 2015-2016 niet in gevaar te brengen, moet 

de beschikbare marge voor 2016 van de betalingen voor dit doel worden gebruikt. Een proportionele 

verdeling van 1 miljard EUR aan betalingen wordt voorgesteld voor de betreffende begrotingslijnen. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1148 
=== S&D//7051 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 17 — Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Convergentie (2007-2013) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Reserve           

Totaal p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Motivering: 

De gevolgen voor de begroting van het voorstel van de Commissie inzake specifieke maatregelen voor 

Griekenland (Voorstel tot wijziging van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen wat 

betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (COM(2015)365)) worden niet weerspiegeld in het 

voorgestelde niveau van de betalingskredieten voor 2016. De desbetreffende begrotingslijnen moeten 

worden verhoogd door een deel van de beschikbare algemene marge voor betalingen in 2016 te gebruiken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 555 
=== EMPL/6233 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 19 — Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Regionaal concurrentievermogen en 

werkgelegenheid (2007-2013) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Reserve           

Totaal p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 971 
=== EPP//7547 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 19 — Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Regionaal concurrentievermogen en 

werkgelegenheid (2007-2013) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 
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Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Reserve           

Totaal p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Motivering: 

Hoewel het voorstel van de Commissie om de kredieten voor Griekenland vroegtijdig te financieren in 2015 

en 2016 volledig wordt gesteund, moet een duidelijke oplossing worden gevonden voor de financiering van 

de toewijzing voor 2016 van 1 miljard EUR. Omdat de Commissie geen nota van wijzigingen voorstelt op 

de ontwerpbegroting 2016 ter dekking van de bijkomende betalingsbehoeften, en om de financiering van 

andere programma's of de tenuitvoerlegging van het betalingsplan 2015-2016 niet in gevaar te brengen, moet 

de beschikbare marge voor 2016 van de betalingen voor dit doel worden gebruikt. Een proportionele 

verdeling van 1 miljard EUR aan betalingen wordt voorgesteld voor de betreffende begrotingslijnen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 374 
=== REGI/6514 === 

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 19 — Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Regionaal concurrentievermogen en 

werkgelegenheid (2007-2013) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Reserve           

Totaal p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1149 
=== S&D//7052 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 19 — Voltooiing van het Europees Sociaal Fonds — Regionaal concurrentievermogen en 

werkgelegenheid (2007-2013) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Reserve           

Totaal p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Motivering: 

De gevolgen voor de begroting van het voorstel van de Commissie inzake specifieke maatregelen voor 

Griekenland (Voorstel tot wijziging van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen wat 

betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (COM(2015)365)) worden niet weerspiegeld in het 
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voorgestelde niveau van de betalingskredieten voor 2016. De desbetreffende begrotingslijnen moeten 

worden verhoogd door een deel van de beschikbare algemene marge voor betalingen in 2016 te gebruiken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4062 
=== BUDG/4062 === 

ingediend door Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 60 — Europees Sociaal Fonds — Minder ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in 

groei en werkgelegenheid 

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Reserve           

Totaal 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Dit krediet dient ter dekking van steun van het ESF .......... minder dan 75 % van het gemiddelde bbp van de 

EU. 

De volgende tekst toevoegen: 

Een deel van dit krediet dient ter dekking van structurele verbeteringen van de zorg voor jongeren die zijn 

opgegroeid binnen de institutionele zorg of de door de gemeenschap gedragen zorg, in de vorm van 

bijvoorbeeld passend lesmateriaal, opleidingen, sociale zorg en beroepsopleidingen, gericht op de 

integratie van deze jongeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld 

opleidingscentra of via stages. 

Motivering: 

Kinderen en jongeren die zijn opgegroeid in een instelling (een kindertehuis) verkeren vaak in een 

achtergestelde positie en hebben, vanwege bijvoorbeeld trauma's, behoefte aan oplossingen op maat. Er 

wordt al gewerkt aan systemische veranderingen, maar er is nog steeds een grote behoefte aan financiële en 

materiële ondersteuning, bijzonder onderwijs, sociale ondersteuning en beroepsopleidingen, om de integratie 

van deze kinderen en jongeren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te bevorderen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 559 
=== EMPL/6243 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 60 — Europees Sociaal Fonds — Minder ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in 

groei en werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Reserve           

Totaal 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 
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Motivering: 

Het is uitermate belangrijk het ESF meer slagkracht te geven in de minder ontwikkelde regio's die 

buitensporig getroffen zijn door de crisis, aangezien dit zal bijdragen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de EU voor 2020 en de regio's, de burgers en de economie zal versterken. Dit is het 

tweede jaar van de financieringsperiode voor het ESF en de administraties moeten in staat zijn meer 

middelen op te nemen. Bijgevolg mogen de kredieten niet lager zijn dan in 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 972 
=== EPP//7548 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 60 — Europees Sociaal Fonds — Minder ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in 

groei en werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Reserve           

Totaal 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Motivering: 

Hoewel het voorstel van de Commissie om de kredieten voor Griekenland vroegtijdig te financieren in 2015 

en 2016 volledig wordt gesteund, moet een duidelijke oplossing worden gevonden voor de financiering van 

de toewijzing voor 2016 van 1 miljard EUR. Omdat de Commissie geen nota van wijzigingen voorstelt op 

de ontwerpbegroting 2016 ter dekking van de bijkomende betalingsbehoeften, en om de financiering van 

andere programma's of de tenuitvoerlegging van het betalingsplan 2015-2016 niet in gevaar te brengen, moet 

de beschikbare marge voor 2016 van de betalingen voor dit doel worden gebruikt. Een proportionele 

verdeling van 1 miljard EUR aan betalingen wordt voorgesteld voor de betreffende begrotingslijnen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1150 
=== S&D//7053 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 60 — Europees Sociaal Fonds — Minder ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in 

groei en werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Reserve           

Totaal 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Motivering: 

De gevolgen voor de begroting van het voorstel van de Commissie inzake specifieke maatregelen voor 

Griekenland (Voorstel tot wijziging van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen wat 

betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (COM(2015)365)) worden niet weerspiegeld in het 
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voorgestelde niveau van de betalingskredieten voor 2016. De desbetreffende begrotingslijnen moeten 

worden verhoogd door een deel van de beschikbare algemene marge voor betalingen in 2016 te gebruiken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 799 
=== VERT/7728 === 

ingediend door Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 60 — Europees Sociaal Fonds — Minder ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in 

groei en werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Reserve           

Totaal 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Motivering: 

Het is uitermate belangrijk het ESF meer slagkracht te geven in de minder ontwikkelde regio's die 

buitensporig getroffen zijn door de crisis, aangezien dit zal bijdragen aan de verwezenlijking van de EU 

2020-doelstellingen en de regio's, de burgers en de economie zal versterken. Dit is het tweede jaar van de 

financieringsperiode voor het ESF en overheden moeten in staat zijn meer middelen op te nemen. Bijgevolg 

mogen de kredieten niet lager zijn dan in 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4095 
=== BUDG/4095 === 

ingediend door Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 61 — Europees Sociaal Fonds — Overgangsregio's — Doelstelling investeren in groei en 

werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Reserve           

Totaal 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 556 
=== EMPL/6234 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 61 — Europees Sociaal Fonds — Overgangsregio's — Doelstelling investeren in groei en 

werkgelegenheid 
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Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Reserve           

Totaal 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 973 
=== EPP//7549 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 61 — Europees Sociaal Fonds — Overgangsregio's — Doelstelling investeren in groei en 

werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Reserve           

Totaal 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Motivering: 

Hoewel het voorstel van de Commissie om de kredieten voor Griekenland vroegtijdig te financieren in 2015 

en 2016 volledig wordt gesteund, moet een duidelijke oplossing worden gevonden voor de financiering van 

de toewijzing voor 2016 van 1 miljard EUR. Omdat de Commissie geen nota van wijzigingen voorstelt op 

de ontwerpbegroting 2016 ter dekking van de bijkomende betalingsbehoeften, en om de financiering van 

andere programma's of de tenuitvoerlegging van het betalingsplan 2015-2016 niet in gevaar te brengen, moet 

de beschikbare marge voor 2016 van de betalingen voor dit doel worden gebruikt. Een proportionele 

verdeling van 1 miljard EUR aan betalingen wordt voorgesteld voor de betreffende begrotingslijnen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 375 
=== REGI/6515 === 

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 61 — Europees Sociaal Fonds — Overgangsregio's — Doelstelling investeren in groei en 

werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Reserve           

Totaal 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1151 
=== S&D//7054 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 61 — Europees Sociaal Fonds — Overgangsregio's — Doelstelling investeren in groei en 

werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Reserve           

Totaal 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Motivering: 

De gevolgen voor de begroting van het voorstel van de Commissie inzake specifieke maatregelen voor 

Griekenland (Voorstel tot wijziging van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen wat 

betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (COM(2015)365)) worden niet weerspiegeld in het 

voorgestelde niveau van de betalingskredieten voor 2016. De desbetreffende begrotingslijnen moeten 

worden verhoogd door een deel van de beschikbare algemene marge voor betalingen in 2016 te gebruiken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 801 
=== VERT/7730 === 

ingediend door Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 61 — Europees Sociaal Fonds — Overgangsregio's — Doelstelling investeren in groei en 

werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Reserve           

Totaal 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Motivering: 

Het is uitermate belangrijk het ESF meer slagkracht te geven in de overgangsregio's die ook getroffen zijn 

door de crisis, aangezien dit zal bijdragen aan de verwezenlijking van de EU 2020-doelstellingen en de 

regio's, de burgers en de economie zal versterken. Dit is het tweede jaar van de financieringsperiode voor het 

ESF en overheden moeten in staat zijn meer middelen op te nemen. Bijgevolg mogen de kredieten niet lager 

zijn dan in 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 802 
=== VERT/7731 === 

ingediend door Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artikel 04 02 61 — Europees Sociaal Fonds — Overgangsregio's — Doelstelling investeren in groei en 

werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Reserve           

Totaal 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Motivering: 

Het is uitermate belangrijk het ESF meer slagkracht te geven in de overgangsregio's die ook getroffen zijn 

door de crisis, aangezien dit zal bijdragen aan de verwezenlijking van de EU 2020-doelstellingen en de 

regio's, de burgers en de economie zal versterken. Dit is het tweede jaar van de financieringsperiode voor het 

ESF en overheden moeten in staat zijn meer middelen op te nemen. Bijgevolg mogen de kredieten niet lager 

zijn dan in 2015. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4096 
=== BUDG/4096 === 

ingediend door Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 62 — Europees Sociaal Fonds — Meer ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in groei 

en werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Reserve           

Totaal 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 547 
=== EMPL/6203 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 62 — Europees Sociaal Fonds — Meer ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in groei 

en werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Reserve           

Totaal 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Motivering: 

Gezien de huidige economische crisis moeten de tot 2020 beschikbare middelen voor het ESF vervroegd 
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worden toegewezen om te kunnen zorgen voor groei en banen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 974 
=== EPP//7550 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 62 — Europees Sociaal Fonds — Meer ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in groei 

en werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Reserve           

Totaal 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Motivering: 

Hoewel het voorstel van de Commissie om de kredieten voor Griekenland vroegtijdig te financieren in 2015 

en 2016 volledig wordt gesteund, moet een duidelijke oplossing worden gevonden voor de financiering van 

de toewijzing voor 2016 van 1 miljard EUR. Omdat de Commissie geen nota van wijzigingen voorstelt op 

de ontwerpbegroting 2016 ter dekking van de bijkomende betalingsbehoeften, en om de financiering van 

andere programma's of de tenuitvoerlegging van het betalingsplan 2015-2016 niet in gevaar te brengen, moet 

de beschikbare marge voor 2016 van de betalingen voor dit doel worden gebruikt. Een proportionele 

verdeling van 1 miljard EUR aan betalingen wordt voorgesteld voor de betreffende begrotingslijnen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 376 
=== REGI/6516 === 

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 62 — Europees Sociaal Fonds — Meer ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in groei 

en werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Reserve           

Totaal 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1152 
=== S&D//7055 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 108 

Artikel 04 02 62 — Europees Sociaal Fonds — Meer ontwikkelde regio's — Doelstelling investeren in groei 

en werkgelegenheid 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Reserve           

Totaal 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Motivering: 

De gevolgen voor de begroting van het voorstel van de Commissie inzake specifieke maatregelen voor 

Griekenland (Voorstel tot wijziging van de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen wat 

betreft specifieke maatregelen voor Griekenland (COM(2015)365)) worden niet weerspiegeld in het 

voorgestelde niveau van de betalingskredieten voor 2016. De desbetreffende begrotingslijnen moeten 

worden verhoogd door een deel van de beschikbare algemene marge voor betalingen in 2016 te gebruiken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4097 
=== BUDG/4097 === 

ingediend door Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 02 63 01 — Europees Sociaal Fonds — Operationele technische bijstand 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Reserve           

Totaal 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 557 
=== EMPL/6235 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 02 63 01 — Europees Sociaal Fonds — Operationele technische bijstand 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Reserve           

Totaal 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting 2016. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Ontwerpamendement 377 
=== REGI/6517 === 

ingediend door Commissie regionale ontwikkeling 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 02 63 01 — Europees Sociaal Fonds — Operationele technische bijstand 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Reserve           

Totaal 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4245 
=== BUDG/4245 === 

ingediend door Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 64 — Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Reserve           

Totaal 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Motivering: 

Het jeugdwerkloosheidspercentage in de Unie is nog steeds hoger dan 20%, met grote verschillen tussen de 

regio's van de Unie. Deze constatering, die tot het lanceren van het Jeugdwerkgelegenheidinitiatief heeft 

geleid vanwege de sociale en economische risico's die zij meebrengt, gaat ook nu nog op. Daarom moeten 

alle beschikbare begrotingsmogelijkheden worden gebruikt om de kredieten voor het 

Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief te continueren. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4247 
=== BUDG/4247 === 

ingediend door Reimer Böge, Begrotingscommissie, Marian Harkin, Svetoslav Hristov Malinov, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Marco Zanni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 64 — Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren  

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Reserve           
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Totaal 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Marges die beschikbaar blijven onder de maxima van .......... meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-

2020. 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit krediet dient onder andere ter ondersteuning van het opzetten van onderwijsstructuren waarin niet-

formeel onderwijs, taalcursussen, democratisch bewustzijn en beroepsopleiding worden gecombineerd in 

de regio's met de hoogste jeugdwerkloosheid. Het is zowel voor overheidsinstanties als voor niet-

gouvernementele organisaties bedoeld. 

Motivering: 

Door jongeren de noodzakelijke vaardigheden aan te bieden om een geslaagde overstap te kunnen maken 

van school naar werk, hebben bestaande modellen voor niet-formeel leren in leergemeenschappen 

uitstekende resultaten opgeleverd in transnationaal onderwijs en bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid in 

diverse lidstaten, zoals Denemarken en Duitsland. Deze voorbeelden van goede praktijken moeten worden 

benut en uitgevoerd naar EU-landen met de hoogste werkloosheidscijfers, om hen te helpen de crisis te 

overwinnen. Ngo's spelen een belangrijke rol op dit specifieke terrein en moeten dus ook EU-subsidie 

krijgen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4265 
=== BUDG/4265 === 

ingediend door Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 64 — Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren  

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Reserve           

Totaal 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Dit krediet is bedoeld voor aanvullende steun voor .......... van het scheppen van volwaardige 

werkgelegenheid. 

De volgende tekst toevoegen: 

Uitgaven uit hoofde van deze begrotingslijn moeten altijd worden onderzocht op de gevolgen voor 

gezinnen en gezinsleven. 

Motivering: 

Bijzonder veel jongeren leven in een gezinsverband, zijn net uit huis gegaan of, zoals momenteel steeds 

meer het geval is, blijven bij hun ouders wonen. Alleen al om deze reden moet met de gevolgen voor het 

gezin rekening worden gehouden.  
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4407 
=== BUDG/4407 === 

ingediend door Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo 

Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 64 — Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren  

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Reserve           

Totaal 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Marges die beschikbaar blijven onder de maxima van .......... meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-

2020. 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit krediet is bedoeld voor aanvullende steun voor maatregelen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid die 

gefinancierd worden door het ESF. Het vertegenwoordigt de specifieke toewijzing voor het 

werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren in het kader van de doelstelling "investeren in groei en 

werkgelegenheid" in regio's waar de werkloosheid onder jongeren in 2012 meer dan 25 % bedroeg. De 

aanvullende 3 000 000 000 EUR voor dit onderdeel voor de periode 2014-2020 is bedoeld om 

matchingfinanciering te bieden voor steunverlening van het ESF in dergelijke regio's. 

Dit krediet is ook bestemd voor het creëren van vaste banen met een fatsoenlijke rechtspositie. Het mag in 

geen geval worden gebruikt voor het creëren van onbezoldigde stageplaatsen, onzekere banen of de 

vervanging van vaste banen door tijdelijke banen of stageplaatsen. 

Motivering: 

De voorgestelde kredieten zijn veel te laag om echt iets te doen aan de werkloosheid onder jongeren. In de 

IAO-studie "Werkgelegenheidscrisis in de eurozone: trends en politieke oplossingen" wordt erop gewezen 

dat voor de periode 2014-2020 21 miljard EUR zal moeten worden geïnvesteerd om de werkloosheid onder 

jongeren grondig aan te pakken. Met dit voorstel worden de benodigde kredieten uitgetrokken om de 

problemen aan te pakken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 562 
=== EMPL/6253 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 64 — Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Reserve           

Totaal 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Motivering: 

Krachtens artikel 14 van Verordening nr. 1311/2013 (MFK-verordening) moet de overkoepelende MFK-

marge voor vastleggingskredieten beschikbaar worden gesteld voor werkgelegenheid voor jongeren, d.w.z. 

voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Het is belangrijk de overkoepelende MFK-marge zo spoedig 

mogelijk te gebruiken om de vastleggingen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te handhaven en 

ook het ambitieuze niveau van de betalingen voort te zetten. Gezien de hoge jeugdwerkloosheid in sommige 

landen moet de financiering van dit programma worden verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 968 
=== EPP//7544 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 64 — Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Reserve           

Totaal 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Motivering: 

Aangezien het totale bedrag voor het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief in de jaren 2014-2015 vroegtijdig is 

gefinancierd, zijn hiervoor op de ontwerpbegroting 2016 geen vastleggingskredieten opgenomen. De 

dringende noodzaak om dit programma voort te zetten en een doeltreffend antwoord op het probleem van de 

jeugdwerkloosheid te bieden, maakt de invoering van 430 miljoen EUR aan vastleggingen op deze 

begrotingslijn echter onontkoombaar. Dit bedrag komt overeen met de jaarlijkse toewijzing die origineel 

voor dit programma was voorzien. Voor dit doel moeten alle uit hoofde van de MFK-verordening 

beschikbare middelen worden ingezet. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 101 
=== FEMM/6006 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 64 — Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren  

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Reserve           

Totaal 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 
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Marges die beschikbaar blijven onder de maxima van .......... meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-

2020. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Dit krediet is bedoeld voor aanvullende steun voor maatregelen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid die 

gefinancierd worden door het ESF. Het vertegenwoordigt de specifieke toewijzing voor het 

Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren in het kader van de doelstelling „Investeren in groei en 

werkgelegenheid” in regio's waar de jeugdwerkloosheidwerkloosheid onder jongeren in 2012 meer dan 25 

% bedroeg, of voor lidstaten waar het werkloosheidspercentage onder jongeren in 2012 is2012is gestegen 

mettot meer dan 30 % ("in aanmerking komende regio's").%. De aanvullende 3 000 000 000 EUR voor dit 

onderdeel voor de periode 2014-2020 is bedoeld om matchingfinanciering te bieden voor steunverlening van 

het ESF in dergelijke regio's. Dit krediet dient ter financiering van het scheppen van volwaardige 

werkgelegenheid. Bij het bevorderen van gendergelijkheid moet speciale aandacht worden besteed aan de 

situatie van jonge vrouwen die met genderspecifieke obstakels kunnen worden geconfronteerd, opdat zij 

kunnen profiteren van hoogwaardige werkgelegenheid, vervolgopleidingen, leerlingplaatsen of stages. 

Motivering: 

Een hoogwaardige eerste baan kan vrouwen helpen hun loopbaan op te starten en biedt hun meer 

mogelijkheden tot herintreding na eventuele gezinsgerelateerde zorgverplichtingen, zoals zwangerschaps- en 

ouderschapsverlof, en kan derhalve op lange termijn bijdragen aan het verkleinen van de salaris- en 

pensioenkloof tussen vrouwen en mannen. Hiermee kan ook een bijdrage worden geleverd aan de 

bevordering van vrouwelijk ondernemerschap. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1045 
=== GUE//7273 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 64 — Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren  

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Reserve           

Totaal 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Dit krediet is bedoeld voor aanvullende steun voor .......... van het scheppen van volwaardige 

werkgelegenheid. 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit krediet is ook bestemd voor het creëren van vaste banen met een fatsoenlijke rechtspositie. Het mag in 

geen geval worden gebruikt voor het creëren van onbezoldigde stageplaatsen, onzekere banen of de 

vervanging van vaste banen door tijdelijke banen of stageplaatsen. 

Motivering: 

De voorgestelde kredieten zijn veel te laag om echt iets te doen aan de werkloosheid onder jongeren. In de 

IAO-studie "Werkgelegenheidscrisis in de eurozone: trends en politieke oplossingen" wordt erop gewezen 

dat voor de periode 2014-2020 21 miljard EUR zal moeten worden geïnvesteerd om de werkloosheid onder 

jongeren grondig aan te pakken. Met dit voorstel worden de benodigde kredieten uitgetrokken om de 
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problemen aan te pakken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1169 
=== S&D//7073 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 64 — Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Reserve           

Totaal 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Motivering: 

Gezien de hoge jeugdwerkloosheid in sommige landen moet de financiering van dit programma worden 

verhoogd. De kredieten voor het Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren moeten daarom worden verhoogd 

met 473 miljoen EUR in prijzen van 2016. Dit moet worden gefinancierd door gebruik te maken van alle 

financiële middelen die beschikbaar zijn uit hoofde van de MFK-verordening 1311/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 803 
=== VERT/7732 === 

ingediend door Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 02 64 — Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Reserve           

Totaal 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Motivering: 

Krachtens artikel 14 van Verordening nr. 1311/2013 (MFK-verordening) moet de overkoepelende MFK-

marge voor vastleggingskredieten beschikbaar worden gesteld voor werkgelegenheid voor jongeren, d.w.z. 

voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Het is belangrijk de overkoepelende MFK-marge zo spoedig 

mogelijk te gebruiken om de vastleggingen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te handhaven en ook 

het ambitieuze niveau van de betalingen voort te zetten.Gezien de hoge jeugdwerkloosheid in sommige 

landen moet de financiering van dit programma worden verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1261 
=== GUE//7414 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Toevoegen: 04 02 65 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 02 65         p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal         p.m. p.m. 

Omschrijving: 

Steunprogramma voor de landen waar de trojka heeft ingegrepen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

De steun van dit programma is specifiek bestemd voor de lidstaten waar de trojka heeft ingegrepen, door 

ze te helpen om te gaan met de gevolgen van de programma's van de EU en het IMF (economische 

recessie/stagnatie, verlies van werkgelegenheid en explosieve schulden). De economie zal worden 

aangejaagd met productieve investeringen, en er zullen nieuwe banen worden gecreëerd. 

Motivering: 

De interventieprogramma's van de EU en het IMF hadden rampzalige en pijnlijke gevolgen, namelijk een 

aanzienlijke verslechtering van de economische en sociale situatie. Landen waar is ingegrepen, moeten 

compensatie krijgen voor de veroorzaakte verliezen en gesteund worden door het zogenaamde 

cohesiebeginsel te hanteren. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4087 
=== BUDG/4087 === 

ingediend door Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 01 — Vooroverleg met vakorganisaties 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Reserve           

Totaal 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4141 
=== BUDG/4141 === 

ingediend door Victor Negrescu, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 01 — Vooroverleg met vakorganisaties 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Reserve           

Totaal 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Motivering: 

Gezien de wijze waarop vakbonden georganiseerd zijn, vormen informatiebijeenkomsten met vakbonden de 

gemakkelijkste manier om voorstellen van de verschillende vakgebieden te verzamelen, want vakbonden 

kunnen ook zorgen voor een snelle verspreiding van informatie. De begroting moet worden verhoogd, opdat 

er voor alle lidstaten voldoende geld is. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4409 
=== BUDG/4409 === 

ingediend door João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 01 — Vooroverleg met vakorganisaties 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Reserve           

Totaal 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Motivering: 

De maatschappelijke gevolgen van de financieel-economische crisis, de invoering van het zogeheten 

bezuinigingsbeleid en de vele aanpassings- en herstructureringsprogramma's hebben geleid tot een ernstige 

aantasting van de rechten van werknemers en een historisch hoge werkloosheid. Het is daarom van groot 

belang om te zorgen voor een betere dekking van de kosten in verband met vooroverleg tussen 

vakbondsvertegenwoordigers. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 887 
=== ECR//8202 === 

ingediend door Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 01 — Vooroverleg met vakorganisaties 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Reserve           

Totaal 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Motivering: 

Om stappen te zetten naar een betalingsniveau dat bepaald wordt op basis van technische criteria zoals de 

jaarlijkse uitvoeringscijfers en met het oog op het realiseren van besparingen op lijnen die lage 

uitvoeringsniveaus te zien geven (43,44 % op 13 juli in vergelijking met 70,30 % op dezelfde dag in 2014), 



 

 117 

is bij het zoeken naar mogelijke begrotingsbesparingen het oog gevallen op deze begrotingslijn.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 564 
=== EMPL/6258 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 01 — Vooroverleg met vakorganisaties 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Reserve           

Totaal 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Motivering: 

In het kader van het Refit-programma blijken de betrokkenheid en de raadpleging van de sociale partners 

zeer relevant te zijn, wat een verhoging van de betalingskredieten noodzakelijk maakt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1046 
=== GUE//7274 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 01 — Vooroverleg met vakorganisaties 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Reserve           

Totaal 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Motivering: 

De maatschappelijke gevolgen van de financieel-economische crisis, de invoering van het zogeheten 

bezuinigingsbeleid en de vele aanpassings- en herstructureringsprogramma's hebben geleid tot een ernstige 

aantasting van de rechten van werknemers en een historisch hoge werkloosheid. Het is daarom van groot 

belang om te zorgen voor een betere dekking van de kosten in verband met vooroverleg tussen 

vakbondsvertegenwoordigers. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1161 
=== S&D//7064 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 01 — Vooroverleg met vakorganisaties 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Reserve           

Totaal 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Motivering: 

In het kader van het Refit-programma zijn de betrokkenheid en de raadpleging van de sociale partners van 

groot belang geworden, wat een verhoging van deze begrotingslijn noodzakelijk maakt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4085 
=== BUDG/4085 === 

ingediend door Jens Geier, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 03 — Vrij verkeer van werknemers, coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en 

maatregelen ten behoeve van migranten, met inbegrip van migranten uit niet-lidstaten 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Reserve           

Totaal 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Dit krediet dient ter dekking van met name: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– de uitgaven voor studies, vergaderingen van deskundigen, voorlichting en publicaties die rechtstreeks 

verband houden met het verwezenlijken van de doelstellingen van het programma of de maatregelen die 

onder deze post vallen, en alle overige uitgaven voor technische en administratieve bijstand, waarbij 

geen sprake is van overheidstaken, die door de Commissie is uitbesteed op basis van 

dienstverleningscontracten ad hoc; 

– analyse en beoordeling van de overheersende tendensen in de wetgeving van de lidstaten betreffende het 

vrije verkeer van werknemers, en de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, alsmede de financiering 

van deskundigennetwerken op die gebieden; 

– analyse van en onderzoek naar nieuwe beleidsontwikkelingen op het gebied van het vrije verkeer van 

werknemers, bijvoorbeeld in verband met het aflopen van overgangsperiodes en de modernisering van 

bepalingen inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels; 

– het garanderen van eerlijke mobiliteit door middel van aanvullende informatiecentra; 

– steun voor het werk van de Administratieve Commissie en haar subgroepen, en follow-up van de 

genomen besluiten, alsmede steun voor het werk van het Technisch Comité en het Raadgevend Comité 

voor het vrije verkeer van werknemers; 

– steun voor acties ter voorbereiding van de toepassing van de nieuwe verordeningen inzake sociale 
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zekerheid, waaronder transnationale uitwisselingen van ervaringen en informatie, alsook op nationaal 

niveau ontwikkelde opleidingsinitiatieven; 

– financiering van acties die tot doel hebben de dienstverlening aan en de bewustmaking van het publiek te 

verbeteren, inclusief maatregelen die een inventarisering van de problemen inzake de sociale zekerheid 

van migrerende werknemers beogen, alsmede acties ter versnelling en vereenvoudiging van de 

administratieve procedures, het analyseren van de belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers 

en het gebrek aan coördinatie van socialezekerheidsstelsels en de gevolgen daarvan voor mensen met een 

handicap, inclusief de aanpassing van administratieve procedures aan de nieuwe 

informatieverwerkingstechnieken, ter verbetering van de regelingen voor de verwerving van rechten en 

de vaststelling en de betaling van de uitkeringen die voortvloeien uit de Verordeningen (EEG) nr. 

1408/71 en (EEG) nr. 574/72, Verordening (EG) nr. 859/2003, alsook Verordening (EG) nr. 883/2004, 

de uitvoeringsverordening daarvan (Verordening (EG) nr. 987/2009) en Verordening (EU) nr. 

1231/2010, 

– ontwikkeling van informatie en acties om de burgers bewust te maken van hun rechten inzake vrij 

verkeer van werknemers en de coördinatie van socialezekerheidsstelsels; 

– ondersteuning van de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsinformatie tussen lidstaten, ter 

vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 883/2004 en van de verordening 

tot vaststelling van de wijze van toepassing van die Verordening (EG) nr. 987/2009). Dit omvat ook het 

onderhoud van de centrale node van het EESSI-systeem, het testen van componenten van het systeem, 

helpdeskactiviteiten, ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het systeem en de opleiding. 

Motivering: 

Wederopneming van de ontwerpbegroting en toekenning van een aanvullend bedrag van 2 000 000 EUR om 

te voorzien in de noodzakelijke middelen voor het Europese netwerk voor eerlijke mobiliteit, een 

succesvolle voorbereidende actie in een aantal lidstaten. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 565 
=== EMPL/6260 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 03 — Vrij verkeer van werknemers, coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en 

maatregelen ten behoeve van migranten, met inbegrip van migranten uit niet-lidstaten 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Reserve           

Totaal 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Dit krediet is bedoeld ter dekking van acties ter .......... security information) en de tenuitvoerlegging 

daarvan. 

Tekst als volgt wijzigen: 

De doelstelling van deze activiteit is het bevorderen van de geografische en beroepsmobiliteit (met inbegrip 

van de coördinatie van socialezekerheidsstelsels) van werknemers in Europa teneinde de belemmeringen 

voor vrij verkeer voor werknemers weg te nemen en een werkelijke arbeidsmarkt op Europees niveau tot 
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stand te brengen. Zij kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van de integratie van legale 

arbeidsmigranten, waaronder uit derde landen, op de Europese arbeidsmarkt.  

Na alinea: 

Dit krediet dient ter dekking van met name: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– de uitgaven voor studies, vergaderingen van deskundigen, voorlichting en publicaties die rechtstreeks 

verband houden met het verwezenlijken van de doelstellingen van het programma of de maatregelen die 

onder deze post vallen, en alle overige uitgaven voor technische en administratieve bijstand, waarbij 

geen sprake is van overheidstaken, die door de Commissie is uitbesteed op basis van 

dienstverleningscontracten ad hoc; 

– analyse en beoordeling van de overheersende tendensen in de wetgeving van de lidstaten betreffende het 

vrije verkeer van werknemers, en de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, alsmede de financiering 

van deskundigennetwerken op die gebieden; 

– analyse van en onderzoek naar nieuwe beleidsontwikkelingen op het gebied van het vrije verkeer van 

werknemers, bijvoorbeeld in verband met het aflopen van overgangsperiodes en de modernisering van 

bepalingen inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels; 

– steun voor het werk van de Administratieve Commissie en haar subgroepen, en follow-up van de 

genomen besluiten, alsmede steun voor het werk van het Technisch Comité en het Raadgevend Comité 

voor het vrije verkeer van werknemers; 

– steun voor acties ter voorbereiding van de toepassing van de nieuwe verordeningen inzake sociale 

zekerheid, waaronder transnationale uitwisselingen van ervaringen en informatie, alsook op nationaal 

niveau ontwikkelde opleidingsinitiatieven; 

– de financiering van acties die tot doel hebben de dienstverlening aan en de bewustmaking van het 

publiek te verbeteren, inclusief maatregelen die een inventarisering beogen van de problemen inzake de 

sociale zekerheid van arbeidsmigranten en van andere problemen met betrekking tot hun 

werkgelegenheidssituatie,migrerende werknemers beogen, alsmede acties ter versnelling en 

vereenvoudiging van de administratieve procedures, het analyseren van de belemmeringen voor het vrije 

verkeer van werknemers en het gebrek aan coördinatie van socialezekerheidsstelsels en de gevolgen 

daarvan voor mensen met een handicap, inclusief de aanpassing van administratieve procedures aan de 

nieuwe informatieverwerkingstechnieken, ter verbetering van de regelingen voor de verwerving van 

rechten en de vaststelling en de betaling van de uitkeringen die voortvloeien uit de Verordeningen (EEG) 

nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72, Verordening (EG) nr. 859/2003, alsook Verordening (EG) nr. 

883/2004, de uitvoeringsverordening daarvan (Verordening (EG) nr. 987/2009) en Verordening (EU) nr. 

1231/2010;1231/2010, 

– ontwikkeling van informatie en acties om de burgers bewust te maken van hun rechten inzake vrij 

verkeer van werknemers en de coördinatie van socialezekerheidsstelsels; 

– ondersteuning van de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsinformatie tussen lidstaten, ter 

vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 883/2004 en van de verordening 

tot vaststelling van de wijze van toepassing van die Verordening (EG) nr. 987/2009). Dit omvat ook het 

onderhoud van de centrale node van het EESSI-systeem, het testen van componenten van het systeem, 

helpdeskactiviteiten, ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het systeem en de opleiding. 

Motivering: 

De vastleggings- en betalingskredieten moeten worden verhoogd teneinde passende middelen te waarborgen 

om de interne markt te voltooien, de overblijvende belemmeringen aan te pakken en het vrije verkeer van 

werknemers te bevorderen en te steunen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Ontwerpamendement 102 
=== FEMM/6007 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 03 — Vrij verkeer van werknemers, coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en 

maatregelen ten behoeve van migranten, met inbegrip van migranten uit niet-lidstaten 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Reserve           

Totaal 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Dit krediet dient ter dekking van met name: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– de uitgaven voor studies, vergaderingen van deskundigen, voorlichting en publicaties die rechtstreeks 

verband houden met het verwezenlijken van de doelstellingen van het programma of de maatregelen die 

onder deze post vallen, en alle overige uitgaven voor technische en administratieve bijstand, waarbij 

geen sprake is van overheidstaken, die door de Commissie is uitbesteed op basis van 

dienstverleningscontracten ad hoc; 

– analyse en beoordeling van de overheersende tendensen in de wetgeving van de lidstaten betreffende het 

vrije verkeer van werknemers, en de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, alsmede de financiering 

van deskundigennetwerken op die gebieden; 

– analyse van en onderzoek naar nieuwe beleidsontwikkelingen op het gebied van het vrije verkeer van 

werknemers, bijvoorbeeld in verband met het aflopen van overgangsperiodes en de modernisering van 

bepalingen inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels; 

– steun voor het werk van de Administratieve Commissie en haar subgroepen, en follow-up van de 

genomen besluiten, alsmede steun voor het werk van het Technisch Comité en het Raadgevend Comité 

voor het vrije verkeer van werknemers; 

– steun voor acties ter voorbereiding van de toepassing van de nieuwe verordeningen inzake sociale 

zekerheid, waaronder transnationale uitwisselingen van ervaringen en informatie, alsook op nationaal 

niveau ontwikkelde opleidingsinitiatieven; 

– financiering van acties die tot doel hebben de dienstverlening aan en de bewustmaking van het publiek te 

verbeteren, inclusief maatregelen die een inventarisering van de problemen inzake de sociale zekerheid 

van migrerende werknemers beogen, alsmede acties ter versnelling en vereenvoudiging van de 

administratieve procedures, gendergevoelige analyseshet analyseren van de belemmeringen voor het 

vrije verkeer van werknemers en het gebrek aan coördinatie van socialezekerheidsstelsels en de gevolgen 

daarvan voor mensen met een handicap, inclusief de aanpassing van administratieve procedures aan de 

nieuwe informatieverwerkingstechnieken, ter verbetering van de regelingen voor de verwerving van 

rechten en de vaststelling en de betaling van de uitkeringen die voortvloeien uit de Verordeningen (EEG) 

nr. 1408/71 en (EEG) nr. 574/72, Verordening (EG) nr. 859/2003, alsook Verordening (EG) nr. 

883/2004, de uitvoeringsverordening daarvan (Verordening (EG) nr. 987/2009) en Verordening (EU) nr. 

1231/2010, 

– ontwikkeling van informatie en acties om de burgers bewust te maken van hun rechten inzake vrij 
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verkeer van werknemers en de coördinatie van socialezekerheidsstelsels; 

– ondersteuning van de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsinformatie tussen lidstaten, ter 

vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 883/2004 en van de verordening 

tot vaststelling van de wijze van toepassing van die Verordening (EG) nr. 987/2009). Dit omvat ook het 

onderhoud van de centrale node van het EESSI-systeem, het testen van componenten van het systeem, 

helpdeskactiviteiten, ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het systeem en de opleiding. 

Motivering: 

Genderspecifieke redenen die ertoe kunnen leiden dat de mobiliteit van vrouwen wordt verhinderd of 

beïnvloed, moeten worden geanalyseerd, alsook de gevolgen van mobiliteit voor het evenwicht tussen werk 

en gezin. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1142 
=== S&D//7045 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 03 — Vrij verkeer van werknemers, coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en 

maatregelen ten behoeve van migranten, met inbegrip van migranten uit niet-lidstaten 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Reserve           

Totaal 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

De doelstelling van deze activiteit is het bevorderen .......... arbeidsmarkt op Europees niveau tot stand te 

brengen. 

De volgende tekst toevoegen: 

Als volgt wijzigen: 

De doelstelling van deze activiteit is het bevorderen van de geografische en beroepsmobiliteit (met 

inbegrip van de coördinatie van socialezekerheidsstelsels) van werknemers in Europa teneinde de 

belemmeringen voor vrij verkeer voor werknemers weg te nemen en een werkelijke arbeidsmarkt op 

Europees niveau tot stand te brengen.  

Dit krediet is bedoeld ter dekking van acties ter ondersteuning van het toezicht op de naleving van de 

Uniewetgeving, door het financieren van een netwerk van deskundigen inzake vrij verkeer van 

werknemers en sociale zekerheid dat regelmatig verslag uitbrengt over de tenuitvoerlegging van 

rechtshandelingen van de Unie in de lidstaten en op Unieniveau, en de belangrijkste trends in wetgeving 

van de lidstaten analyseert ten aanzien van het vrije verkeer van werknemers en de coördinatie van 

socialezekerheidsstelsels. Dit krediet is eveneens bedoeld ter dekking van acties ter ondersteuning van de 

governance van rechtshandelingen van de Unie door vergaderingen van de comités, bewustmakingsacties 

en tenuitvoerlegging, en andere specifieke technische bijstand en de ontwikkeling van de EESSI 

(Electronic exchange of social security information) en de tenuitvoerlegging daarvan.  

Dit krediet dient ter dekking van met name:  
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— de uitgaven voor studies, vergaderingen van deskundigen, voorlichting en publicaties die rechtstreeks 

verband houden met het verwezenlijken van de doelstellingen van het programma of de maatregelen die 

onder deze post vallen, en alle overige uitgaven voor technische en administratieve bijstand, waarbij geen 

sprake is van overheidstaken, die door de Commissie is uitbesteed op basis van dienstverleningscontracten 

ad hoc;  

— analyse en beoordeling van de overheersende tendensen in de wetgeving van de lidstaten betreffende 

het vrije verkeer van werknemers, en de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, alsmede de 

financiering van deskundigennetwerken op die gebieden;  

— analyse van en onderzoek naar nieuwe beleidsontwikkelingen op het gebied van het vrije verkeer van 

werknemers, bijvoorbeeld in verband met het aflopen van overgangsperiodes en de modernisering van 

bepalingen inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels; 

— het garanderen van eerlijke mobiliteit door middel van aanvullende informatiecentra; 

— steun voor het werk van de Administratieve Commissie en haar subgroepen, en follow-up van de 

genomen besluiten, alsmede steun voor het werk van het Technisch Comité en het Raadgevend Comité 

voor het vrije verkeer van werknemers;  

— steun voor acties ter voorbereiding van de toepassing van de nieuwe verordeningen inzake sociale 

zekerheid, waaronder transnationale uitwisselingen van ervaringen en informatie, alsook op nationaal 

niveau ontwikkelde opleidingsinitiatieven;  

Motivering: 

Wederopneming van de ontwerpbegroting en verhoging van deze begrotingslijn om te voorzien in de 

noodzakelijke middelen voor het "Europese netwerk voor eerlijke mobiliteit", een succesvolle 

voorbereidende actie in een aantal lidstaten. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4140 
=== BUDG/4140 === 

ingediend door Victor Negrescu, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 04 — Analyse en studies betreffende de sociale situatie, demografie en gezin 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Reserve           

Totaal 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Toelichting: 

Na opsomming eindigend met: 

– aandacht voor demografische trends, het gezinsleven .......... personen en de gelijke behandeling van 

mannen en vrouwen. 

De volgende tekst toevoegen: 

Sommige landen in de EU hebben als gevolg van gebrekkige analyses geen juiste cijfers over de 

demografische situatie. 

Motivering: 

Demografische veranderingen en de evolutie van de sociale situatie in de EU zullen in de komende decennia 
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een belangrijke rol spelen. Statistieken over demografische veranderingen en bevolkingsopbouw worden 

steeds vaker gebruikt bij de besluitvorming en in het economische, sociale en culturele proces, en daarom is 

er behoefte aan gedetailleerde studies en analyses. De nauwkeurigheid en juistheid van deze studies kunnen 

op de middellange en lange termijn opmerkelijke resultaten opleveren omdat strategische fouten vermeden 

worden. Daarom moet de begroting worden verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4266 
=== BUDG/4266 === 

ingediend door Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 04 — Analyse en studies betreffende de sociale situatie, demografie en gezin 

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Reserve           

Totaal 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Dit krediet is bedoeld ter dekking van met name uitgaven .......... uitbesteed op basis van 

dienstverleningscontracten ad hoc. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Dit krediet is bedoeld ter dekking van met name uitgaven voor verslagen van de Commissie, (waaronder een 

jaarlijks verslag over de sociale situatie en een tweejaarlijks verslag over demografische veranderingen en de 

gevolgen daarvan overeenkomstig artikel 159 VWEU), alsmede verslagen van de Commissie over 

problemen betreffende de sociale toestandsituatie (die kunnen worden verlangd door het Europees 

Parlement uit hoofde van artikel 161 VWEU). In haar verslag houdt de Commissie rekening met het feit 

dat de regulering van aangelegenheden in verband met het gezin onder de bevoegdheid valt van de 

lidstaten. 

Na alinea: 

Dit krediet is eveneens bedoeld ter dekking van uitgaven .......... rekening moet worden gehouden met het 

genderaspect: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– de analyse van het effect van de vergrijzing van de bevolking in het kader van een „samenleving voor 

alle leeftijden”, met betrekking tot ontwikkeling van de behoeften op het gebied van zorg en sociale 

bescherming, het gedrag en het flankerende beleid, en met inbegrip van onderzoek betreffende ouderen 

bij minderheden of migranten en de situatie van mantelzorgers; 

– de analyse van de gevolgen van demografische veranderingen op beleid, maatregelen en programma's 

van de Unie en de lidstaten, en het formuleren van aanbevelingen voor aanpassingen in het 

economischeeconomisch beleid en andere beleidsmaatregelen en -programma's-programma's op Unie- 

en nationaal en Unie-niveau,niveau, teneinde negatieve gevolgen van de vergrijzing van de 

maatschappij en de kwetsbaarheid van gezinnen te voorkomen; 

– de analyse van de verbanden tussen de manier waarop gezinnen zijn georganiseerd, gezinseenheden en 

de demografische trends; 

– analyse van de trends inzake armoede, inkomen en verdeling van de rijkdom en de bredere gevolgen 
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daarvan voor de samenleving; 

– vaststelling van de bestaande verbanden tussen de technologische ontwikkeling (impact op de 

communicatietechnologieën, de geografische en de beroepsmobiliteit) en de gevolgen voor de gezinnen 

en de maatschappij in haar geheel; 

– de analyse van de band tussen handicap en demografische trends, analyse van de sociale situatie van 

personen met een handicap en hun gezinnen en de behoeften van kinderen met een handicap binnen hun 

gezinnen en gemeenschappen; 

– de analyse van de ontwikkeling van de sociale vraag (wat het behoud of de vermeerdering van 

verworven rechten betreft) zowel ten aanzien van goederen als ten aanzien van diensten, rekening 

houdend met zowel de nieuwe maatschappelijke uitdagingen en de bescherming van het gezin, alsmede 

metals de demografische ontwikkelingen en de verandering van de verhoudingen tussen de generaties; 

– de ontwikkeling van passende methodologische instrumenten (reeksen sociale indicatoren, 

simulatietechnieken, gegevensverzameling over beleidsinitiatieven op alle niveaus,niveaus enz.) om de 

verslagen over de sociale situatie, sociale bescherming en sociale integratie, alsmede de sociale, 

wettelijke en economische bescherming van het gezinintegratie kwantitatief en wetenschappelijk stevig 

te onderbouwen; 

– bewustmaking van en organisatie van debatten over de belangrijke maatschappelijke en demografische 

uitdagingen, teneinde betere beleidsmaatregelen te bevorderen; 

– aandacht voor demografische trends, het gezinsleven en het kind bij de uitvoering van het desbetreffende 

EU-beleid, zoals het vrije verkeer van personen en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

Motivering: 

Als de hoeksteen van de samenleving moet het gezin een bijzondere bescherming genieten. Het vormt 

toekomstige burgers en belastingbetalers en moet dan ook de bijzondere aandacht hebben van de 

maatschappij en van sociale organisaties. Hiermee moet bij de financiering van demografische onderzoeken 

op alle niveaus rekening worden gehouden. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 566 
=== EMPL/6262 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 04 — Analyse en studies betreffende de sociale situatie, demografie en gezin 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Reserve           

Totaal 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Motivering: 

De Europese Unie staat voor enorme sociale en demografische uitdagingen, en dit zal ook de komende jaren 

zo blijven. Het is belangrijk te investeren in analyses en studies teneinde doeltreffende beleidsmaatregelen te 

ontwikkelen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1162 
=== S&D//7066 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 
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Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 04 — Analyse en studies betreffende de sociale situatie, demografie en gezin 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Reserve           

Totaal 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Motivering: 

De kredieten op de ontwerpbegroting zijn te weinig ambitieus, en moeten dan ook verhoogd worden. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4001 
=== BUDG/4001 === 

ingediend door Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 05 — Voorlichtings- en opleidingsmaatregelen ten behoeve van werknemersorganisaties 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Reserve           

Totaal 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Dit krediet dient ter dekking van met name: 

Tekst als volgt wijzigen: 

Dit krediet dient ter dekking van voorlichtings- en opleidingsactiviteiten ten behoeve van 

werknemersorganisaties, waaronder de werknemersorganisaties in de kandidaat-lidstaten, voortvloeiend 

uitbij de tenuitvoerlegging van de maatregelen van de Unie in het kader van de tenuitvoerlegging van de 

sociale dimensie van de Unie.dimensie. Deze maatregelen moeten de werknemersorganisaties helpen een 

bijdrage te leveren aan de aanpak van de overkoepelende uitdagingen voor de werkgelegenheid in Europa en 

het Europese sociale beleid zoals vastgesteld in de Europa 2020-strategie en de sociale agenda, in de context 

van de initiatieven van de Unieunie om de gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden. Er zal 

speciale aandacht worden besteed aan opleidingsactiviteiten inzake uitdagingen op het werk op het gebied 

van gender. 

Motivering: 

In de Europa 2020-strategie zijn specifieke genderdoelstellingen voor de arbeidsmarkt vastgelegd. Deze 

doelstellingen kunnen niet worden behaald zonder een sterke genderdimensie in de structuur en de 

werkzaamheden van de werknemersorganisaties. Bijzondere genderkwesties kunnen worden aangepakt door 

de werknemers via hun organisaties weerbaarder te maken en op te leiden.  

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4088 
=== BUDG/4088 === 

ingediend door Jens Geier, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 05 — Voorlichtings- en opleidingsmaatregelen ten behoeve van werknemersorganisaties 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Reserve           

Totaal 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4134 
=== BUDG/4134 === 

ingediend door Victor Negrescu, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 05 — Voorlichtings- en opleidingsmaatregelen ten behoeve van werknemersorganisaties 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Reserve           

Totaal 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Dit krediet dient ter dekking van met name: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– ondersteuning van de werkprogramma's van de twee vakbondsinstellingen ETUI (European Trade Union 

Institute) en EZA (European Centre for Workers' Questions), die zijn opgericht ter bevordering van 

capaciteitsopbouw door middel van opleiding en onderzoek op Europees niveau om de participatie van 

werknemersvertegenwoordigers bij het besluitvormingsproces te versterken; 

– voorlichtings- en opleidingsactiviteiten ten behoeve van werknemersorganisaties, waaronder de 

werknemersorganisaties in de kandidaat-lidstaten, bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen van de 

Unie in het kader van de sociale dimensie; 

– maatregelen waarbij vertegenwoordigers van de sociale partners in de kandidaat-lidstaten betrokken zijn, 

met het specifieke doel de sociale dialoog op het niveau van de Unie te bevorderen. Tevens dient het om 

de gelijkwaardige deelname van vrouwen en mannen in de besluitvormingsorganen van zowel 

vakbonden als werkgeversorganisaties te bevorderen. 

Organisaties die bedoeld zijn om werknemers te informeren en op te leiden moeten 

voorlichtingsprogramma's uitvoeren over de rechten en plichten van de werknemers in het land waar 
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zij wensen te werken. 

Motivering: 

Illegale tewerkstelling is een wijdverbreid verschijnsel in de EU, en de migratie van werknemers houdt aan, 

ook al gebeurt dat de laatste tijd minder nadrukkelijk als gevolg van de economische crisis die de economie 

heeft getroffen. In deze context is het terugdringen van situaties waarin de wet wordt omzeild een 

belangrijke doelstelling, en moeten er maatregelen worden genomen om werknemers die ervoor kiezen om 

in een ander land te gaan werken voor te lichten om ervoor te zorgen dat zij legaal werken, wat inkomsten 

oplevert voor de begrotingen van de lidstaten. Om dergelijke maatregelen te kunnen toepassen moeten de 

kredieten voor deze lijn worden verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 889 
=== ECR//8204 === 

ingediend door Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 05 — Voorlichtings- en opleidingsmaatregelen ten behoeve van werknemersorganisaties 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Reserve           

Totaal 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Motivering: 

Vanwege een aanzienlijke overlapping van deze begrotingslijn met andere lijnen voor de bevordering van de 

sociale dialoog, is bij het zoeken naar besparingen het oog op deze budgetlijn gevallen, teneinde ervoor te 

zorgen dat de EU duidelijk vastgestelde prioritaire gebieden zoals banen en groei gericht kan financieren.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 622 
=== EFDD/7852 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 05 — Voorlichtings- en opleidingsmaatregelen ten behoeve van werknemersorganisaties 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

Reserve           

Totaal 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

Motivering: 

We beschouwen dit niet als een prioritaire post, en geven er de voorkeur aan middelen toe te wijzen aan 

echte behoeften van werknemers. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 113 
=== FEMM/6024 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 05 — Voorlichtings- en opleidingsmaatregelen ten behoeve van werknemersorganisaties 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Reserve           

Totaal 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Toelichting: 

Vóór alinea: 

Dit krediet dient ter dekking van met name: 

Tekst als volgt wijzigen: 

Dit krediet dient ter dekking van voorlichtings- en opleidingsactiviteiten ten behoeve van 

werknemersorganisaties, waaronder de werknemersorganisaties in de kandidaat-lidstaten, voortvloeiend 

uitbij de tenuitvoerlegging van de maatregelen van de Unie in het kader van de tenuitvoerlegging van de 

sociale dimensie van de Unie.dimensie. Deze maatregelen moeten de werknemersorganisaties helpen een 

bijdrage te leveren aan de aanpak van de overkoepelende uitdagingen voor de werkgelegenheid in Europa en 

het Europese sociale beleid zoals vastgesteld in de Europa 2020-strategie en de sociale agenda, in de context 

van de initiatieven van de Unieunie om de gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden. Er zal 

speciale aandacht worden besteed aan opleidingsactiviteiten inzake uitdagingen op het werk op het gebied 

van gender.  

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting. In de Europa 2020-strategie zijn specifieke genderdoelstellingen voor de 

arbeidsmarkt vastgelegd. Deze doelstellingen kunnen niet worden behaald zonder een sterke genderdimensie 

in de structuur en de werkzaamheden van de werknemersorganisaties. Bijzondere genderkwesties kunnen het 

hoofd worden geboden door de werknemers via hun organisaties weerbaarder te maken en op te leiden. 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1163 
=== S&D//7067 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 05 — Voorlichtings- en opleidingsmaatregelen ten behoeve van werknemersorganisaties 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Reserve           

Totaal 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Motivering: 

Deze begrotingslijn is bestemd voor de operationele subsidies van twee onderzoeksinstellingen voor 

werknemersvraagstukken en voor de actiesubsidies van werknemersorganisaties. Het is de enige 
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begrotingslijn voor actiesubsidies van werknemersorganisaties en is feitelijk een van de kleinste kredieten 

voor actiesubsidies. In 2015 werden de kredieten ervan verlaagd ten opzichte van 2014. Ieder jaar kunnen 

subsidiabele programma's niet worden gefinancierd omdat er onvoldoende kredieten beschikbaar zijn. 

Daarom is het noodzakelijk de kredieten voor deze begrotingslijn te verhogen om daadwerkelijk aan de reële 

vraag naar acties te kunnen voldoen.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 631 
=== EFDD/7866 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 06 — Voorlichting, raadpleging en participatie van de vertegenwoordigers van 

ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Reserve           

Totaal 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Motivering: 

Ondersteuning van deze begrotingslijn heeft voor ons geen prioriteit. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 580 
=== EMPL/6297 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

EMPL/6297 Compromisamendement tussen EMPL/6265, EMPL/6264 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 06 — Voorlichting, raadpleging en participatie van de vertegenwoordigers van 

ondernemingen 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Reserve           

Totaal 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Dit krediet dient ter financiering van acties, met name : 

Tekst als volgt wijzigen: 

– acties voor een grotere betrokkenheid van werknemers in ondernemingen, om de tenuitvoerlegging te 

bevorderen van Richtlijn 2009/38/EG betreffende de Europese ondernemingsraden, de Richtlijnen 

2001/86/EG en 2003/72/EG betreffende de betrokkenheid van de werknemers in de Europese 

vennootschap respectievelijk de Europese coöperatieve vennootschap, Richtlijn 2002/14/EG tot 

instelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de 

Europese Gemeenschap, Richtlijn 98/59/EG inzake collectief ontslag en artikel 16 van Richtlijn 
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2005/56/EG betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen; 

– maatregelen ter versterking van de transnationale samenwerking tussen werknemers- en 

werkgeversvertegenwoordigers inzake voorlichting, raadpleging en participatie van werknemers in 

ondernemingen die in meer dan één lidstaat actief zijn. Korte trainingen voor onderhandelaars en 

vertegenwoordigers in transnationale informatie-, raadplegings- en participatieorganen kunnen in dit 

kader worden gefinancierd. Ook de sociale partners uit de kandidaat-lidstaten komen in aanmerking; 

– maatregelen die het sociale partners mogelijk maken hun rechten en plichten ten aanzien van de inspraak 

van werknemers uit te oefenen, in het bijzonder in Europese ondernemingsraden en in kmo's, om hen 

vertrouwd te maken met transnationale bedrijfsovereenkomsten en meer samen te werken op het gebied 

van de naleving van het Unierecht betreffende de inspraak van werknemers; 

– maatregelenactiviteiten ter bevordering van de actieve betrokkenheid van werknemers in 

ondernemingen en ter beoordelingvoor de follow-up van de bevindingen van de geschiktheidscontrole 

en de gevolgen ervan voorvan Uniehandelingen op het gebied van de voorlichting en raadpleging van 

werknemers; 

– innovatieve acties met betrekking tot de rol van werknemers, met het oog op ondersteuning van het 

anticiperen op verandering en de preventie en oplossing van geschillen in de context van 

herstructureringen, fusies, overnames en verplaatsingen bij ondernemingen en groepen van 

ondernemingen op Unieschaal; 

– maatregelen ter stimulering van de samenwerking tussen de sociale partners voor de ontwikkeling van de 

betrokkenheid van werknemers bij het zoeken naar oplossingen voor de gevolgen van de economische 

crisis, zoals massale ontslagen, of de noodzaak van een overschakeling naar een inclusieve, duurzame en 

koolstofarme economie; 

– transnationale uitwisseling van informatie en goede praktijken in aangelegenheden die van belang zijn 

voor het sociale overleg op bedrijfsniveau. 

Motivering: 

EMPL/6264 

Voor de acties die in deze begrotingslijn worden beoogd zijn meer middelen vereist om tegemoet te komen 

aan het belang van participatie van de betrokken partijen. 

EMPL/6265 

Wederopneming ontwerpbegroting 2016.  

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1164 
=== S&D//7068 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 06 — Voorlichting, raadpleging en participatie van de vertegenwoordigers van 

ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Reserve           

Totaal 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Motivering: 

De kredieten op de ontwerpbegroting zijn te weinig ambitieus, en moeten dan ook verhoogd worden. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4089 
=== BUDG/4089 === 

ingediend door Jens Geier, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 08 — Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Reserve           

Totaal 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 623 
=== EFDD/7853 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 08 — Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Reserve           

Totaal 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Motivering: 

Ondersteuning van deze begrotingslijn heeft voor ons geen prioriteit. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 567 
=== EMPL/6268 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 08 — Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 
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Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Reserve           

Totaal 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting 2016.  

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1165 
=== S&D//7069 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 01 08 — Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Reserve           

Totaal 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Motivering: 

Om de EMU en het proces van het Europees semester te versterken, is het van cruciaal belang de 

betrokkenheid en de actieve deelname van de sociale partners te bevorderen, wat evenwel passende 

middelen vergt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4090 
=== BUDG/4090 === 

ingediend door Jens Geier, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 01 — Progress — Ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en 

evaluatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en van de regelgeving inzake 

arbeidsomstandigheden 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Reserve           

Totaal 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4262 
=== BUDG/4262 === 

ingediend door Arne Gericke 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 01 — Progress — Ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en 

evaluatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en van de regelgeving inzake 

arbeidsomstandigheden 

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Reserve           

Totaal 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Teneinde de algemene doelstellingen van het EaSI in .......... specifieke doelstellingen van de Progress-pijler: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– hoogwaardige vergelijkbare analytische kennis ontwikkelen en verspreiden om ervoor te zorgen dat het 

werkgelegenheids- en sociaal beleid en de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden en gezondheid en 

veiligheid op het werk zijn gebaseerd op betrouwbare gegevens en zijn afgestemd op de behoeften, 

uitdagingen en omstandigheden in de afzonderlijke lidstaten en de andere deelnemende landen; 

– doeltreffende en inclusieve informatie-uitwisseling, van elkaar leren en dialoog over het 

werkgelegenheids- en sociaal beleid en de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden en gezondheid en 

veiligheid op het werk op Europees, nationaal en internationaal niveau bevorderen om de lidstaten en de 

andere deelnemende landen te helpen bij de ontwikkeling van hun beleid en de uitvoering van de 

wetgeving van de Unie; 

– beleidsmakers financiële steun bieden om hervormingen van het sociaal en arbeidsmarktbeleid te 

bevorderen, de capaciteit van de belangrijkste actoren voor het ontwikkelen en uitvoeren van sociale 

experimenten vergroten, en de relevante kennis en deskundigheid toegankelijk maken; 

– de tenuitvoerlegging van de Europese richtsnoeren en aanbevelingen voor de werkgelegenheid 

controleren en evalueren, toezien op hun effecten, met name door middel van het gezamenlijk verslag 

over de werkgelegenheid, en de wisselwerking tussen de EWS en het algemene economische en sociale 

beleid bestuderen; 

– Europese en nationale organisaties financiële steun bieden om de uitvoering van het werkgelegenheids- 

en sociaal beleid en de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden en gezondheid en veiligheid op het 

werk te ontwikkelen, te stimuleren en te ondersteunen; 

– de bewustwording vergroten, goede werkwijzen uitwisselen, informatie verspreiden en de discussie — 

ook tussen de sociale partners — over de belangrijkste uitdagingen en beleidskwesties in verband met de 

arbeidsomstandigheden, gendergelijkheid, de veiligheid en de gezondheid op het werk, het combineren 

van werk en gezinsleven en de vergrijzende samenleving bevorderen; 

– stimuleren van het scheppen van nieuwe banen, in het bijzonder in de context van kleine of middelgrote 

familiebedrijven, bevordering van jeugdwerkgelegenheid en bestrijding van armoede door sociale 

convergentie te versterken, met behulp van een sociaal keurmerk. 

Motivering: 

In het sociaal beleid en de wetgeving betreffende arbeidsomstandigheden moet met kleine of middelgrote 

familiebedrijven rekening worden gehouden. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Ontwerpamendement 4408 
=== BUDG/4408 === 

ingediend door Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 01 — Progress — Ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en 

evaluatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en van de regelgeving inzake 

arbeidsomstandigheden 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Reserve           

Totaal 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Motivering: 

De maatschappelijke gevolgen van de financieel-economische crisis, de invoering van het zogeheten 

bezuinigingsbeleid en de vele aanpassings- en herstructureringsprogramma's hebben geleid tot een historisch 

hoge werkloosheid. Een verlaging van de bedragen van de Commissie zou een belemmering vormen voor de 

goedkeuring van het soort beleid dat vereist is om in het huidige sociale en economische klimaat 

werkgelegenheid te creëren en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 890 
=== ECR//8205 === 

ingediend door Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 01 — Progress — Ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en 

evaluatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en van de regelgeving inzake 

arbeidsomstandigheden 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Reserve           

Totaal 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Motivering: 

Om stappen te zetten naar een betalingsniveau die bepaald wordt op basis van technische criteria zoals de 

jaarlijkse uitvoeringscijfers en met het oog op besparingen op lijnen die lage uitvoeringsniveaus te zien 

geven (31,24 % op 13 juli 2015), is bij het zoeken naar mogelijke begrotingsbesparingen het oog op deze 

begrotingslijn gevallen.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 568 
=== EMPL/6269 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 01 — Progress — Ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en 

evaluatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en van de regelgeving inzake 

arbeidsomstandigheden 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Reserve           

Totaal 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Motivering: 

De bevordering van werkgelegenheid en sociale inclusie is een integrerend onderdeel van de strategische 

doelstelling van de Unie voor duurzame economische groei met meer en betere banen en meer sociale 

samenhang. Hiertoe moet de steun voor het werkgelegenheids- en sociaal beleid worden vergroot en moeten 

de beschikbare kredieten voor het Progress-programma worden verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 569 
=== EMPL/6270 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 01 — Progress — Ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en 

evaluatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en van de regelgeving inzake 

arbeidsomstandigheden 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Reserve           

Totaal 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting 2016.  

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1166 
=== S&D//7070 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 01 — Progress — Ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging, monitoring en 

evaluatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de Unie en van de regelgeving inzake 

arbeidsomstandigheden 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Reserve           

Totaal 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Motivering: 

De bevordering van werkgelegenheid en sociale inclusie is een integrerend onderdeel van de strategische 

doelstelling van de Unie voor duurzame economische groei met meer en betere banen en meer sociale 

samenhang. Hiertoe moet de steun voor het werkgelegenheids- en sociaal beleid worden vergroot en moeten 

de beschikbare kredieten voor het Progress-programma worden verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4091 
=== BUDG/4091 === 

ingediend door Jens Geier, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 02 — Eures — Het bevorderen van de vrijwillige geografische mobiliteit van werknemers en 

het vergroten van arbeidskansen  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Reserve           

Totaal 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 570 
=== EMPL/6272 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 02 — Eures — Het bevorderen van de vrijwillige geografische mobiliteit van werknemers en 

het vergroten van arbeidskansen  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Reserve           

Totaal 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Motivering: 

Eures-acties ter bevordering van de mobiliteit moeten worden versterkt omdat ze positieve gevolgen hebben 

voor de economie en de werkgelegenheid.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 963 
=== EPP//7536 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 02 — Eures — Het bevorderen van de vrijwillige geografische mobiliteit van werknemers en 

het vergroten van arbeidskansen  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Reserve           

Totaal 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Motivering: 

Deze bijkomende kredieten weerspiegelen de prioriteiten van het Parlement voor de begroting 2016, te 

weten de bevordering van werkgelegenheid, ondernemingen en ondernemerschap. De voorgestelde 

verhoging is voornamelijk bedoeld voor het programma "Je eerste EURES-baan", dat met succes is 

uitgevoerd en tastbaar resultaat heeft opgeleverd, hetgeen in 2016 moet worden voortgezet. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1167 
=== S&D//7071 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 02 — Eures — Het bevorderen van de vrijwillige geografische mobiliteit van werknemers en 

het vergroten van arbeidskansen  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Reserve           

Totaal 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Motivering: 

Eures-acties ter bevordering van de mobiliteit moeten worden versterkt omdat ze positieve gevolgen hebben 

voor de economie en de werkgelegenheid. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4092 
=== BUDG/4092 === 

ingediend door Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 03 — Microfinanciering en sociaal ondernemerschap — Verbetering van de toegang tot en de 

beschikbaarheid van financiering voor natuurlijke en rechtspersonen, met name voor wie het verst van de 

arbeidsmarkt af staat, en sociale ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Reserve           

Totaal 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4135 
=== BUDG/4135 === 

ingediend door Victor Negrescu, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 03 — Microfinanciering en sociaal ondernemerschap — Verbetering van de toegang tot en de 

beschikbaarheid van financiering voor natuurlijke en rechtspersonen, met name voor wie het verst van de 

arbeidsmarkt af staat, en sociale ondernemingen 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Reserve           

Totaal 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Terugbetalingen van financiële instrumenten uit hoofde .......... 21, lid 3, onder i), van het Financieel 

Reglement. 

De volgende tekst toevoegen: 

Er moet een regelgevingskader worden opgezet om voor transparantie te zorgen met betrekking tot 

leegstaande huizen die staatseigendom zijn, en om belangstellenden de mogelijkheid te geven de 

verantwoordelijke instantie te benaderen om de betrokken grond of de betrokken gebouwen te kopen of te 

mogen gebruiken voor het opzetten van sociale ondernemingen. Ook moet worden vastgesteld op welke 

voorwaarden de belangstellenden deze sociale ondernemingen mogen opzetten en de plaatselijke 

autoriteiten verplicht zijn het gebruiksrecht of eigendom over te dragen. Het huidige systeem van 

concessies of publiek opbod moet worden vermeden, want dat zou het opzetten van sociale ondernemingen 

afremmen of blokkeren. 

Motivering: 

Er moet steun worden verleend voor het opzetten van sociale ondernemingen die in staat zijn de diensten te 

leveren die de verschillende uitgesloten bevolkingsgroepen nodig hebben. De extra kredieten voor deze lijn 

dienen ter ondersteuning van de opbouw van de infrastructuur die deze ondernemingen nodig hebben en om 

hun de nodige hulp te bieden bij het opzetten en uitbouwen ervan. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4410 
=== BUDG/4410 === 

ingediend door Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo 

Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, 

Inês Cristina Zuber 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 03 — Microfinanciering en sociaal ondernemerschap — Verbetering van de toegang tot en de 

beschikbaarheid van financiering voor natuurlijke en rechtspersonen, met name voor wie het verst van de 

arbeidsmarkt af staat, en sociale ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Reserve           

Totaal 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Motivering: 

De maatschappelijke gevolgen van de financieel-economische crisis, de invoering van het zogeheten 

bezuinigingsbeleid en de vele aanpassings- en herstructureringsprogramma's hebben geleid tot een historisch 

hoge werkloosheid. Bijgevolg is er geen enkele reden om in minder vastleggingskredieten te voorzien dan in 

de begroting 2015. In plaats daarvan moeten zij worden verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 632 
=== EFDD/7867 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 03 — Microfinanciering en sociaal ondernemerschap — Verbetering van de toegang tot en de 

beschikbaarheid van financiering voor natuurlijke en rechtspersonen, met name voor wie het verst van de 

arbeidsmarkt af staat, en sociale ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Reserve           

Totaal 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Motivering: 

Het is belangrijk deze begrotingslijn te steunen met een verhoging van de betalingskredieten. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 548 
=== EMPL/6208 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 03 — Microfinanciering en sociaal ondernemerschap — Verbetering van de toegang tot en de 

beschikbaarheid van financiering voor natuurlijke en rechtspersonen, met name voor wie het verst van de 

arbeidsmarkt af staat, en sociale ondernemingen 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 
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 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

Reserve           

Totaal 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Terugbetalingen van financiële instrumenten uit hoofde .......... 21, lid 3, onder i), van het Financieel 

Reglement. 

De volgende tekst toevoegen: 

Een bedrag van 4 miljoen EUR is bestemd voor ondersteuning van en technische bijstand voor 

ontvangers van microfinanciering. 

Motivering: 

Uit onderzoek blijkt dat de begunstigden van dit programma behoefte hebben aan technische bijstand en 

ondersteuning van deskundigen bij het opzetten en draaiende houden van hun bedrijven. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 103 
=== FEMM/6008 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 03 — Microfinanciering en sociaal ondernemerschap — Verbetering van de toegang tot en de 

beschikbaarheid van financiering voor natuurlijke en rechtspersonen, met name voor wie het verst van de 

arbeidsmarkt af staat, en sociale ondernemingen 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Reserve           

Totaal 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Teneinde de algemene doelstellingen van het EaSI te .......... pijler Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– de toegang tot en beschikbaarheid van microfinanciering verbeteren voor 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 enof kwetsbare personen, 

inclusief vrouwen die een loopbaan als ondernemer willen starten, 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,breiden; en ook voor bestaande micro-ondernemingen, met name die waar 

dergelijke personen in dienst zijn; 

– de institutionele capaciteit van microkredietverstrekkers opbouwen; 

– de ontwikkeling van sociale ondernemingen ondersteunen. 

Motivering: 
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Een van de grootste obstakels voor vrouwelijke ondernemers is nog steeds de toegang tot financiering. De 

verlening van bijstand in de vorm van microfinanciering kan vrouwen helpen een loopbaan als ondernemer 

te beginnen en aldus een bijdrage leveren aan het terugdringen van de werkloosheid en het versterken van de 

economische groei. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1047 
=== GUE//7276 === 

ingediend door Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 03 — Microfinanciering en sociaal ondernemerschap — Verbetering van de toegang tot en de 

beschikbaarheid van financiering voor natuurlijke en rechtspersonen, met name voor wie het verst van de 

arbeidsmarkt af staat, en sociale ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Reserve           

Totaal 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Motivering: 

De maatschappelijke gevolgen van de financieel-economische crisis, de invoering van het zogeheten 

bezuinigingsbeleid en de vele aanpassings- en herstructureringsprogramma's hebben geleid tot een historisch 

hoge werkloosheid. Bijgevolg is er geen enkele reden om in minder vastleggingskredieten te voorzien dan in 

de begroting 2015. In plaats daarvan moeten zij worden verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1168 
=== S&D//7072 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 02 03 — Microfinanciering en sociaal ondernemerschap — Verbetering van de toegang tot en de 

beschikbaarheid van financiering voor natuurlijke en rechtspersonen, met name voor wie het verst van de 

arbeidsmarkt af staat, en sociale ondernemingen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Reserve           

Totaal 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Motivering: 

De kredieten op de ontwerpbegroting zijn te weinig ambitieus, en moeten dan ook verhoogd worden. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4068 
=== BUDG/4068 === 

ingediend door Bas Belder 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 11 — Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Motivering: 

Dit behoort niet tot de kerntaken van de EU. Er is geen behoefte aan een specifiek agentschap op dit gebied. 

De belangrijkste kwesties kunnen door de Commissie worden aangepakt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 624 
=== EFDD/7854 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 11 — Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Reserve           

Totaal 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Motivering: 

Ondersteuning van deze Stichting, die geen werkelijke meerwaarde biedt, heeft voor ons geen prioriteit. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 571 
=== EMPL/6277 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 11 — Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Reserve           

Totaal 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 04 01 —  Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden 

(EUROFOUND) 

Toelichting als volgt wijzigen: 

Tekst als volgt wijzigen: 

Functiegroep en rang 

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (EUROFOUND) 

Ambten 

2016 2015 

Toegestaan in de Uniebegroting 
Werkelijk ingevuld op 31 december 

2014 
Toegestaan in de Uniebegroting 

 Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk Vast Tijdelijk 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  1  2  1 

AD 13  4  3  4 

AD 12 2 8 2 3 2 7 

AD 11 1 5 1 5 1 5 

AD 10 1 4  1 1 4 

AD 9 1 3 1 1 1 3 

AD 8 1 5 1 6 1 7 

AD 7 2 5 2 4 2 5 

AD 6  5  12  6 

AD 5  1 1 4   

Totaal AD 8 42 8 41 8 43 

AST 11       

AST 10  2  2  2 

AST 9  7  3  6 

AST 8  8  3  7 

AST 7 1 10  8  9 

AST 6 3  1 5 2 2 

AST 5 2 8 2 1 3 6 

AST 4 1  1 6 2 1 

AST 3   1 4 1 1 

AST 2 1 1  4 1 1 

AST 1  2 

1 

5 1 1 1 

Totaal AST  8 38 

37 

10 37 10 36 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

Totaal AST/SC       

Totaal-generaal 16 80 

79 

18 78 18 79 

Totaal personeelsformatie 96 

95 

96 97 

Motivering: 

De aanpak via de herindelingspool is niet geschikt. Dit bedrag dient ter financiering van één tijdelijk AST1-

ambt in het organigram.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 104 
=== FEMM/6009 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 11 — Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden  

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Reserve           

Totaal 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Een deel van dit krediet is ook bestemd voor werkzaamheden .......... drie voor het gezinsbeleid belangrijke 

onderwerpen: 

Tekst als volgt wijzigen: 

– gezinsvriendelijk beleid op de werkplekgezinsvriendelijke beleidsmaatregelen op de arbeidsplaats 

(evenwicht tussen werk en gezinsleven, arbeidsvoorwaarden, enz.). Dit omvat het verrichten van een 

studie waarin de respectieve situaties van werkende moeders, moeders die ervoor kiezen thuis te 

blijven en vrouwen zonder kinderen worden vergeleken, teneinde meer licht te werpen op de positie 

van elk van deze groepen van vrouwen op de arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor het 

werkgelegenheidsniveau, de loon- en pensioenkloof en het carrièreverloop;arbeidsomstandigheden 

enz.); 

– factoren die van invloed zijn op de situatie van gezinnen in sociale woningen (toegang van gezinnen tot 

goede huisvesting); 

– levenslange ondersteuning van gezinnen, bv. voor kinderopvang en andere kwesties die tot de 

bevoegdheden van de Stichting behoren. 

Motivering: 

Een belangrijk onderdeel van het combineren van werk en gezinsleven is het besluit om kinderen te krijgen 

en voor hen te zorgen. Er moet een analyse worden uitgevoerd met betrekking tot de gevolgen van 

gezinskeuzes voor de daaropvolgende loopbaan, met inbegrip van mogelijke gevolgen voor de loon- en 

pensioenkloof tussen vrouwen en mannen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 800 
=== VERT/7729 === 

ingediend door Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 11 — Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden  

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Reserve           

Totaal 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Motivering: 

De aanpak via de herindelingspool is niet geschikt. 



 

 146 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4002 
=== BUDG/4002 === 

ingediend door Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 12 — Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Reserve           

Totaal 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Het Agentschap stelt het Europees Parlement en de .......... kredietoverschrijving tussen administratieve en 

beleidsuitgaven. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Het Agentschap streeft ernaar aan de instellingen van de Unie, de lidstaten en de belanghebbende partijen 

technische, wetenschappelijke en economische informatie te verstrekken die nuttig is op het gebied van 

veiligheid en gezondheid op het werk. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de genderaspecten 

op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.  

Na alinea: 

Bij de onder dit artikel opgevoerde kredieten komen .......... integrerend deel van de algemene begroting 

uitmaakt. 

Tekst als volgt wijzigen: 

De bijdrage van de Unie bedraagt voor 2016 in totaal 14 679 00014 671 260 EUR. Een bedrag van 16 000 

EUREUR, afkomstig van de terugvordering van overschottenoverschotten, is toegevoegd aan het in de 

begroting opgevoerde bedrag van 14 663 00014 655 260 EUR. 

Motivering: 

Voor wat gezondheid en veiligheid op het werk betreft, is er sprake van uitdagingen op het gebied van 

gender die niet kunnen worden genegeerd, zoals segregatie op de arbeidsmarkt, beloningsachterstand, 

werktijd, werkplekken, onzekere arbeidsvoorwaarden, werkverdeling in het huishouden, seksisme en 

discriminatie tussen de seksen, evenals de fysieke verschillen tussen vrouwen en mannen, ook in hun 

reproductieve functie, die van invloed zijn op het wedervaren van vrouwen op het werk. Deze 

genderspecifieke factoren moeten worden aangepakt om de gezondheid en veiligheid op het werk te 

verbeteren.  

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4069 
=== BUDG/4069 === 

ingediend door Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artikel 04 03 12 — Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Motivering: 

Dit behoort niet tot de kerntaken van de EU. Er is geen behoefte aan een specifiek agentschap op dit gebied. 

De belangrijkste kwesties kunnen door de Commissie worden aangepakt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4074 
=== BUDG/4074 === 

ingediend door Jens Geier, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 12 — Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Reserve           

Totaal 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 633 
=== EFDD/7868 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 12 — Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Reserve           

Totaal 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Motivering: 

Het is niet duidelijk wat de rol en werkelijke meerwaarde van dit EU-agentschap zijn. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 572 
=== EMPL/6278 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 12 — Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Reserve           

Totaal 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Bij de onder dit artikel opgevoerde kredieten komen .......... integrerend deel van de algemene begroting 

uitmaakt. 

Tekst als volgt wijzigen: 

De bijdrage van de Unie bedraagt voor 2016 in totaal 14 679 00014 671 260 EUR. Een bedrag van 16 000 

EUREUR, afkomstig van de terugvordering van overschottenoverschotten, is toegevoegd aan het in de 

begroting opgevoerde bedrag van 14 663 00014 655 260 EUR. 

Motivering: 

Europese werkgevers en werknemers staan voor grote uitdagingen op het gebied van veiligheid en 

gezondheid op het werk. Het is van groot belang deze uitdagingen het hoofd te bieden. Voor deze taak 

moeten evenwel voldoende middelen worden uitgetrokken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 114 
=== FEMM/6025 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 12 — Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Reserve           

Totaal 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Het Agentschap stelt het Europees Parlement en de .......... kredietoverschrijving tussen administratieve en 

beleidsuitgaven. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Het Agentschap streeft ernaar aan de instellingen van de Unie, de lidstaten en de belanghebbende partijen 

technische, wetenschappelijke en economische informatie te verstrekken die nuttig is op het gebied van 

veiligheid en gezondheid op het werk. Er moet speciale aandacht worden besteed aan de genderaspecten 

op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. 

Na alinea: 

Bij de onder dit artikel opgevoerde kredieten komen .......... integrerend deel van de algemene begroting 
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uitmaakt. 

Tekst als volgt wijzigen: 

De bijdrage van de Unie bedraagt voor 2016 in totaal 14 679 00014 671 260 EUR. Een bedrag van 16 000 

EUREUR, afkomstig van de terugvordering van overschottenoverschotten, is toegevoegd aan het in de 

begroting opgevoerde bedrag van 14 663 00014 655 260 EUR. 

Motivering: 

Wederopneming ontwerpbegroting. Voor wat gezondheid en veiligheid op het werk betreft, is er sprake van 

uitdagingen op het gebied van gender die niet kunnen worden genegeerd, zoals segregatie op de 

arbeidsmarkt, beloningsachterstand, werktijd, werkplekken, onzekere arbeidsvoorwaarden, werkverdeling in 

het huishouden, seksisme en discriminatie tussen de seksen, evenals de fysieke verschillen tussen vrouwen 

en mannen, ook in hun reproductieve functie, die van invloed zijn op het wedervaren van vrouwen op het 

werk. Deze genderspecifieke factoren moeten worden aangepakt om de gezondheid en veiligheid op het 

werk te verbeteren. 

Wederopneming ontwerpbegroting (OB). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4066 
=== BUDG/4066 === 

ingediend door Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 13 — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

Motivering: 

Dit behoort niet tot de kerntaken van de EU. Er is geen behoefte aan een specifiek agentschap op dit gebied. 

De belangrijkste kwesties kunnen door de Commissie worden aangepakt. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 634 
=== EFDD/7869 === 

ingediend door Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 03 13 — Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Reserve           

Totaal 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Motivering: 

Het is niet duidelijk wat de werkelijke meerwaarde van dit Centrum is. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 573 
=== EMPL/6279 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 77 02 — Proefproject — Bevordering van de bescherming van het recht op huisvesting 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserve           

Totaal p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Motivering: 

Omzetting van het proefproject in een voorbereidende actie.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1122 
=== S&D//7022 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 77 02 — Proefproject — Bevordering van de bescherming van het recht op huisvesting 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserve           

Totaal p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Motivering: 

Omzetting van het proefproject in een voorbereidende actie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4301 
=== BUDG/4301 === 

ingediend door Richard Howitt 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 77 14 — Voorbereidende actie — Sociale innovatie dankzij sociaal en jong ondernemerschap 

Toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 14 p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Reserve           

Totaal p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Toelichting: 
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Na alinea: 

Dit krediet is bedoeld ter dekking van nog af te wikkelen .......... voorafgaande jaren in het kader van de 

voorbereidende actie. 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit begrotingsonderdeel moet onder meer de kosten omvatten die het DG Werkgelegenheid maakt voor 

het bijeenroepen van de groep op hoog niveau inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Motivering: 

De groep op hoog niveau inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt een belangrijk instrument 

voor een permanente dialoog en voor het inzicht in sociale bedrijfspraktijken en bevordert eveneens sociale 

innovatie, overeenkomstig het engagement van de Europese Unie betreffende maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 574 
=== EMPL/6283 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 77 17 — Proefproject — Socialezekerheidskaart 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Reserve           

Totaal 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Toelichting: 

Na alinea: 

Dit krediet dient ter dekking van nog af te wikkelen .......... van vorige jaren in het kader van het 

proefproject. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Dit proefproject dient om onderzoek te doen naar de voordelen van de invoering en, indien passend, 

beschikbaarstelling van een fraudebestendig Europees elektronisch document met persoonlijke gegevens 

inzake de sociale zekerheid van een persoon, waarop alle gegevens zijn opgeslagen die voor het controleren 

van de arbeidsstatus van de kaarthouder relevant zijn, zoals bijzonderheden inzake sociale verzekering en 

arbeidstijden, en waarvoor strenge regels van gegevensbescherming gelden, in het bijzonder waar 

privacygevoelige persoonsgegevens worden verwerkt. Deze kaart moet niet alleen een informatie-

instrument voor de werknemer zijn, maar in de eerste plaats een instrument voor arbeidsinspectiediensten 

om misbruik beter te kunnen opsporen en de handhaving van de sociale en arbeidsregelgeving in de EU 

te waarborgen. De Commissie moet het Europees Parlement regelmatig verslag uitbrengen over de 

voortgang van dit proefproject. 

Motivering: 

Voor de voortzetting van het proefproject en de uitvoering van de resterende acties zijn meer kredieten 

vereist. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1125 
=== S&D//7025 === 
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ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 77 17 — Proefproject — Socialezekerheidskaart 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Reserve           

Totaal 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Motivering: 

Voor de voortzetting van het proefproject en de uitvoering van de resterende acties zijn meer kredieten 

vereist. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 804 
=== VERT/7733 === 

ingediend door Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Post 04 03 77 20 — Proefproject — Gevolgen van verlaging van sociale uitkeringen 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 20 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserve           

Totaal 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Motivering: 

Zoals het EP in 2014 heeft gevraagd, moet de Commissie dit proefproject daadwerkelijk uitvoeren en moet 

de afzonderlijke begrotingslijn hiervoor behouden blijven. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 549 
=== EMPL/6216 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 23 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 23       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Omschrijving: 

Proefproject — "Future Meets Experience" - voor samenwerking tussen de generaties op het gebied van 

werkgelegenheid in Europa 
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Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

- voorlichtings- en bewustmakingscampagnes; 

- seminars in de meest getroffen gebieden/regio's om ondernemersvaardigheden te bevorderen; 

- opleiding/uitwisseling van praktijken met succesvolle lokale ondernemers; 

- een methode uitwerken voor het valideren van eventuele publieke of particuliere maatregelen ter 

ondersteuning van samenwerkingsvormen tussen de generaties voor innovatie en groei, met name op het 

gebied van onderwijs, opleiding en begeleiding; 

- kennis opbouwen over de impact van de bestaande Europese en nationale regelgeving inzake 

samenwerking tussen de generaties op het gebied van onderwijs en opleiding, met inbegrip van informele 

opleiding, en inzake jobtevredenheid, en bewijzen verstrekken die nodig zijn voor eventueel vereiste 

aanpassingen; 

- bijdragen tot de vaststelling van indicatoren betreffende de sociaaleconomische gevolgen van 

samenwerking tussen de generaties op het gebied van onderwijs en opleiding, met inbegrip van informele 

opleiding, en inzake jobtevredenheid; 

- instrumenten ontwikkelen voor de beoordeling, vanuit het oogpunt van efficiënt gebruik van openbare 

en particuliere middelen, van de sociaaleconomische waarde op micro- en macro-economisch niveau van 

samenwerking tussen de generaties in ondernemingen en inzake jobtevredenheid, met name op het gebied 

van onderwijs en via wederzijdse opleiding, begeleiding door een mentor en coaching; 

- het nut beoordelen van een mogelijk toekomstig Europees programma of beleid ter ondersteuning van 

intergenerationele opleiding, begeleiding door een mentor en coaching en andere vormen van 

samenwerking tussen de generaties voor groei. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Langdurige werkloosheid brengt leden van de actieve beroepsbevolking in een bijzonder kwetsbare situatie, 

en leeftijd is de meest voorkomende variabele bij langdurige werkloosheid. Oudere werklozen hebben niet 

dezelfde toegang tot leningen en financieringsmogelijkheden als jonge werklozen.  

Dit proefproject richt zich op personen met een aanzienlijke werkervaring die te kampen hebben met 

langdurige werkloosheid.  

Met dit proefproject kan de doelgroep vertrouwd raken met mogelijkheden om ondernemersvaardigheden 

aan te wenden voor specifieke projecten als zelfstandig ondernemer. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 550 
=== EMPL/6217 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 24 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 24       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Omschrijving: 

Voorbereidende actie — Actieve medezeggenschaps- en medebeslissingsparticipatie van de jongere en de 

oudere generatie in Europa 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Fundamenteel onderzoek op EU-niveau van de status quo in elke lidstaat om actiegebieden te 

identificeren of ook om beleidsconclusies te trekken. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Voorbereidende actie in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Deze voorbereidende actie is gericht op de uitvoering van het witboek en het groenboek over adequate, 

veilige en duurzame pensioenen, die beide verwijzen naar het grote belang van het Europees generatiebeleid.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 551 
=== EMPL/6222 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 29 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 29       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Een nieuwe start - Het welzijn vergroten van kinderen met een handicap en/of speciale 

behoeften die verblijven in instellingen voor kinderen die van ouderlijke zorg verstoken zijn (weeshuizen) 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

- de situatie verbeteren van kinderen met een handicap en/of speciale behoeften die verblijven 

in instellingen voor kinderen die van ouderlijke zorg verstoken zijn (weeshuizen); 

- de kwalificaties verbeteren van het personeel in instellingen voor kinderen die van ouderlijke zorg 
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verstoken zijn (weeshuizen) door middel van speciale programma's en opleidingen, gericht op de 

bijzondere behoeften van kinderen met een handicap en/of speciale behoeften. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Het project heeft tot doel de situatie te verbeteren van kinderen met een handicap en/of speciale behoeften 

die verblijven in instellingen voor kinderen die van ouderlijke zorg verstoken zijn (weeshuizen). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 575 
=== EMPL/6289 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 35 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 35       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Groene pas afgestudeerden voor een duurzame toekomst 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Het project heeft tot doel de reële en latente werkloosheid onder jongeren aan te pakken door het 

potentieel van de groene economie te benutten, waardoor kmo's kunnen innoveren, creatief zijn en 

groeien.  

Het betreft een programma dat duurzame bezoldigde banen voor pas afgestudeerden wil creëren, waarbij 

de deelnemers leren wat duurzaamheid in het kader van de "echte wereld" betekent en waarbij ze 

tegelijkertijd kunnen voortbouwen op de kennis en vaardigheden die ze via hun universitaire opleiding 

hebben verworven. De banen bieden kans op werk voor deelnemers met uiteenlopende vaardigheden en 

over de disciplines heen, en vormen een uitweg voor afgestudeerden die geïnteresseerd zijn in 

duurzaamheid en hun vaardigheden en kennis die ze via hun universitaire studie hebben opgedaan willen 

aanwenden om een positieve en concrete invloed uit te oefenen.  

De ontwikkeling van kennis en beroepsvaardigheden die vereist zijn voor banen in de mondiale groene 

arbeidsmarkt is een belangrijke troef voor een toekomstige loopbaan in een koolstofarme en duurzame 

economie. Steeds meer werkgevers eisen dat nieuwe werknemers blijk geven van een beter inzicht in de 

sociale, economische en milieuaspecten van hun activiteiten, teneinde bij te dragen aan de verbetering 

van de milieuprestaties, de efficiëntie, innovatie en commerciële mogelijkheden.  

Door het aanbieden van banen voor pas afgestudeerden te coördineren, krijgen afgestudeerde academici 

de kans zichzelf te bewijzen en hun geavanceerde kennis en inzicht te gebruiken, en krijgen werkgevers 

medewerkers met een frisse kijk die nieuwe inzichten en denkwijzen betreffende duurzaamheid en 
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klimaatverandering kunnen verschaffen.  

Voortbouwen op succesvolle modellen 

Dit is een uitstekende gelegenheid om succesvolle modellen voor gecoördineerde ontwikkeling van banen 

voor pas afgestudeerden, aanwerving, opleiding bij indiensttreding, training, begeleiding en 

werkgelegenheid te testen, uit te breiden en over te nemen. Succesvolle modellen die reeds in sommige 

lidstaten operationeel zijn, bieden organisaties, vooral kmo's, de nodige steun, capaciteit en middelen om 

de groep getalenteerde afgestudeerden te bereiken, met name op het gebied van aanwerving, selectie en 

bijscholing voor afgestudeerden. Dit houdt een laag risico in om het potentieel van de afgestudeerden op 

de arbeidsmarkt te benutten en nieuwe banen te creëren.  

Gelijkaardige modellen, zoals het Britse Change Agents en het Duitse Zukunftspiloten-programma, 

vertonen een zeer grote inzetbaarheid van de afgestudeerden na afloop van het project, waarbij velen 

andere kansen op de arbeidsmarkt vinden, zowel in het VK als in heel Europa.  

Naast het ondersteunen van het scheppen van banen, vormen succesvolle programma's ook een 

aanvulling op de mobiliteit van jongeren binnen en tussen de Europese lidstaten. 

Change Agents UK werkt samen met organisaties om groene banen voor pas afgestudeerden te creëren, 

en helpt jaarlijks meer dan 200 afgestudeerden aan een bezoldigde of gesubsidieerde baan in het 

Verenigd Koninkrijk. Het succes van het programma heeft ertoe geleid dat het nationaal agentschap 

(Ecorys) het gebruikt als vlaggenschip-casestudy voor goede praktijken inzake mobiliteitsprojecten 

(www.uk.ecorys.com/news/november-2013/14nov13.html).  

Verband met prioritaire beleids- en wetgevingsinitiatieven op EU-niveau 

Mededeling COM(2007)0498 van de Commissie: Het bevorderen van de volledige participatie van 

jongeren in het onderwijs, het arbeidsleven en het maatschappelijk leven - "Een initiatief voorstellen voor 

een Europees kwaliteitshandvest voor stages" 

Aanbeveling van de Raad van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages 

Europees Sociaal Fonds 

Mededeling COM(2014)0446 van de Commissie: Initiatief voor groene werkgelegenheid - Het 

banenpotentieel van de groene economie benutten  

EU 2020-strategie - belangrijkste doelstellingen inzake werkgelegenheid, klimaat en energie 

Verslag van het Europees Parlement over de ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een 

nieuwe duurzame economie (2010/2010(INI)), waarin het de Commissie verzoekt om partnerschappen 

tussen universiteiten en het bedrijfsleven aan te moedigen, teneinde de aansluiting van jongeren op de 

arbeidsmarkt te bevorderen en tegelijkertijd een op kennis gebaseerde maatschappij te helpen creëren, 

alsmede toegepast onderzoek te ontwikkelen en betere arbeidsmarktvooruitzichten te scheppen voor 

afgestudeerden; 

Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het bevorderen van de toegang van jongeren 

tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en leerling  

Resolutie van het Europees Parlement over "de bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen" 

(2013/2045(INI)) 

Het banenpotentieel van de groene economie benutten (COM(2014)0446 final) 

Te financieren acties/maatregelen 

Dossieronderzoek om in de hele EU gelijkaardige modellen te vinden voor de Britse Change Agents 

jobregeling voor pas afgestudeerden en het Duitse Zukunftspiloten-programma. 

Samenwerken met geschikte partners in zes EU-landen om een op werkgevers gericht programma van 

aanwerving, selectie, opleiding en ondersteuning te ontwikkelen om in de groene economie banen voor 
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pas afgestudeerden te creëren. 

Goede praktijken tussen lidstaten uitwisselen en nagaan of het haalbaar is deze naar andere lidstaten uit 

te breiden. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Proefproject spreekt voor zich.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 576 
=== EMPL/6291 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 37 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 37       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserve           

Totaal       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Omschrijving: 

Voorbereidende actie — Europese netwerken die voorzieningen aanbieden voor de integratie op de 

arbeidsmarkt van onderdanen van derde landen en hun gezinsleden 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Tot op heden blijven acties die tot doel hebben migranten op de arbeidsmarkt te integreren beperkt tot 

mobiele EU-werknemers en detachering van werknemers binnen de EU. Onderdanen van derde landen 

vertegenwoordigen meer dan 60 % van de migrerende beroepsbevolking en dit cijfer is gedoemd de 

volgende jaren te blijven stijgen. Er moeten middelen worden uitgetrokken ter ondersteuning van 

Europese gecoördineerde strategieën voor de integratie van onderdanen van derde landen die gebaseerd 

zijn op toegang tot informatie, legaal verblijf en legale tewerkstelling van onderdanen van derde landen, 

ondersteuning van mobiliteit binnen de EU van onderdanen van derde landen, en overdraagbaarheid van 

verworven kwalificaties op de arbeidsmarkt in het gastland.  

Er wordt een voorbereidende actie gefinancierd om onmiddellijk voordeel te halen uit nauwere 

grensoverschrijdende samenwerking via netwerken van contactpunten voor arbeidsmigranten die door de 

sociale partners zijn opgericht en informatie, bijstand en integratievoorzieningen bieden aan onderdanen 

uit derde landen en hun gezinnen die op het grondgebied van een lidstaat gevestigd zijn. De 

voorbereidende actie moet resulteren in: 

- kenniscentra voor een correcte uitvoering van het acquis van de EU op het gebied van migratie en 

arbeidsmobiliteit van onderdanen van derde landen 

- een netwerk van contactpunten ter ondersteuning van de mobiliteit binnen de EU van arbeidsmigranten 
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uit derde landen  

- een platform om de overdraagbaarheid binnen de EU te waarborgen van kwalificaties die onderdanen 

van derde landen op de lokale arbeidsmarkten hebben verworven  

- voorzieningen om onderdanen van derde landen vóór hun vertrek informatie te verstrekken 

- regelmatige uitwisseling en verspreiding van goede praktijken voor de integratie op de arbeidsmarkt van 

onderdanen van derde landen 

Om positieve en langdurige gevolgen voor onderdanen van derde landen te waarborgen, moet de 

voorbereidende actie toegankelijk zijn voor netwerken van vakbonden en/of werkgeversverenigingen die 

de volgende kenmerken hebben: 

- netwerken die bijstand verlenen voor de integratie van onderdanen van derde landen in ten minste 10 

lidstaten 

- netwerken van organisaties die een vaste waarde zijn op het grondgebied van ten minste 10 EU-lidstaten 

- Organisaties die deel uitmaken van het netwerk, zijn 

o Verenigingen van onderdanen van derde landen 

o Organisaties op basis van lidmaatschap waarvan het lidmaatschap openstaat voor onderdanen van 

derde landen 

o Organisaties die tot doel hebben voorzieningen aan te bieden voor de integratie van migranten 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Voorbereidende actie in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Nieuwe voorbereidende actie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 578 
=== EMPL/6294 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 36 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 36       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Omschrijving: 

Voorbereidende actie — Naar een asbestvrije werkplek in de EU 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Asbest is een van de meest kankerverwekkende stoffen op het werk, dat ongeveer de helft van de 
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sterfgevallen als gevolg van werkgerelateerde kanker veroorzaakt.  

Wereldwijd worden ongeveer 125 miljoen mensen blootgesteld aan asbest op de werkplek. Volgens 

ramingen van de WHO zijn meer dan 107 000 sterfgevallen per jaar toe te schrijven aan beroepsmatige 

blootstelling aan asbest.  

Er zijn ongeveer 3 000 geregistreerde gebruikstoepassingen van asbest, waaronder "brandbestendig" 

textiel, papier en karton, koppelings- en remvoeringen, platen en buizen van asbestcement, producten 

voor vloeren en daken, elektrische en thermisch isolerende producten, coatings en hitteschilden. 

Asbestvezels kunnen worden gesponnen tot garen en verwerkt in textiel. 

Asbest was vaak een onderdeel van dakpannen, en in auto's kan het worden aangetroffen in remmen of 

als isolatievezel. Asbest was een veel gebruikt filtratiemateriaal voor alle soorten vloeistoffen gaande van 

bier tot chemische stoffen. Het werd zelfs gebruikt in beschermingsmiddelen. Technische bescherming 

tegen brand gebeurde vaak met asbest. 

Het gebruik van asbest is in Europa inmiddels verboden, maar werknemers kunnen worden blootgesteld 

aan asbest tijdens het verwijderen van asbest of, per ongeluk, tijdens onderhouds- en 

sloopwerkzaamheden. Er zijn strenge voorschriften inzake preventieve maatregelen voor 

asbestverwijdering, wat dus betekent dat accidentele blootstelling veel meer risico's kan inhouden omdat 

men zich niet van het gevaar bewust is. 

Asbest kan nog worden aangetroffen in: 

 Industriële gebouwen 

 Woningen 

 Schepen 

 Verwarmings- of koelingssystemen 

 Apparatuur en installaties  

Deze voorbereidende actie heeft tot doel de uitvoering te bevorderen van Richtlijn 2009/148/EG 

betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk, 

alsook de follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 14 maart 2013 over aan asbest 

gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid op de werkplek (2012/2065(INI)).  

Verband met prioritaire beleids- en wetgevingsinitiatieven op EU-niveau 

Veiligheid en gezondheid op het werk 

De voorbereidende actie moet zorgen voor de snelle uitvoering van de aanbevelingen in het verslag van 

EMPL over aan asbest gerelateerde bedreigingen voor de gezondheid op de werkplek en vooruitzichten op 

afschaffing van alle bestaande vormen van asbest (2012/2065(INI)), dat het EP in de plenaire 

vergadering van 14 maart 2013 heeft aangenomen.  

Ze moet ook bijdragen aan de goede uitvoering van Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 30 november 2009 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van 

blootstelling aan asbest op het werk.  

De voorbereidende actie past ook in de EU-strategie voor gezondheid en veiligheid voor de periode 2014-

2020, waarin wordt bevestigd dat door asbest veroorzaakte ziekten nog steeds bijzondere aandacht 

verdienen. 

Te financieren acties/maatregelen 

De maatregelen moeten onder meer het volgende omvatten:  

 een verslag over de uitvoering van Richtlijn 2009/148/EG in de lidstaten, met nadruk op goede praktijken 

in de lidstaten die reeds een verplichte screeningregeling hebben en met specifieke aanbevelingen om de 

doeltreffendheid ervan te vergroten;  
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 op basis van dit verslag, de ontwikkeling van een methode voor screening en registratie van asbest op de 

werkplek met het oog op een latere controle van de betrokken gebouwen;  

 een effectbeoordeling en een kosten-batenanalyse van de mogelijkheid om actieplannen voor de veilige 

verwijdering van asbest uit werkplekken op te stellen, met bijzondere aandacht voor gebouwen waar 

diensten voor het grote publiek worden aangeboden. 

Deze voorbereidende actie kan ook betrekking hebben op:  

 de ontwikkeling van modellen voor openbare asbestregisters die relevante informatie moeten verstrekken 

over de gevaren van asbest voor werknemers en werkgevers vooraleer tot renovatiewerkzaamheden wordt 

overgegaan;  

 een bewustmakingscampagne om werkgevers aan te sporen hun gebouwen daadwerkelijk te laten 

controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en de risico's ervan te beoordelen;  

 een bewustmakingscampagne over aan asbest gerelateerde risico's en de aanwezigheid van asbest;  

 de ontwikkeling van passende opleidingen en veilige werkprocedures voor werknemers die kunnen 

worden blootgesteld aan asbesthoudende materialen (werknemers in de bouw, de mijnbouw, de auto-

industrie, de scheepvaart, enz.); 

 de oprichting van een EU-netwerk van asbestslachtoffers op het werk, dat hun actuele informatie 

verstrekt over beschikbare medische zorg, ondersteuning en rechtsbijstand. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Voorbereidende actie in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Proefproject spreekt voor zich.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 579 
=== EMPL/6295 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 30 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 30       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Omschrijving: 

Proefproject - Bestrijding van de jeugdwerkloosheid en oprichting van coöperaties als maatregel om de 

arbeidskansen in de EU te vergroten 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

In de EU treft de werkloosheid momenteel twee groepen die een enorm potentieel hebben: jongeren en 
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hoger opgeleiden. Deze groepen kunnen in de EU banen creëren door te werken in coöperaties waarvan 

ze zelf ook eigenaar zijn, maar hiertoe hebben zij begeleiding en ondersteuning nodig in de vorm van een 

specifieke opleiding voor de arbeidsmarkt.  

Werknemerscoöperaties zijn een economisch haalbare manier om als ondernemer te beginnen, en door 

hun samenhorigheid en gezamenlijke kansen en verplichtingen houden zij voor de deelnemers een gering 

risico in om te werken en tegelijkertijd eigenaar te zijn van een deel van de onderneming. De deelnemers 

zullen nieuwe werknemerscoöperaties oprichten, waarbij eenieders specifieke vaardigheden en kennis in 

het wederzijds belang en voordeel worden gecombineerd. Deze coöperaties hebben een goede kans om 

hun eigenaars/werknemers duurzame banen aan te bieden omdat deze ondernemingen dankzij hun lage 

algemene kosten een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van de meeste andere soorten 

ondernemingen. Het proefproject zal worden opgestart in drie verschillende EU-landen met de meeste 

ervaring op dit gebied. 

Het voornaamste doel bestaat erin bij te dragen aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid door voor de 

hele Unie goede praktijken ter zake te ontwikkelen. Het tijdschema van het proefproject ziet er als volgt 

uit:  

 1. Voorbereidingen en opzetten van het programma in drie verschillende landen (eerste jaar); 

 2. Ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen (eerste en tweede jaar); 

 3. Follow-up en oprichting van coöperaties met doelgroepen (tweede en derde jaar); 

 4. Beoordeling van juridische barrières voor het ondernemerschap door deskundigen (derde jaar, in het 

geval van eventuele voortzetting van het proefproject als voorbereidende actie); 

 5. Beoordeling van de resultaten (derde jaar, in het geval van eventuele voortzetting van het proefproject 

als voorbereidende actie); en 

 6. Beoordeling van de resultaten, inclusief voorstellen voor mogelijke volgende operationele activiteiten 

(derde jaar, in het geval van eventuele voortzetting van het proefproject als voorbereidende actie); 

De totale financiering van het proefproject ziet er als volgt uit: 

- 600 000 EUR voor 2016 

- 800 000 EUR voor 2017 

- 500 000 EUR per jaar 2018 (in het geval van eventuele voortzetting van het proefproject als 

voorbereidende actie) 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Dit proefproject ondersteunt ten volle een van de belangrijkste prioriteiten van de EU om de 

werkgelegenheid voor jongeren te verbeteren. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1009 
=== EPP//7600 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 23 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserve           

Totaal       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Omschrijving: 

Voorbereidende actie — Reactivate - Programma voor mobiliteit binnen de EU voor werklozen boven de 

34 jaar. 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

De arbeidsmobiliteit in de Europese Unie is laag, ook al wordt dit over het algemeen niet zo ervaren. 

Binnen en tussen landen heerst hoge werkloosheid en lage arbeidsmobiliteit. Tegelijkertijd is in sommige 

landen en regio's een tekort aan vaardigheden en arbeidskrachten. Goed functionerende arbeidsmarkten 

zijn belangrijk om schokken te kunnen absorberen, middelen zo goed mogelijk in te kunnen zetten en 

mogelijke tekorten aan arbeidskrachten als gevolg van veroudering te kunnen opvangen. Mobiliteit 

binnen de EU kan in principe bijdragen aan het aanvullen van tekorten aan arbeidskrachten en het 

wegwerken van onevenwichtigheden. De mobiliteit van werknemers in de leeftijdsgroep van 35 jaar en 

ouder wordt ernstig belemmerd. Daarom moet de ontwikkeling van speciaal op deze groep toegesneden 

financiële en/of andere steun ter hand worden genomen. 

Reactivate is een mobiliteitsprogramma voor stages en werken op proef voor volwassenen in een andere 

lidstaat, voor een periode van 6 tot 12 maanden. Het is gericht op werklozen, ook langdurig werklozen, in 

de leeftijdsgroep van 35 jaar en ouder. Deze leeftijdsgroep vertegenwoordigt over het algemeen een 

bevolkingsgroep met hoge vaardigheden dankzij een lange werkervaring, waar dit programma op inspeelt. 

Gezien het hoge aandeel langdurig werklozen onder werkloze burgers is Reactivate gericht op het leveren 

van specifiek op deze groep gerichte steun. Ook dient Reactivate voor het testen van maatregelen om 

werkgevers op dit vlak te activeren en financiële en/of andere steun te bieden aan werkgevers, om hen te 

stimuleren tot het aanbieden van werkmogelijkheden aan werklozen uit andere EU-landen.  

Reactivate is opgezet als uitbreiding van het succesvolle programma "Je eerste EURES-baan", met 

gelijksoortige mogelijkheden voor werklozen (ook langdurig) van 35 jaar en ouder. Dit project kan "Je 

eerste EURES-baan" als platform gebruiken voor het organiseren van verhuizingen, zodat een goede 

werking gegarandeerd is. 

Reactivate biedt werklozen, ook langdurig werklozen, in deze leeftijdsgroep een uitgelezen kans om 

uiteenlopende kennis en ervaring op te doen, nieuwe talen te leren en inzicht te krijgen in de Europese 

interne markt. Deze voordelen bevorderen een sterkere Europese identiteit en verscheidenheid, waarbij de 

arbeidsmobiliteit wordt vergroot en de werkgelegenheid wordt gestimuleerd. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Voorbereidende actie in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

De arbeidsmobiliteit in de Europese Unie is laag, ook al wordt dit over het algemeen niet zo ervaren. Binnen 

en tussen landen heerst hoge werkloosheid en lage arbeidsmobiliteit. Tegelijkertijd is in sommige landen en 



 

 163 

regio's een tekort aan vaardigheden en arbeidskrachten. Mobiliteit binnen de EU kan in principe bijdragen 

aan het aanvullen van tekorten aan arbeidskrachten en het wegwerken van onevenwichtigheden. De 

mobiliteit van werknemers in de leeftijdsgroep van 35 jaar en ouder wordt ernstig belemmerd. Daarom moet 

de ontwikkeling van speciaal op deze groep toegesneden financiële en/of andere steun worden ter hand 

worden genomen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 118 
=== FEMM/6029 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 23 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 23       700 000 700 000 700 000 700 000 

Reserve           

Totaal       700 000 700 000 700 000 700 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Onderwijs in ondernemerschap voor vrouwen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Het proefproject is bedoeld om bewustmakingcampagnes te organiseren en tijdelijke informatiebureaus 

op te richten (geopend in de periode waarin studenten een universiteit kiezen), gericht op meisjes die op 

het punt staan naar de universiteit te gaan. In de campagne dient met name aandacht te worden besteed 

aan kansen en beschikbare universiteitsprogramma's op het gebied van het bedrijfsleven, innovatie en 

onderzoek, sectoren die door mannen worden gedomineerd. Het algemene doel van het programma is 

tevens het versterken van de positie en het bevorderen van het zelfvertrouwen van de nieuwe generatie 

vrouwen. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Er moeten meer onderwijsprogramma's gericht op ondernemerschap komen voor meisjes die nog naar school 

gaan. Er moet in een vroeg stadium onderwijs in ondernemerschap worden voorgesteld aan schoolmeisjes, 

om hen andere loopbaanmogelijkheden te laten ontdekken dan die welke van oudsher door mannen worden 

gedomineerd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 120 
=== FEMM/6031 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 



 

 164 

Toevoegen: 04 03 77 24 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 24       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserve           

Totaal       500 000 250 000 500 000 250 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Het garanderen van een sociale standaard voor vrouwelijke werknemers in onzekere en 

nadelige arbeidsomstandigheden in de EU - goede praktijken, bestaande instrumenten en 

beleidsmaatregelen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit krediet is bedoeld om workshops in heel Europa met alle belanghebbenden te financieren, met het oog 

op de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken op het gebied van de aanpak van onzekere arbeids- 

en leefomstandigheden van vrouwelijke werknemers. De basis van de workshops moet een sociologische 

studie zijn die betrekking heeft op zwartwerk onder de vrouwelijke bevolking. Een eerste studie moet 

worden uitgevoerd in zes lidstaten (bijvoorbeeld Frankrijk, Griekenland, Duitsland, België, Spanje en 

Polen). In de loop van het project moet de studie geleidelijk worden uitgebreid tot alle 28 lidstaten. 

De workshops zijn bedoeld om twee hoofdlijnen te ontwikkelen: enerzijds, het benadrukken en begrijpen 

van de bestaande hulpmiddelen, instrumenten, ervaringen en gerichte beleidsmaatregelen ter 

bescherming van vrouwelijke werknemers in de informele sector. Anderzijds, het scheppen van prikkels 

om de overgang van informele naar formele werkgelegenheid te vergemakkelijken. 

Het project omvat de volgende activiteiten:  

Fase 1 Het in kaart brengen van kwantitatieve gegevens met een genderdimensie inzake zwartwerk - 

huishoudelijk personeel, seizoensarbeiders, werknemers van onderaannemers  

Fase 2 Het vaststellen van de relevante belanghebbenden om een dialoog op te starten 

Fase 3 Het organiseren van workshops om de resultaten van de studie te presenteren, waarbij 

mechanismen worden uitgewerkt voor een succesvolle overgang van de informele naar de formele 

economie en bepaald wordt welke overheidsinstanties en sociale actoren bijstand kunnen verlenen aan 

misbruikte vrouwelijke werknemers die zwartwerk verrichten  

Fase 4 Het uitvoeren van een uitgebreide studie in alle 28 lidstaten, op basis van het proefproject, en het 

verzamelen van de informatie van de verschillende workshops en het opstellen van een folder om de 

informatie over goede praktijken en gemeenschappelijke beginselen, alsook over de op nationaal en 

Europees niveau ingevoerde hulpmiddelen en mechanismen waarmee de nadruk wordt gelegd op de 

bescherming van vrouwelijke werknemers in een nadelige werksituatie, te verspreiden onder de 

belanghebbenden. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Zwartwerk is een wijdverspreid fenomeen in de lidstaten, treft een groot deel van de vrouwen en heeft 

ernstige negatieve gevolgen voor vrouwen op het gebied van inkomsten, sociale zekerheid, rechten op de 
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werkplek, toegang tot gezondheidszorg, ontwikkeling van vaardigheden en mogelijkheden voor een leven 

lang leren. Het omzetten van informeel of zwartwerk in reguliere arbeid kan een grote bijdrage leveren aan 

de verwezenlijking van twee van de hoofddoelen van de Europa 2020-strategie, namelijk het terugdringen 

van de werkloosheid en het verkleinen van het risico op armoede en sociale uitsluiting in de EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 121 
=== FEMM/6032 === 

ingediend door Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 25 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 25       300 000 300 000 300 000 300 000 

Reserve           

Totaal       300 000 300 000 300 000 300 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Aanpak van het tekort aan arbeidskrachten met STEM-vaardigheden door meisjes aan te 

moedigen ingenieurswetenschappen te gaan studeren 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Een onderwijs- en netwerkproject gericht op het aanmoedigen van meer schoolgaande meisjes om 

ingenieurswetenschappen te gaan studeren. Hiertoe zullen langdurige mentorrelaties worden aangegaan 

met vrouwelijke beroepsbeoefenaars in deze sector.  

In het kader van het project zullen scholen en vrouwelijke ingenieurs afkomstig uit de hele EU met elkaar 

worden verbonden en seminars en workshops over ingenieurswetenschappen worden gegeven, gericht op 

meisjes op middelbare scholen. Deze cursussen zouden 18 tot 24 maanden duren en op scholen worden 

gegeven, met externe partners die zorgen voor toegang tot middelen, opleidingen aanbieden in praktische 

vaardigheden en gebruikmaken van creatief denken. Het project zal vijf lidstaten omvatten om een 

netwerk van deskundigen op te zetten en de uitwisseling van ervaringen, gedeelde middelen en goede 

praktijken mogelijk te maken.  

Er zullen diverse conferenties worden gehouden in verschillende fasen van het project om een bijdrage te 

leveren aan de groei en bevordering van dit netwerk. Overeenkomstig het model van het Europees 

programmeringsinitiatief zal dit scholennetwerk worden beheerd door het netwerk van Europese scholen.  

Ten eerste biedt dit proefproject een kans om een aanbod van vaardigheden in de 

ingenieurswetenschappen te creëren dat is afgestemd op de vraag naar arbeid. Dit zal op zijn beurt het 

concurrentievermogen van de Europese arbeidsmarkten vergroten en een bijdrage leveren aan het herstel 

van de crisis. 

Ten tweede wordt het aanbod van vaardigheden op het gebied van wetenschap, technologie, engineering 

en wiskunde (STEM) uitdrukkelijk toegeschreven aan een ondervertegenwoordiging van vrouwen. Dit 

proefproject is gericht op het aanmoedigen van vrouwen om ingenieurswetenschappen te gaan studeren, 

teneinde dit tekort het hoofd te bieden en gendergelijkheid op het werk te bevorderen. Hierdoor wordt ook 

een bijdrage geleverd aan het dichten van de loonkloof, een belangrijke prioriteit in de Europa 2020-

strategie van de Commissie. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 
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Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Een stabiele, groeiende beroepsbevolking die beschikt over STEM-vaardigheden is van cruciaal belang om 

de Europese agenda voor groei en werkgelegenheid ten uitvoer te kunnen leggen. Zowel de industrie als de 

regeringen maken zich ernstige zorgen over het gecombineerde probleem van het tekort aan arbeidskrachten 

en het tekort aan STEM-vaardigheden. Als we de ondervertegenwoordiging van vrouwen in deze 

banensector ook in aanmerking nemen, is het probleem zelfs nog groter. Met het oog op de huidige STEM-

werknemers die binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zal er tegen 2025 naar verwachting 

sprake zijn van een tekort aan circa 7 miljoen arbeidskrachten. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 798 
=== VERT/7727 === 

ingediend door Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 23 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Groene pas afgestudeerden voor een duurzame toekomst 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Doel 

Het project heeft tot doel de reële en latente werkloosheid onder jongeren aan te pakken door het potentieel van de groene economie te benutten, waardoor kmo's innovatief 

en creatief kunnen zijn en kunnen groeien.  

Het betreft een programma dat duurzame bezoldigde banen voor pas afgestudeerden wil creëren, waarbij de deelnemers leren wat duurzaamheid in het kader van de "echte 

wereld" betekent en waarbij ze tegelijkertijd kunnen voortbouwen op de kennis en vaardigheden die ze via hun universitaire opleiding hebben verworven. De banen bieden 

kans op werk voor deelnemers met uiteenlopende vaardigheden in verschillende disciplines, en vormen een uitweg voor afgestudeerden die geïnteresseerd zijn in 

duurzaamheid en hun vaardigheden en kennis die ze via hun universitaire studie hebben opgedaan willen aanwenden om een positieve en concrete invloed uit te oefenen.  

De ontwikkeling van kennis en beroepsvaardigheden die vereist zijn voor banen in de mondiale groene arbeidsmarkt is een belangrijke troef voor een toekomstige loopbaan 

in een koolstofarme en duurzame economie. Steeds meer werkgevers eisen dat nieuwe werknemers blijk geven van een beter inzicht in de sociale, economische en 

milieuaspecten van hun activiteiten, teneinde bij te dragen aan de verbetering van de milieuprestaties, de efficiëntie, innovatie en commerciële mogelijkheden.  

Door het aanbieden van banen voor pas afgestudeerden te coördineren, krijgen afgestudeerde academici de kans zichzelf te bewijzen en hun geavanceerde kennis en inzicht 

te gebruiken, en krijgen werkgevers medewerkers met een frisse kijk die nieuwe inzichten en denkwijzen betreffende duurzaamheid en klimaatverandering kunnen 

verschaffen.  

Voortbouwen op succesvolle modellen 

Dit is een uitstekende gelegenheid om succesvolle modellen voor gecoördineerde ontwikkeling van banen voor pas afgestudeerden, aanwerving, opleiding bij 

indiensttreding, training, begeleiding en werkgelegenheid te testen, uit te breiden en over te nemen. Succesvolle modellen die in sommige lidstaten al operationeel zijn, 

bieden organisaties, vooral kmo's, de nodige steun, capaciteit en middelen om de groep getalenteerde afgestudeerden te bereiken, met name op het gebied van aanwerving, 

selectie en bijscholing voor afgestudeerden. Dit houdt een laag risico in om het potentieel van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt te benutten en nieuwe banen te creëren.  

Gelijkaardige modellen, zoals het Duitse Zukunftspiloten-programma, vertonen een zeer grote inzetbaarheid van de afgestudeerden na afloop van het project, waarbij velen 

andere kansen op de arbeidsmarkt vinden, zowel in het VK als in heel Europa.  

Naast het ondersteunen van het scheppen van banen, vormen succesvolle programma's ook een aanvulling op de mobiliteit van jongeren binnen en tussen de Europese 

lidstaten. 

Change Agents UK werkt samen met organisaties om groene banen voor pas afgestudeerden te creëren, en helpt jaarlijks meer dan 200 afgestudeerden aan een bezoldigde 

of gesubsidieerde baan in het Verenigd Koninkrijk. Het succes van het programma heeft ertoe geleid dat het nationaal agentschap (Ecorys) het gebruikt als toonaangevende 

casestudy voor optimale werkmethoden bij mobiliteitsprojecten ().  

 

Verband met prioriteiten van EMPL en beleids- of wetgevingsinitiatieven op EU-niveau 
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Mededeling – Het bevorderen van de volledige participatie van jongeren in het onderwijs, het arbeidsleven en het maatschappelijk leven "om een initiatief voor te stellen 

voor een Europees kwaliteitshandvest voor stages" 

Aanbeveling van de Raad in Brussel van 10 maart 2014 inzake een kwaliteitskader voor stages 

Europees Sociaal Fonds 

Mededeling van de Commissie: Initiatief voor groene werkgelegenheid – Het banenpotentieel van de groene economie benutten (COM(2014)0446)  

EU 2020-strategie – belangrijkste doelstellingen inzake werkgelegenheid, klimaat en energie 

Verslag van het Europees Parlement over de ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie (2010/2010(INI)), waarin het de 

Commissie verzoekt om partnerschappen tussen universiteiten en het bedrijfsleven aan te moedigen, teneinde de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt te bevorderen 

en tegelijkertijd een op kennis gebaseerde maatschappij te helpen creëren, alsmede toegepast onderzoek te ontwikkelen en betere arbeidsmarktvooruitzichten te scheppen 

voor afgestudeerden 

Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over het bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en 

leerling  

Resolutie van het Europees Parlement over de bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen 

Het banenpotentieel van de groene economie benutten (COM(2014)0446 final) 

 

Te financieren acties/maatregelen 

Dossieronderzoek om in de hele EU gelijkaardige modellen te vinden voor de Britse Change Agents banenregeling voor pas afgestudeerden en het Duitse Zukunftspiloten-

programma. 

Samenwerken met geschikte partners in zes EU-landen om een op werkgevers gericht programma van aanwerving, selectie, opleiding en ondersteuning te ontwikkelen om 

in de groene economie banen voor pas afgestudeerden te creëren. 

Goede praktijken tussen lidstaten uitwisselen en nagaan of het haalbaar is deze naar andere lidstaten uit te breiden. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Het proefproject spreekt voor zich. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4150 
=== BUDG/4150 === 

ingediend door Javi López, Eider Gardiazabal Rubial 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 23 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 23       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Ontwikkeling van initiatieven gericht op de opvang van kinderen binnen hun eigen 

gemeenschap, ter bevordering van de terugkeer van kinderen naar hun eigen gezin of de opvang door een 

pleeggezin, en ter voorkoming van de opvang van kinderen in instellingen. 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Duizenden kinderen in heel Europa wonen in instellingen voor residentiële zorg. Deze woonvorm leidt 

ertoe dat zij buiten de samenleving staan en een leven leiden dat gekenmerkt wordt door uitsluiting en 

ongelijkheid. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen de kans hebben om in hun eigen gezin op te groeien 

en deel uit te maken van hun gemeenschap, moeten de landen het systeem van instellingszorg verlaten en 
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overgaan naar een systeem van opvang door de eigen familie en binnen de eigen gemeenschap.  

Het op het gezin gebaseerde zorgmodel streeft ernaar risicosituaties voor kinderen, jongeren en hun 

gezinnen te voorkomen en het aantal kinderen en jongeren dat, al dan niet tijdelijk, in instellingen 

verblijft te verminderen en de terugkeer van deze kinderen en jongeren naar hun eigen gezin te 

stimuleren.  

Dit proces omvat de opbouw van hoogwaardige zorgverlening in de gemeenschap, aanpassing van het 

model van residentiële instellingen en overheveling van middelen van het institutionele stelsel naar de 

nieuwe zorgdiensten, zodat de houdbaarheid op de lange duur gegarandeerd is. 

Het huidige Europese rechtskader steunt deze overgang van institutionele naar binnen de gemeenschap 

georganiseerde zorg uitdrukkelijk: De Europa 2020-strategie werkt, via het Europees platform tegen 

armoede, aan de bestrijding van armoede, omdat armoede een van de oorzaken is waarom kinderen in 

instellingen geplaatst worden, en streeft tevens naar verbetering van huisvestingsmogelijkheden, omdat 

gebrek aan woonruimte een andere reden is waarom veel gezinnen zich genoodzaakt zien hun kinderen in 

een instelling te plaatsen.  

De EFRO-verordeningen bevorderen "investeringen in gezondheids- en sociale infrastructuur die 

bijdragen tot de nationale, regionale en lokale ontwikkeling, het verminderen van ongelijkheden wat de 

gezondheidsstatus betreft, het bevorderen van sociale inclusie door een betere toegankelijkheid van 

sociale, culturele en recreationele diensten en de overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte 

diensten".  

De ESF-verordeningen bepalen uitdrukkelijk: "Het ESF moet ook de overgang van institutionele naar 

gemeenschapsgebaseerde zorg bevorderen. Het ESF mag geen acties ondersteunen die bijdragen tot 

segregatie of sociale uitsluiting".  

De boodschap die spreekt uit het juridisch kader is dus duidelijk: Kinderen moeten in een familiale 

omgeving wonen. Zij moeten bij voorkeur binnen hun eigen familie opgroeien, maar als dat niet mogelijk 

is, moeten zij in een andere familiale omgeving worden geplaatst. Residentiële instellingen moeten niet 

langer fungeren als alternatieve zorgvorm voor kinderen, maar moeten slechts fungeren als tijdelijke 

opvangmogelijkheid totdat er een definitieve oplossing, in de vorm van een familiale omgeving, is 

gevonden. Residentiële instellingen kunnen een rol spelen in overgangs- of noodsituaties, maar moeten 

niet fungeren als instellingen waar kinderen langere tijd woonachtig zijn.  

Ondanks het feit dat het bestaande rechtskader de ontwikkeling van initiatieven gericht op het realiseren 

van op het gezin gebaseerde zorg stimuleert, ontbreekt het nog altijd aan krachtige initiatieven om 

hieraan daadwerkelijk uitvoering te geven.  

Er moeten daarom innovatieve initiatieven ter bevordering van gemeenschapsgebaseerde zorg worden 

voorgesteld, die duidelijk voordelen bieden en blijk geven van doeltreffendheid en die de basis kunnen 

vormen voor omvattender maatregelen op dit gebied door de verantwoordelijke autoriteiten op alle 

niveaus.  

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Dit project draagt bij aan de opvang van kinderen binnen hun eigen gemeenschap en vermindering van het 

aantal kinderen in instellingen, door middel van activiteiten ter bevordering van de overgang van opvang in 

residentiële instellingen naar kleinschalige opvang binnen de eigen gemeenschap, waaronder activiteiten 

gericht op capaciteitsopbouw bij biologische ouders en gastgezinnen, bevordering van zorg door naaste 
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verwanten, en capaciteitsopbouw bij personen die werkzaam zijn binnen de gemeenschapsgebaseerde zorg. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4240 
=== BUDG/4240 === 

ingediend door Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 23 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Gemeenschappelijke EU-jeugdbeleidsagenda voor Zuidoost-Europa 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit project heeft tot doel een Jeugdcentrum op te zetten dat een gemeenschappelijke EU-

jeugdbeleidsagenda voor Zuidoost-Europa moet bevorderen. 

De Europese Unie heeft de unieke en essentiële rol erkend van jongeren en jeugdbeleid, -programma's en 

-maatregelen die tot doel hebben de levensstandaard van jongeren in de EU te verbeteren en ervoor te 

zorgen dat zij hun volledige potentieel kunnen ontplooien in alle maatschappelijke sferen (O&O, 

productie, ondernemerschap en culturele en politieke participatie), binnen een bredere definitie van actief 

burgerschap.  

Op grond van besluiten die zij zelf genomen heeft, heeft de EU belangrijke mechanismen opgezet en 

geïmplementeerd om jongeren en hun potentieel te ondersteunen. Zij heeft de jeugdproblematiek 

geïntegreerd in al haar belangrijke beleidsdomeinen. De EU heeft echter gefaald bij haar belangrijkste 

taak, namelijk het bereiken van maximale inclusie van al haar burgers in de democratische 

besluitvormingsprocessen. Zij heeft nagelaten een eenvormige Europese publieke sfeer tot stand te 

brengen, heeft het vermogen om het democratisch deficit te overwinnen niet verder ontwikkeld, en heeft 

geen infrastructuur opgezet voor deelname van burgers aan het wetgevingsproces, en daarmee heeft zij de 

kans gemist om volledige of minstens zo veel mogelijk te profiteren van Erasmus+, GLB (jeugdagenda), 

het jongerenpact en andere soortgelijke maatregelen en beleidsvormen. De voor de EU zo belangrijke 

resultaten zijn dan ook dat het extremisme toeneemt, dat er een extreem lage jeugdparticipatie is en dat 

jongerenbewegingen radicaliseren. Het hoofddoel van dit proefproject is om de werkelijke grondslagen 

voor de implementatie van EU-beleid voor de toekomst te beïnvloeden in het kader van een open 

coördinatiemethode, regionale samenwerking of via een gemeenschappelijk speciaal agentschap. 

Daarvoor is de Gemeenschappelijke EU-jeugdbeleidsagenda voor Zuidoost-Europa nodig. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Dit project is van vitaal belang voor de empowerment van de jeugd in Zuidoost-Europa, om 



 

 170 

de kloof tussen beleidsmakers en burgers te dichten en om het democratisch deficit te verkleinen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4354 
=== BUDG/4354 === 

ingediend door José Manuel Fernandes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 23 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Reserve           

Totaal       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Omschrijving: 

Voorbereidende actie — Reactivate – Programma voor mobiliteit binnen de EU voor werklozen van 35 

jaar en ouder. 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

De arbeidsmobiliteit in de Europese Unie is laag, ook al wordt dit over het algemeen niet zo ervaren. 

Binnen en tussen landen heerst hoge werkloosheid en lage arbeidsmobiliteit. Tegelijkertijd bestaat er in 

sommige landen en regio's een tekort aan vaardigheden en arbeidskrachten. Goed functionerende 

arbeidsmarkten zijn belangrijk om schokken te kunnen opvangen, middelen zo goed mogelijk in te 

kunnen zetten en mogelijke tekorten aan arbeidskrachten als gevolg van veroudering te kunnen 

aanpakken. Mobiliteit binnen de EU kan in principe bijdragen aan het aanvullen van tekorten aan 

arbeidskrachten en het wegwerken van onevenwichtigheden. De mobiliteit van werknemers in de 

leeftijdsgroep van 35 jaar en ouder wordt ernstig belemmerd. Daarom moet de ontwikkeling van speciaal 

op deze groep toegesneden financiële en/of andere steun ter hand worden genomen. 

Reactivate is een mobiliteitsprogramma voor stages en werken op proef voor volwassenen in een andere 

lidstaat, voor een periode van 6 tot 12 maanden. Het is gericht op werklozen, ook langdurig werklozen, in 

de leeftijdsgroep van 35 jaar en ouder. Deze leeftijdsgroep vertegenwoordigt over het algemeen een 

bevolkingsgroep met hoge vaardigheden dankzij een lange werkervaring, waar dit programma op inspeelt. 

Gezien het hoge aandeel langdurig werklozen onder werkloze burgers is Reactivate gericht op het leveren 

van specifiek op deze groep gerichte steun. Ook dient Reactivate voor het testen van maatregelen om 

werkgevers op dit vlak te activeren en financiële en/of andere steun te bieden aan werkgevers, om hen te 

stimuleren tot het aanbieden van werkmogelijkheden aan werklozen uit andere EU-landen.  

Reactivate is opgezet als uitbreiding van het succesvolle programma "Je eerste EURES-baan", met 

gelijksoortige mogelijkheden voor werklozen (ook langdurig) van 35 jaar en ouder. Dit project kan "Je 

eerste EURES-baan" als platform gebruiken voor het organiseren van verhuizingen, zodat een goede 

werking gegarandeerd is. 

Reactivate biedt werklozen, ook langdurig werklozen, in deze leeftijdsgroep een uitgelezen kans om 

uiteenlopende kennis en ervaring op te doen, nieuwe talen te leren en inzicht te krijgen in de Europese 

interne markt. Al deze voordelen bevorderen een sterkere Europese identiteit en verscheidenheid, waarbij 

de arbeidsmobiliteit wordt vergroot en de werkgelegenheid wordt gestimuleerd. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Voorbereidende actie in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

De arbeidsmobiliteit in de Europese Unie is laag, ook al wordt dit over het algemeen niet zo ervaren. Binnen 

en tussen landen heerst hoge werkloosheid en lage arbeidsmobiliteit. Tegelijkertijd bestaat er in sommige 

landen en regio's een tekort aan vaardigheden en arbeidskrachten. Mobiliteit binnen de EU kan in principe 

bijdragen aan het aanvullen van tekorten aan arbeidskrachten en het wegwerken van onevenwichtigheden. 

De mobiliteit van werknemers in de leeftijdsgroep van 35 jaar en ouder wordt ernstig belemmerd. Daarom 

moet de ontwikkeling van speciaal op deze groep toegesneden financiële en/of andere steun ter hand worden 

genomen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1120 
=== S&D//7020 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 23 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Reserve           

Totaal       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Een weg naar waardig leven: gerichte en efficiënte voorbereiding en opleiding voor de 

professionele ontwikkeling en de sociale integratie van jongeren die verblijven in zorginstellingen voor 

kinderen die van ouderlijke zorg verstoken zijn (weeshuizen) 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Kinderen die zijn opgegroeid in instellingen voor kinderen die van ouderlijke zorg verstoken zijn 

(weeshuizen) hebben vaak moeite met de integratie in de samenleving en met het vinden van passend 

werk. Deze sociale groep heeft relatief minder kansen in het leven en loopt een veel groter risico op 

werkloosheid en sociale uitsluiting dan andere jongeren. Bovendien zijn de kansen van deze groep 

jongeren om met succes de arbeidsmarkt te betreden veel kleiner, en de professionele ontwikkeling in de 

eerste jaren na het verlaten van de instelling gaat veel langzamer dan bij jongeren die in een gezin zijn 

opgegroeid. 

Tegen deze achtergrond is het project erop gericht om: 

jongeren die wonen in instellingen voor kinderen die van ouderlijke zorg verstoken zijn (weeshuizen) te 

steunen bij hun voorbereiding op een onafhankelijk leven in sociaal en professioneel opzicht 

(leeftijdsgroep 15-18 jaar), voordat zij de instelling verlaten; 

aansluitende zorg te bieden voor jongeren ouder dan 18 jaar (in de meeste gevallen) die de instellingen 

voor kinderen die van ouderlijke zorg verstoken zijn (weeshuizen) moeten verlaten, door steun te bieden 

voor de sociale en professionele aspecten van het leven. 

Het project zal bijdragen aan de daling van het aantal mensen die in armoede en sociale uitsluiting leven, 

alsook aan een betere toegang van jongeren tot en participatie op de arbeidsmarkt. 
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Het proefproject wordt uitgevoerd in twee fasen: 

Fase 1: Van 15 tot 18 jaar: jonge kinderen die verblijven in zorginstellingen voor kinderen die van 

ouderlijke zorg verstoken zijn (weeshuizen) bijstaan op het gebied van onderwijs en beroepsopleiding 

vooraleer zij de instelling (weeshuis) verlaten; 

Fase 2: Vanaf 18 jaar: jongeren na hun vertrek uit een zorginstelling voor kinderen die van ouderlijke 

zorg verstoken zijn (weeshuis) helpen om zich naar behoren te integreren in de samenleving en met 

succes toe te treden tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld: 

vaststelling van verschillende maatregelen (steun op sociaal gebied, waaronder sociale huisvesting; 

opleiding en werkgelegenheidsstimulansen; toegang tot hoger onderwijs) die nodig zijn voor de doelgroep 

om succesvol in de samenleving te kunnen integreren; 

experimentele individuele toolkits ontwikkelen die elementen zijn voor een succesvolle integratie; enz. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Nieuw proefproject 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1254 
=== S&D//7162 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 23 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 23       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserve           

Totaal       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Omschrijving: 

Voorbereidende actie — Europese netwerken die voorzieningen aanbieden voor de integratie op de 

arbeidsmarkt van onderdanen van derde landen en hun gezinsleden 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Tot op heden blijven acties die tot doel hebben migranten op de arbeidsmarkt te integreren beperkt tot 

mobiele EU-werknemers 

en detachering van werknemers binnen de EU. Onderdanen van derde landen vertegenwoordigen meer 

dan 60% van de migrerende 

beroepsbevolking en dit cijfer is gedoemd de volgende jaren te blijven stijgen. Er moeten middelen worden 

uitgetrokken ter ondersteuning van Europese gecoördineerde strategieën voor de integratie van 

onderdanen van derde landen die gebaseerd zijn op toegang tot informatie, legaal verblijf en legale 
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tewerkstelling van onderdanen van derde landen, ondersteuning van mobiliteit binnen de EU van 

onderdanen van derde landen, en overdraagbaarheid van verworven kwalificaties op de arbeidsmarkt in 

het gastland. 

 

 

 

Er wordt een voorbereidende actie gefinancierd om onmiddellijk voordeel te halen uit nauwere 

grensoverschrijdende samenwerking via netwerken van contactpunten voor arbeidsmigranten die door de 

sociale partners zijn opgericht en informatie, bijstand en integratievoorzieningen bieden aan onderdanen 

uit derde landen en hun gezinnen die op het grondgebied van een lidstaat gevestigd zijn. 

 

 

 De voorbereidende actie moet resulteren in: 

 

- een netwerk van contactpunten ter ondersteuning van de mobiliteit binnen de EU van arbeidsmigranten 

uit derde landen 

- een platform om de overdraagbaarheid binnen de EU te waarborgen van kwalificaties die onderdanen 

van derde landen op de lokale arbeidsmarkten hebben verworven 

 

- voorzieningen om onderdanen van derde landen vóór hun vertrek informatie te verstrekken 

- regelmatige uitwisseling en verspreiding van goede praktijken voor de integratie op de arbeidsmarkt van 

onderdanen van derde landen 

Om positieve en langdurige gevolgen voor onderdanen van derde landen te waarborgen, moet de 

voorbereidende actie toegankelijk zijn voor netwerken van vakbonden en/of werkgeversverenigingen die 

de volgende kenmerken hebben: 

 

 

- netwerken die bijstand verlenen voor de integratie van onderdanen van derde landen in ten minste 10 

lidstaten 

- netwerken van organisaties die een vaste waarde zijn op het grondgebied van ten minste 10 EU-lidstaten 

 

- Organisaties die deel uitmaken van het netwerk, zijn 

-Verenigingen van onderdanen van derde landen 

-Organisaties op basis van lidmaatschap waarvan het lidmaatschap openstaat voor onderdanen van derde 

landen 

-Organisaties die tot doel hebben voorzieningen aan te bieden voor de integratie van migranten 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Voorbereidende actie in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 
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1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Nieuwe voorbereidende actie. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4302 
=== BUDG/4302 === 

ingediend door Alfred Sant, Jonás Fernández, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Costas Mavrides 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 24 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 24       900 000 600 000 900 000 600 000 

Reserve           

Totaal       900 000 600 000 900 000 600 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Invoering van het Erasmusconcept in de arbeidsmarkt in de toerismesector via de 

coördinatie van en ondersteuning voor werknemersuitwisselingen in de toerismesector 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit proefproject streeft in samenwerking met de Eures-bureaus in de lidstaten en andere 

belanghebbenden in de toerismesector naar de coördinatie van werknemersuitwisselingen in de 

toerismesector tussen EU-landen voor een vooraf bepaalde periode van maximaal zes maanden. In het 

kader van het project zou ook voor de terugbetaling worden gezorgd van de reiskosten die de vrijwillige 

deelnemers aan het project moeten maken. Werkgevers in de toerismesector zullen een contract aangaan 

waarmee zij een aantal van hun werknemers de gelegenheid bieden in een ander EU-land te gaan werken 

en tijdens het hoogseizoen hetzelfde aantal werknemers uit een ander EU-land in dienst nemen.  

Het doel van deze uitwisseling is tweeledig. In de eerste plaats is het de bedoeling goede praktijken en 

vernieuwende ideeën in de toerismesector uit te wisselen. Dankzij dergelijke uitwisselingen zou de 

deskundigheid die het resultaat is van verschillende scholen en werkmethoden op een uiterst interessante 

manier worden vermengd. Ten tweede moet het project zodanig worden gestructureerd dat de zendende 

entiteit haar werknemers uitstuurt tijdens het laagseizoen en de ontvangende entiteit werknemers 

ontvangt tijdens wat voor haar het hoogseizoen is. Zo zou een werknemer in een skioord in Oostenrijk of 

in de ecotoerismesector in de Spaanse regio Asturië de kans kunnen krijgen om tijdens de zomermaanden 

in een strandoord op Malta of Cyprus te gaan werken, terwijl een werknemer uit Malta of Cyprus tijdens 

de wintermaanden in een Oostenrijks skioord of in de ecotoerismesector in Asturië zou kunnen gaan 

werken.  

De voorschriften inzake sociale zekerheid en belasting van werknemers zullen gebaseerd zijn op de EU-

voorschriften inzake de detachering van werknemers. De ontvangende entiteit moet de gastwerknemer een 

salaris betalen dat in overeenstemming is met het salaris van diens collega's in de entiteit. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 
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1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Met dit project wordt een leemte gevuld in de bestaande financieringsprogramma's voor het vrije verkeer van 

werknemers. Het is de bedoeling dat werknemers in de toerismesector voltijds in dienst blijven bij hun 

oorspronkelijke werkgever, via uitwisselingen leermogelijkheden te creëren en de last die het laagseizoen 

betekent voor ondernemingen in de toerismesector te verminderen. Bestaande soortgelijke programma's zijn 

veeleer gericht op leerplaatsen, tijdelijke banen of het vinden van een vaste baan in een ander land.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1121 
=== S&D//7021 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 24 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 24       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserve           

Totaal       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Hoogwaardige werkgelegenheid voor intreders op de arbeidsmarkt via ondernemerschap 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Het doel van dit proefproject is na te gaan of de initiatieven voor jonge ondernemers doeltreffend zijn om 

op de lange termijn hoogwaardige werkgelegenheid te creëren, met name onder jongeren. 

Het proefproject heeft raakvlakken met prioriteiten van EMPL zoals werkloosheid onder jongeren, 

ondernemerschap voor jongeren, de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. 

Het proefproject voorziet in de financiering van de volgende acties en maatregelen: monitoring van 

ondernemers in Europa en nagaan welke invloed het huidige beleid heeft op het creëren van 

hoogwaardige werkgelegenheid voor intreders op de arbeidsmarkt.  

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Nieuw proefproject 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4303 
=== BUDG/4303 === 

ingediend door Iliana Iotova 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 25 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 25       500 000 250 000 500 000 250 000 

Reserve           

Totaal       500 000 250 000 500 000 250 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Het garanderen van een sociale standaard voor vrouwelijke werknemers in onzekere en 

nadelige arbeidsomstandigheden in de EU - goede praktijken, bestaande instrumenten en 

beleidsmaatregelen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

Dit krediet is bedoeld om workshops in heel Europa met alle belanghebbenden te financieren, met het oog 

op de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken op het gebied van de aanpak van onzekere arbeids- 

en leefomstandigheden van vrouwelijke werknemers. De basis van de workshops moet een sociologische 

studie zijn die betrekking heeft op zwartwerk onder de vrouwelijke bevolking. Een eerste studie moet 

worden uitgevoerd in zes lidstaten (bijvoorbeeld Frankrijk, Griekenland, Duitsland, België, Spanje en 

Polen). In de loop van het project moet de studie geleidelijk worden uitgebreid tot alle 28 lidstaten. 

De workshops zijn bedoeld om twee hoofdlijnen te ontwikkelen: enerzijds, het benadrukken en begrijpen 

van de bestaande hulpmiddelen, instrumenten, ervaringen en gerichte beleidsmaatregelen ter 

bescherming van vrouwelijke werknemers in de informele sector. Anderzijds, het scheppen van prikkels 

om de overgang van informele naar formele werkgelegenheid te vergemakkelijken. 

Het project omvat de volgende activiteiten:  

Fase 1 Het in kaart brengen van kwantitatieve gegevens met een genderdimensie inzake zwartwerk - 

huishoudelijk personeel, seizoensarbeiders, werknemers van onderaannemers  

Fase 2 Het vaststellen van de relevante belanghebbenden om een dialoog op te starten 

Fase 3 Het organiseren van workshops om de resultaten van de studie te presenteren, waarbij 

mechanismen worden uitgewerkt voor een succesvolle overgang van de informele naar de formele 

economie en bepaald wordt welke overheidsinstanties en sociale actoren bijstand kunnen verlenen aan 

misbruikte vrouwelijke werknemers die zwartwerk verrichten  

Fase 4 Het uitvoeren van een uitgebreide studie in alle 28 lidstaten, op basis van het proefproject, en het 

verzamelen van de informatie van de verschillende workshops en het opstellen van een folder om de 

informatie over goede praktijken en gemeenschappelijke beginselen, alsook over de op nationaal en 

Europees niveau ingevoerde hulpmiddelen en mechanismen waarmee de nadruk wordt gelegd op de 

bescherming van vrouwelijke werknemers in een nadelige werksituatie, te verspreiden onder de 

belanghebbenden. 

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Zwartwerk is een wijdverspreid fenomeen in de lidstaten, treft veel vrouwen en heeft ernstige negatieve 



 

 177 

gevolgen voor vrouwen op het gebied van inkomsten, sociale zekerheid, rechten op de werkplek, toegang tot 

gezondheidszorg, ontwikkeling van vaardigheden en mogelijkheden voor een leven lang leren. Het omzetten 

van informeel of zwartwerk in reguliere arbeid kan een grote bijdrage leveren aan de verwezenlijking van 

twee van de hoofddoelen van de Europa 2020-strategie, namelijk het terugdringen van de werkloosheid en 

het verkleinen van het risico op armoede en sociale uitsluiting in de EU. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1258 
=== S&D//7166 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 03 77 25 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 03 77 25       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Reserve           

Totaal       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Omschrijving: 

Proefproject — Hoogwaardige werkgelegenheid voor intreders op de arbeidsmarkt via ondernemerschap 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

De volgende tekst toevoegen: 

Het doel van dit proefproject is na te gaan of de initiatieven voor jonge ondernemers doeltreffend zijn om 

op de lange termijn hoogwaardige werkgelegenheid te creëren, met name onder jongeren. 

Het proefproject heeft raakvlakken met prioriteiten van EMPL zoals werkloosheid onder jongeren, 

ondernemerschap voor jongeren, de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. 

Het proefproject voorziet in de financiering van de volgende acties en maatregelen: monitoring van 

ondernemers in Europa en nagaan welke invloed het huidige beleid heeft op het creëren van 

hoogwaardige werkgelegenheid voor intreders op de arbeidsmarkt.  

Rechtsgronden: 

De volgende tekst toevoegen: 

Proefproject in de zin van artikel 54, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 

1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

Motivering: 

Nieuw proefproject 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 552 
=== EMPL/6230 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Artikel 04 04 01 — EFG— Ter ondersteuning van werknemers en zelfstandigen die door de globalisering 

werkloos zijn geworden 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Reserve           

Totaal p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Motivering: 

Om de ingediende programma's vlugger te kunnen uitvoeren, moeten de betalingskredieten worden 

verhoogd. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 1251 
=== S&D//7159 === 

ingediend door Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees 

Parlement 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 04 01 — EFG— Ter ondersteuning van werknemers en zelfstandigen die door de globalisering 

werkloos zijn geworden 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Reserve           

Totaal p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Motivering: 

De betalingskredieten van deze lijn moeten overeenstemmen met het niveau van de vastleggingskredieten op 

lijn 40 02 43 om een gebrek aan middelen voor betalingen te voorkomen. De betalingskredieten op deze lijn 

moeten worden vastgesteld boven het jaarlijkse maximum voor betalingen, overeenkomstig letter en geest 

van de MFK-verordening 2014-2020. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4255 
=== BUDG/4255 === 

ingediend door Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Begrotingscommissie 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 06 01 — Bevordering van sociale samenhang en verlichting van de ergste vormen van armoede 

in de Unie 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

Reserve           

Totaal 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

Motivering: 
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De economieën van veel Europese landen zijn nog steeds zwak; als gevolg daarvan bevinden grote aantallen 

Europese burgers zich in een extreem kwetsbare situatie. Het is raadzaam om de betalingen uit hoofde van 

het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen met 5% te verhogen en steun te verlenen aan 

organisaties die aan de onmiddellijke behoeften van de meest kwetsbare leden van de samenleving 

tegemoetkomen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4447 
=== BUDG/4447 === 

ingediend door Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 06 01 — Bevordering van sociale samenhang en verlichting van de ergste vormen van armoede 

in de Unie 

cijfers en toelichting als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Reserve           

Totaal 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Toelichting: 

Na alinea: 

Met het oog op de continuïteit tussen de twee programma's .......... december 2013 en 31 december 2023 

werden betaald. 

Tekst als volgt wijzigen: 

Het FEAD bevordert de sociale samenhang, versterkt de sociale inclusie en draagt daarmee uiteindelijk bij 

aan de uitbanning van de armoede in de Unie doordat het een bijdrage levert aan de verwezenlijking van de 

doelstelling van de Europa 2020-strategie om ten minste 20 miljoen minder mensen bloot te stellen aan het 

risico op armoede en sociale uitsluiting, en tevens vormt het een aanvulling op de structuurfondsen. 

Aangezien vrouwen meer kans lopen op armoede of sociale uitsluiting dan mannen, volgt het FEAD een 

genderbewuste aanpak, door de maatregelen af te stemmen op de verschillende groepen die aan het risico op 

armoede en sociale uitsluiting zijn blootgesteld, met inbegrip van vrouwen en ouderen. Het fonds 

beoogtFEAD draagt bij te dragen aantot de verwezenlijking van dehet specifieke doelstellingdoel van 

verlichting en bestrijdinguitroeiing van de ergste vormen van armoede door middel van niet-geldelijke steun 

aan de meest behoeftigen (verstrekking van levensmiddelen of basisgoederen)het verstrekken van niet-

financiële bijstand aan de meest behoeftigen: voedselhulp en/of fundamentele materiële bijstand en 

initiatieven met het oogsociale-inclusieactiviteiten die gericht zijn op maatschappelijke integratie.de sociale 

integratie van de meest behoeftigen. 

De volgende tekst toevoegen: 

Lidstaten met een werkloosheid van meer dan 10 % en waarvan meer dan 20 % van de bevolking een 

risico loopt op armoede of sociale uitsluiting krijgen 100 % van de subsidiabele uitgaven uit het 

operationele programma vergoed. 

Na alinea: 

Het FEAD wordt gebruikt ter aanvulling, en niet ter .......... de verantwoordelijkheid van de lidstaten blijven. 

Tekst als volgt wijzigen: 
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De vastleggingskredieten voor het FEADVoor vastlegging in de begroting voor de periode 2014-2020 

bedragen 5 000 000 000 EUR (prijzen 2011), gelet op de exponentiële stijging van armoede, sociale 

uitsluiting en ondervoeding.is voor het Fonds een bedrag van 3 395 684 880 EUR, uitgedrukt in prijzen van 

2011, beschikbaar. 

Motivering: 

Het aantal mensen dat op de armoedegrens leeft of met sociale uitsluiting wordt bedreigd loopt inmiddels in 

de miljoenen, met name in landen die het hardst getroffen zijn door bezuinigingsmaatregelen. Ondanks de 

doelstellingen van de EU op het vlak van armoedebestrijding, hebben de genomen maatregelen bij lange na 

niet het gewenste effect gesorteerd, maar de situatie juist verergerd. Dit amendement beoogt de kredieten 

aanzienlijk te verhogen en het gebruik ervan aan te passen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 553 
=== EMPL/6231 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 06 01 — Bevordering van sociale samenhang en verlichting van de ergste vormen van armoede 

in de Unie 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Reserve           

Totaal 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Motivering: 

Gezien de grote armoede in sommige lidstaten moet er vervroegde financiering plaatsvinden. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 969 
=== EPP//7545 === 

ingediend door Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 06 01 — Bevordering van sociale samenhang en verlichting van de ergste vormen van armoede 

in de Unie 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Reserve           

Totaal 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Motivering: 

De bijkomende kredieten op de begroting 2016 kunnen verder bijdragen aan de verwezenlijking van de 

doelstelling van het fonds om de ergste vormen van armoede te verlichten en het aantal mensen dat gevaar 

loopt op armoede en sociale uitsluiting te verkleinen. Dit amendement stelt een symbolische verhoging voor 

die een deel van de beschikbare marge van rubriek 1b gebruikt. Een dergelijke marginale verhoging mag 

geen gevolgen hebben voor de nationale toewijzingen uit hoofde van de structuurfondsen. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4412 
=== BUDG/4412 === 

ingediend door João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 06 02 — Technische bijstand 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Reserve           

Totaal 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Motivering: 

Het aantal mensen dat op de armoedegrens leeft of met sociale uitsluiting wordt bedreigd loopt inmiddels in 

de miljoenen, met name in landen die het hardst getroffen zijn door bezuinigingsmaatregelen. Ondanks de 

doelstellingen van de EU op het vlak van armoedebestrijding, hebben de genomen maatregelen bij lange na 

niet het gewenste effect gesorteerd, maar de situatie juist verergerd. Met dit amendement wordt beoogd de 

kredieten voor technische bijstand aanzienlijk te verhogen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 577 
=== EMPL/6293 === 

ingediend door Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Artikel 04 06 02 — Technische bijstand 

Cijfers als volgt wijzigen: 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Reserve           

Totaal 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Motivering: 

Het aantal mensen dat op de armoedegrens leeft of met sociale uitsluiting wordt bedreigd loopt inmiddels in 

de miljoenen, met name in landen die getroffen zijn door harde bezuinigingsmaatregelen. Ondanks de 

armoedebestrijdingsdoelstellingen van de EU, die de gewenste resultaten absoluut niet halen, hebben de 

genomen maatregelen de situatie in feite nog erger gemaakt. Gezien het voornemen om de sociale 

samenhang en de sociale inclusie te bevorderen, wil dit amendement bijgevolg de kredieten voor technische 

bijstand aanzienlijk verhogen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Ontwerpamendement 4423 
=== BUDG/4423 === 

ingediend door Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Toevoegen: 04 07 

 Begroting 2015 Ontwerp van begroting 2016 standpunt van de Raad 2016 Verschil Nieuw bedrag 

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen 

04 07         p.m. p.m. 

Reserve           

Totaal         p.m. p.m. 

Omschrijving: 

Steunprogramma voor de landen waar de trojka heeft ingegrepen 

Toelichting: 

De volgende tekst toevoegen: 

De steun uit dit programma zal toegespitst zijn op de lidstaten waar de trojka heeft ingegrepen, door ze te 

helpen om te gaan met de gevolgen van de programma's van de EU en het IMF (economische 

recessie/stagnatie, verlies van werkgelegenheid en explosieve schulden). De economie zal worden 

aangejaagd met productieve investeringen, en er zullen nieuwe banen worden gecreëerd. 

Motivering: 

De interventieprogramma's van de EU en het IMF hadden rampzalige en pijnlijke gevolgen, namelijk een 

aanzienlijke verslechtering van de economische en sociale situatie. Landen waar is ingegrepen, moeten 

compensatie krijgen voor de veroorzaakte verliezen en gesteund worden door het zogenaamde 

cohesiebeginsel te hanteren. 


