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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende een programma van de 

Europese Unie voor sociale verandering 

en innovatie 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende een programma van de 

Europese Unie voor sociale vooruitgang 

en werkgelegenheid en tot wijziging van 

Besluit nr. 283/2010/EU 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Overeenkomstig de mededeling van de 

Commissie "Een begroting voor Europa 

2020", waarin wordt aanbevolen de 

financieringsinstrumenten van de Unie te 

rationaliseren en te vereenvoudigen en 

scherper de nadruk te leggen op de meer 

waarde van de Unie en op de effecten en 

resultaten, wordt bij deze verordening een 

programma van de Europese Unie voor 

(1) Overeenkomstig de mededeling van de 

Commissie "Een begroting voor Europa 

2020", waarin wordt aanbevolen de 

financieringsinstrumenten van de Unie te 

rationaliseren en te vereenvoudigen en 

scherper de nadruk te leggen op de 

meerwaarde van de Unie en op de effecten 

en resultaten, wordt bij deze verordening 

een programma van de Europese Unie voor 
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sociale verandering en innovatie (hierna 

"het programma" genoemd) opgericht om 

de voortzetting en ontwikkeling te 

garanderen van activiteiten die worden 

uitgevoerd uit hoofde van Besluit nr. 

1672/2006/EG van het Europees Parlement 

en de Raad van 24 oktober 2006 tot 

vaststelling van een communautair 

programma voor werkgelegenheid en 

maatschappelijke solidariteit — Progress, 

Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie, en 

Beschikking 2003/8/EG van de Commissie 

van 23 december 2002 tot uitvoering van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de 

Raad voor wat betreft het tot elkaar 

brengen van aanbiedingen van en 

aanvragen om werk en Besluit 

nr. 283/2010/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 maart 2010 

tot instelling van een Europese Progress-

microfinancieringsfaciliteit voor 

werkgelegenheid en sociale insluiting 

(hierna "de Faciliteit" genoemd). 

sociale vooruitgang, innovatie en 

werkgelegenheid (hierna "het programma" 

genoemd) opgericht om de voortzetting en 

ontwikkeling te garanderen van activiteiten 

die worden uitgevoerd uit hoofde van 

Besluit nr. 1672/2006/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 

tot vaststelling van een communautair 

programma voor werkgelegenheid en 

maatschappelijke solidariteit — Progress, 

Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie, en 

Beschikking 2003/8/EG van de Commissie 

van 23 december 2002 tot uitvoering van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de 

Raad voor wat betreft het tot elkaar 

brengen van aanbiedingen van en 

aanvragen om werk en Besluit 

nr. 283/2010/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 25 maart 2010 

tot instelling van een Europese Progress-

microfinancieringsfaciliteit voor 

werkgelegenheid en sociale insluiting 

(hierna "de Faciliteit" genoemd). 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Overeenkomstig artikel 148, lid 4, van 

het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, heeft de Raad op 21 

oktober 2010 richtsnoeren voor het 

werkgelegenheidsbeleid goedgekeurd, die 

samen met de globale richtsnoeren voor het 

economisch beleid van de lidstaten en van 

de Unie die overeenkomstig artikel 121 

van het Verdrag zijn goedgekeurd, de 

geïntegreerde richtsnoeren van Europa 

2020 vormen. Het programma moet 

bijdragen aan de toepassing van de 

geïntegreerde richtsnoeren van Europa 

2020, en met name de richtsnoeren 7, 8 en 

10, en tegelijkertijd de uitvoering van de 

vlaggenschipinitiatieven ondersteunen, 

(3) Overeenkomstig artikel 148, lid 4, van 

het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, heeft de Raad op 21 

oktober 2010 richtsnoeren voor het 

werkgelegenheidsbeleid goedgekeurd, die 

samen met de globale richtsnoeren voor het 

economisch beleid van de lidstaten en van 

de Unie die overeenkomstig artikel 121 

van het Verdrag zijn goedgekeurd, de 

geïntegreerde richtsnoeren van Europa 

2020 vormen. Het programma moet 

bijdragen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van Europa 2020, in het 

bijzonder op het gebied van 

armoedereducering en werkgelegenheid 

zoals bedoeld in de 
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waarbij speciale aandacht uitgaat naar het 

Europees platform tegen armoede en 

sociale uitsluiting, een agenda voor nieuwe 

vaardigheden en banen en Jeugd in 

beweging. 

werkgelegenheidsrichtsnoeren. Daartoe 

moet het programma de uitvoering van de 

vlaggenschipinitiatieven ondersteunen, 

waarbij speciale aandacht uitgaat naar het 

Europees platform tegen armoede en 

sociale uitsluiting, een agenda voor nieuwe 

vaardigheden en banen en Jeugd in 

beweging, alsook het initiatief "Kansen 

voor jongeren"  

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het Europees platform tegen armoede 

en sociale uitsluiting en de Innovatie-Unie 

zijn vlaggenschipinitiatieven die sociale 

innovatie erkennen als krachtig hulpmiddel 

om de sociale uitdagingen het hoofd te 

bieden die het gevolg zijn van de 

vergrijzing, armoede, werkloosheid, 

nieuwe arbeidspatronen en levensstijlen, en 

de verwachtingen van de burgers ten 

aanzien van sociale rechtvaardigheid, 

onderwijs en gezondheidszorg. Het 

programma moet actie ondersteunen om 

sociale innovatie te stimuleren op 

beleidsgebieden die binnen zijn reikwijdte 

vallen in de publieke, particuliere en 

derde sector, waarbij naar behoren 

rekening moet worden gehouden met de rol 

van de regionale en lokale autoriteiten. Het 

moet onder andere helpen innovatieve 

oplossingen en werkwijzen door middel 

van sociale experimenten te 

inventariseren, te beoordelen en op 

grotere schaal toe te passen om de 

lidstaten te helpen hun arbeidsmarkten en 

socialezekerheidsbeleid doeltreffender te 

hervormen. Het moet ook als katalysator 

fungeren voor grensoverschrijdende 

samenwerking en netwerken tussen actoren 

uit de publieke, particuliere en derde sector 

en hen meer betrekken bij de uitwerking en 

uitvoering van nieuwe benaderingen om te 

beantwoorden aan dringende sociale 

behoeften en uitdagingen. 

(4) Het Europees platform tegen armoede 

en sociale uitsluiting en de Innovatie-Unie 

zijn vlaggenschipinitiatieven die sociale 

innovatie erkennen als krachtig hulpmiddel 

om de sociale uitdagingen het hoofd te 

bieden die het gevolg zijn van de 

vergrijzing, armoede, werkloosheid, 

nieuwe arbeidspatronen en levensstijlen, en 

de verwachtingen van de burgers ten 

aanzien van sociale rechtvaardigheid, 

onderwijs en gezondheidszorg. Het 

programma moet actie ondersteunen om 

sociale innovatie te stimuleren in reactie 

op sociale behoeften waaraan niet of 

onvoldoende tegemoet gekomen wordt, 

namelijk de bestrijding van armoede en 

sociale uitsluiting, de bevordering van 

hoogwaardige en duurzame 

werkgelegenheid, de waarborging van een 

adequate sociale bescherming die 

armoede voorkomt, verbetering van de 

arbeidsvoorwaarden en verbetering van 

de toegang tot gezondheidszorg en 

opleiding voor kwetsbare groepen, waarbij 

naar behoren rekening moet worden 

gehouden met de rol van de regionale en 

lokale autoriteiten. Het moet ook als 

katalysator fungeren voor 

grensoverschrijdende samenwerking en 

netwerken tussen actoren uit de publieke, 

particuliere en derde sector en hen meer 

betrekken bij de uitwerking en uitvoering 

van nieuwe benaderingen om te 
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beantwoorden aan dringende sociale 

behoeften en uitdagingen. 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Het programma moet met name 

helpen innovatieve oplossingen en hun 

toepassing in de praktijk door middel van 

sociale beleidsexperimenten te 

inventariseren, te beoordelen en op 

grotere schaal toe te passen om de 

lidstaten zo nodig te helpen de 

doelmatigheid van hun arbeidsmarkten te 

verhogen en hun socialezekerheids- en 

inclusiebeleid verder te verbeteren. Onder 

sociale beleidsexperimenten wordt 

verstaan het projectmatig uittesten van 

sociale innovaties in de praktijk. Dat 

maakt het mogelijk bewijzen te 

verzamelen over de haalbaarheid van 

sociale innovaties. Met succesvolle ideeën 

moet op ruimere schaal worden 

doorgegaan met financiële ondersteuning 

van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en 

andere bronnen. De ervaring leert dat 

sociale beleidsexperimenten vaak drie tot 

vijf jaar duren en dat er allerhande 

actoren, groot en klein, bij betrokken zijn. 

Eventuele nationale informatiecentra over 

sociale beleidsexperimenten dienen als 

een centraal loket voor alle 

belanghebbende partijen te fungeren en 

de totstandkoming en ontwikkeling van 

netwerken en partnerschappen te 

ondersteunen. 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) De open coördinatiemethode, die 

haar flexibiliteit en operationele 

doeltreffendheid in het kader van het 
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sociaal beleid al bewezen heeft, moet 

worden toegepast op alle gebieden die de 

lidstaten aanbelangen. Het is dan ook 

wenselijk het gebruik van de methode uit 

te breiden om het programma 

doeltreffender te maken. 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 quater) Om een sociaal en ecologisch 

duurzame ontwikkeling in Europa te 

stimuleren, is voorbereiding op en 

ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 

kwalificaties noodzakelijk, resulterend in 

verbetering van de voorwaarden voor het 

scheppen van banen, de kwaliteit van de 

werkgelegenheid en de 

arbeidsomstandigheden door middel van 

bijscholing en een arbeidsmarkt- en 

sociaal beleid dat aansluit op de 

transformatie van bedrijfstakken en de 

dienstensector. Het programma moet 

daarom een positieve bijdrage leveren aan 

het creëren van duurzame, hoogwaardige 

"groene" en "witte" banen en de 

voorbereiding op en ontwikkeling van 

nieuwe vaardigheden en kwalificaties 

voor nieuwe duurzame en hoogwaardige 

banen, door het werkgelegenheids- en 

sociaal beleid te koppelen aan het 

industrie- en structuurbeleid ter 

ondersteuning van de overgang naar een 

hulpbronnenefficiënte, koolstofarme 

economie. Het programma moet met 

name als katalysator fungeren bij het 

verkennen van het 

werkgelegenheidspotentieel van door de 

overheid geïnitieerde groene en sociale 

investeringen en van lokale en regionale 

werkgelegenheidsinitiatieven. 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 quinquies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 quinquies) In het programma moet in 

het bijzonder worden ingegaan op de 

territoriale dimensie van werkloosheid, 

armoede en uitsluiting, en met name op 

de toenemende ongelijkheid tussen en 

binnen regio's, tussen plattelandsgebieden 

en steden alsmede in steden. 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 sexies) De participatie van vrouwen in 

het ondernemerschap en de 

besluitvorming in de economie en de 

zakenwereld is een vaststaande factor van 

verbetering van het 

concurrentievermogen, de productiviteit 

en de innovatie. Uit recente rapporten van 

de Commissie zelf over de graad van 

naleving van het Handvest van de 

grondrechten, alsook uit studies van de 

Wereldbank en de Verenigde Naties 

betreffende goed bestuur en 

duurzaamheid, blijkt dat de integratie van 

vrouwen in de arbeidsmarkt en in het 

bijzonder de gelijkheid in de politieke 

besluitvorming de transparantie en de 

participatie aanmoedigen en de corruptie 

indijken. De Unie zou tegen deze 

achtergrond, in overeenstemming met de 

Europese Strategie voor gendergelijkheid 

2010-2015, oordeelkundiger gebruik 

moeten maken van het potentieel van de 

vrouw, en op die manier bijdragen aan de 

algemene economische en sociale 

doelstellingen van de Unie door meer 

vrouwen op de arbeidsmarkt en op 

kwalitatief hoogstaande posten te krijgen. 

Aangezien de arbeidsparticipatiegraad 

van met name oudere vrouwen, 

alleenstaande ouders, gehandicapte 

vrouwen, migrantenvrouwen en tot een 

etnische minderheid behorende vrouwen 
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nog steeds betrekkelijk gering is, dringt 

zich de noodzaak op dat de bestaande 

kwantitatieve en kwalitatieve verschillen 

tussen mannen en vrouwen worden 

afgebouwd. 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 septies) De sociale aspecten van de 

eengemaakte markt moeten worden 

geconsolideerd. Omdat het vertrouwen in 

de gemeenschappelijke markt en het vrije 

verkeer van diensten moet worden 

vergroot door ervoor te zorgen dat de 

rechten van werknemers worden 

geëerbiedigd, moet gewaarborgd worden 

dat aan het recht van werknemers en het 

recht van ondernemers om zich vrij te 

bewegen over het hele grondgebied van de 

Europese Unie dezelfde status wordt 

toegekend. 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) In lijn met de Europa 2020-strategie 

moet het programma streven naar een 

samenhangende aanpak om de 

werkgelegenheid te stimuleren en sociale 

uitsluiting en armoede te bestrijden. De 

uitvoering moet worden gerationaliseerd en 

vereenvoudigd, met name door middel van 

een aantal gemeenschappelijke bepalingen 

met betrekking tot onder andere algemene 

doelstellingen, typologie van de 

maatregelen en monitoring- en 

evaluatieregelingen. Het programma moet 

zich tevens richten op grote projecten met 

een duidelijke meerwaarde voor de EU, om 

een kritische massa te bereiken en de 

administratieve last voor de begunstigden 

en de Commissie te beperken. Daarnaast 

(5) Het programma moet streven naar een 

samenhangende aanpak om kwalitatief 

hoogwaardige en duurzame 

werkgelegenheid te stimuleren en sociale 

uitsluiting en armoede te bestrijden en 

daarbij altijd de doelstelling van 

gelijkgerechtigdheid van mannen en 

vrouwen en genderintegratie voor ogen 

houden. De uitvoering moet worden 

gerationaliseerd en vereenvoudigd, met 

name door middel van een aantal 

gemeenschappelijke bepalingen met 

betrekking tot onder andere algemene 

doelstellingen, typologie van de 

maatregelen en monitoring- en 

evaluatieregelingen. Het programma moet 

zich richten op projecten, ongeacht hun 
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kan meer gebruik worden gemaakt van 

vereenvoudigde kostenopties (financiering 

op basis van vaste bedragen en vaste 

tarieven), met name bij de uitvoering van 

mobiliteitsregelingen. Het programma 

moet een centraal loket worden voor 

verstrekkers van microfinanciering, voor 

het verlenen van microfinanciering, 

capaciteitsopbouw en technische 

ondersteuning. Tot slot moet het 

programma de nodige budgettaire 

flexibiliteit bieden door een reserve aan te 

leggen die op jaarbasis moet worden 

toegewezen om te beantwoorden aan de 

beleidsprioriteiten. 

omvang, met een duidelijke meerwaarde 

voor de EU.  Om de administratieve last te 

beperken, moet het programma  steun 

geven voor de oprichting en ontwikkeling 

van netwerken en partnerschappen. 

Daarnaast kan meer gebruik worden 

gemaakt van vereenvoudigde kostenopties 

(financiering op basis van vaste bedragen 

en vaste tarieven), met name bij de 

uitvoering van mobiliteitsregelingen, met 

waarborgen betreffende de transpaantie 

van de procedures. Het programma moet 

op Unieniveau een centraal loket worden 

voor verstrekkers van microfinanciering, 

voor het verlenen van microfinanciering en 

financiering voor sociaal 

ondernemerschap, het faciliteren van de 

toegang tot leningen en het bieden van 

technische ondersteuning. Het programma 

moet binnen zijn beperkte mandaat de 

nodige budgettaire flexibiliteit bieden door 

een reserve aan te leggen die op jaarbasis 

moet worden toegewezen met eerbiediging 

van de prerogatieven van de 

begrotingsautoriteit, om te beantwoorden 

aan de beleidsprioriteiten. 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Gelet op de beperkte middelen die 

voor het programma beschikbaar zijn, en 

de voor-bestemming van die middelen 

over de verschillende pijlers, moet bij de 

financiering prioriteit worden gegeven 

aan de ontwikkeling van structuren met 

een duidelijk vermenigvuldigingseffect die 

aan verdere projecten en initiatieven ten 

goede zullen komen. Er moeten ook 

passende maatregelen worden genomen 

om elke mogelijkheid van overlapping met 

en/of dubbele financiering door andere 

fondsen of programma's, met name het 

Europees Sociaal Fonds, te voorkomen. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 ter) De uitgebreide doelstellingen van 

dit programma en het grote belang dat 

eraan wordt gehecht, zijn in tegenspraak 

met de zeer beperkte financiële middelen 

die zijn toegewezen, waardoor 

belanghebbenden in hun verwachtingen 

van het programma kunnen worden 

teleurgesteld. 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De Unie moet zichzelf uitrusten met 

een gedegen analytische basis om 

beleidsvorming op werkgelegenheids- en 

sociaal gebied te ondersteunen. Een 

dergelijke wetenschappelijke basis biedt 

een meerwaarde ten opzichte van nationale 

actie doordat deze een Europees karakter 

heeft en vergelijkbaarheid van de 

verzamelde gegevens mogelijk maakt, 

zodat een volledig beeld van de situatie op 

het gebied van werkgelegenheid, sociaal 

beleid en arbeidsvoorwaarden in de gehele 

Unie ontstaat en een goede evaluatie kan 

plaatsvinden van de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van programma's en 

beleid. 

(6) De Unie moet zichzelf uitrusten met 

een gedegen analytische basis om 

beleidsvorming op werkgelegenheids- en 

sociaal gebied te ondersteunen, met 

bijzondere aandacht voor de impact van 

de financieel-economische crisis. Een 

dergelijke wetenschappelijke basis biedt 

een meerwaarde ten opzichte van nationale 

actie doordat deze een Europees karakter 

heeft en vergelijkbaarheid van de 

verzamelde gegevens mogelijk maakt, 

zodat een volledig beeld van de situatie op 

het gebied van werkgelegenheid, sociaal 

beleid en arbeidsvoorwaarden in de gehele 

Unie ontstaat en een goede evaluatie kan 

plaatsvinden van de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van programma's en 

beleid, met het oog op realisering van de 

doelstellingen van de ΕU-2020 Strategie. 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Unie bevindt zich in een unieke (7) De Unie bevindt zich in een unieke 
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positie om een Europees platform voor 

beleidsuitwisseling en wederzijdse 

leerprocessen tussen de lidstaten op 

werkgelegenheids- en sociaal gebied te 

bieden. Kennis van beleid uit andere 

landen en de resultaten daarvan verbreedt 

de opties die beleidsmakers ter beschikking 

staan, leidt tot nieuwe 

beleidsontwikkelingen en stimuleert 

nationale hervormingen. 

positie om een Europees platform voor 

beleidsuitwisseling en wederzijdse 

leerprocessen tussen de lidstaten op de 

gebieden werkgelegenheid, sociale 

bescherming, sociale inclusie en sociaal 

ondernemerschap te bieden. Kennis van 

beleid uit andere landen en de resultaten 

daarvan, waaronder die welke op 

plaatselijk, regionaal en nationaal niveau 

door middel van 

socialebeleidsexperimenten zijn bereikt, 

verbreedt de opties die beleidsmakers ter 

beschikking staan, en leidt tot nieuwe 

beleidsontwikkelingen. 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Een van de centrale kenmerken van het 

sociaal beleid van de Unie is ervoor te 

zorgen dat minimumnormen worden 

vastgesteld en dat de arbeidsvoorwaarden 

in de Unie voortdurend worden verbeterd. 

De Unie speelt een belangrijke rol doordat 

zij ervoor zorgt dat het wettelijk kader 

volgens de beginselen van slimmere 

regelgeving wordt aangepast aan de 

nieuwe arbeidspatronen en de nieuwe 

gezondheids- en veiligheidsrisico's en 

doordat zij maatregelen neemt om de 

naleving van de EU-regelgeving voor de 

bescherming van de rechten van 

werknemers te verbeteren. 

(8) Een van de centrale kenmerken van het 

sociaal beleid van de Unie is ervoor te 

zorgen dat minimumnormen worden 

vastgesteld en in de praktijk toegepast, en 

dat de arbeidsvoorwaarden in de Unie 

voortdurend worden verbeterd. Deze 

verbetering moet bijvoorbeeld worden 

geïdentificeerd aan de hand van een 

sociaal label. De Unie speelt een 

belangrijke rol doordat zij ervoor zorgt dat 

het wettelijk kader volgens de beginselen 

van behoorlijk werk wordt aangepast aan 

de nieuwe arbeidspatronen en de nieuwe 

gezondheids- en veiligheidsrisico's en 

doordat zij maatregelen neemt om de 

naleving van de ILO-arbeidsnormen, de 

Agenda voor behoorlijk werk van de VN 

en de ILO en de EU-regelgeving voor de 

bescherming van de rechten van 

werknemers te verbeteren. 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Het programma moet er ook 

rekening mee houden dat de verbetering 

van de arbeidsomstandigheden ook nauw 

verband houdt met de flexibilisering van 

de arbeidstijd en de arbeidsvormen, de 

instelling van gezinsondersteunende 

diensten, de verbetering van 

vergunningen en andere 

steunmaatregelen ten behoeve van 

werkende ouders. 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 ter) Er moet eveneens actie worden 

ondernomen om investeringen in 

gezondheidszorg en sociale faciliteiten te 

bevorderen, ten einde niet alleen de 

ongelijkheid en discriminatie te 

verminderen, maar ook voor groei, welzijn 

en ontwikkeling op nationaal, regionaal 

en lokaal niveau te zorgen. 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Maatschappelijke organisaties die op 

verschillende niveaus actief zijn, kunnen 

een belangrijke rol spelen bij de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

het programma door deel te nemen aan het 

beleidsvormingsproces en bij te dragen 

aan sociale innovatie. 

(9) Sociale partners en maatschappelijke 

organisaties spelen een centrale rol bij het 

stimuleren van hoogwaardige 

werkgelegenheid en het bestrijden van 

sociale uitsluiting, armoede en 

werkloosheid en moeten nauw worden 

betrokken bij alle maatregelen die ervoor 

moeten zorgen dat de doelstellingen van 

het programma, waaronder sociale 

innovatie, worden gehaald. Daarom 

moeten de sociale partners en 

maatschappelijke organisaties worden 

betrokken bij wederzijds leren en bij mee 

helpen ontwikkelen, beoordelen, in de 
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praktijk uittesten, evalueren en 

verspreiden van nieuw beleid. Op alle 

niveaus moeten hoogwaardige 

partnerschappen worden gesmeed. Het 

partnerschapsbeginsel moet worden 

versterkt en uitgebreid als het leidende 

beginsel voor alle onderdelen van het 

programma. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De Unie is vastbesloten de sociale 

dimensie van de globalisering te versterken 

door behoorlijk werk en arbeidsnormen te 

bevorderen, hetzij direct ten aanzien van 

derde landen hetzij indirect door middel 

van samenwerking met internationale 

organisaties. Daarom is het zaak goede 

betrekkingen te ontwikkelen met derde 

landen die niet aan het programma 

deelnemen, zodat de doelstellingen van het 

programma kunnen worden bereikt, 

waarbij rekening wordt gehouden met 

eventuele relevante overeenkomsten tussen 

deze landen en de Unie. Dit kan 

bijvoorbeeld betekenen dat 

vertegenwoordigers van deze derde landen 

evenementen van wederzijds belang 

bijwonen (zoals conferenties, workshops 

en seminars) in de landen die aan het 

programma deelnemen. Daarnaast moet de 

samenwerking met internationale 

organisaties worden versterkt, met name de 

Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), de 

Raad van Europa en de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO), met als doel bij de 

uitvoering van het programma rekening te 

houden met de rol van deze organisaties. 

(10) De Unie is vastbesloten de sociale 

dimensie van de globalisering te versterken 

en sociale dumping te bestrijden door 

behoorlijk werk en arbeidsnormen te 

bevorderen, niet alleen in haar lidstaten 

maar ook internationaal, hetzij direct ten 

aanzien van derde landen hetzij indirect 

door middel van samenwerking met 

internationale organisaties. Daarom is het 

zaak goede betrekkingen te ontwikkelen 

met derde landen die niet aan het 

programma deelnemen, zodat de 

doelstellingen van het programma kunnen 

worden bereikt, waarbij rekening wordt 

gehouden met eventuele relevante 

overeenkomsten tussen deze landen en de 

Unie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat 

vertegenwoordigers van deze derde landen 

evenementen van wederzijds belang 

bijwonen (zoals conferenties, workshops 

en seminars) in de landen die aan het 

programma deelnemen. Daarnaast moet de 

samenwerking met internationale 

organisaties worden versterkt, met name de 

Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en 

andere relevante VN-organen, de Raad 

van Europa en de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO), met als doel bij de 

uitvoering van het programma rekening te 

houden met de rol van deze organisaties. 
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Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Overeenkomstig de artikelen 45 en 46 

van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie zijn in Verordening 

(EU) nr. 492/2011 bepalingen vastgelegd 

om het vrije verkeer van werknemers te 

verwezenlijken door een nauwe 

samenwerking tussen de lidstaten en met 

de Commissie tot stand te brengen. Eures 

moet een betere werking van de 

arbeidsmarkten bevorderen door 

grensoverschrijdende geografische 

mobiliteit van werknemers gemakkelijker 

te maken, de transparantie van de 

arbeidsmarkt te vergroten, te zorgen voor 

compensatie van aanbiedingen van en 

aanvragen om werk, en activiteiten op het 

gebied van werving, advisering en 

begeleiding op nationaal en 

grensoverschrijdend niveau te 

ondersteunen, hetgeen bijdraagt tot de 

doelstellingen van de Europa 2020-

strategie. 

(11) Overeenkomstig de artikelen 45 en 46 

VWEU zijn in Verordening (EU) 

nr. 492/2011 bepalingen vastgelegd om het 

vrije verkeer van werknemers te 

verwezenlijken door een nauwe 

samenwerking tussen de lidstaten en met 

de Commissie tot stand te brengen. Eures 

moet een betere werking van de 

arbeidsmarkten bevorderen door vrijwillige 

grensoverschrijdende geografische 

mobiliteit van werknemers gemakkelijker 

te maken, de transparantie van de 

arbeidsmarkt te vergroten en de gelijke 

behandeling van grensoverschrijdende 

werknemers, zowel op sociaal als fiscaal 

vlak, te bevorderen, en activiteiten op het 

gebied van advisering, begeleiding en 

plaatsing voor mobiele werknemers en 

werkgevers op nationaal en 

grensoverschrijdend niveau te 

ondersteunen, hetgeen bijdraagt tot de 

doelstellingen van de Europa 2020-

strategie. De Commissie mag echter niet 

zelf als een dienst voor 

arbeidsbemiddeling optreden. 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De reikwijdte van Eures moet worden 

uitgebreid tot de ontwikkeling en 

ondersteuning van gerichte 

mobiliteitsregelingen op het niveau van de 

Unie, zodat vacatures kunnen worden 

vervuld waar de arbeidsmarkt 

tekortkomingen vertoont. Overeenkomstig 

artikel 47 van het Verdrag moet de regeling 

de mobiliteit onder jeugdige werknemers 

begunstigen. 

(12) De reikwijdte van Eures moet worden 

uitgebreid tot de ontwikkeling en 

ondersteuning van gerichte 

mobiliteitsregelingen op het niveau van de 

Unie, zodat vacatures kunnen worden 

vervuld waar de arbeidsmarkt 

tekortkomingen vertoont, en de projecten 

inzake grensoverschrijdende Eures-

partnerschappen verder kunnen worden 

ontwikkeld en uitgebreid. In het licht van 
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de hoge jeugdwerkloosheid en 

overeenkomstig artikel 47 van het Verdrag 

moet de regeling met name de vrijwillige 

mobiliteit onder jeugdige werknemers in 

de Unie begunstigen. Met onder andere 

het EU-initiatief "Je eerste Eures-baan" 

moeten jongeren gemakkelijker toegang 

hebben tot vacatures in eigen land en het 

accepteren van een baan in een andere 

lidstaat, en moeten werkgevers 

aangespoord worden om mobiele jonge 

werknemers een baan aan te bieden. De 

mobiliteitsregelingen moeten de Unie en 

de lidstaten er evenwel niet van 

weerhouden jongeren te helpen bij het 

vinden van een eerste baan in hun land 

van herkomst. 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) In veel grensgebieden vormen 

grensoverschrijdende EURES-

partnerschappen een belangrijk 

instrument bij het creëren van een echte 

Europese arbeidsmarkt. Bij 

grensoverschrijdende EURES-

partnerschappen zijn telkens minstens 

twee lidstaten of een lidstaat en een ander 

deelnemend land betrokken, waardoor ze 

horizontaal van aard zijn en een 

duidelijke meerwaarde voor de Unie 

hebben. Grensoverschrijdende EURES-

partnerschappen moeten daarom 

ondersteund blijven worden via 

horizontale activiteiten van de Unie, 

eventueel aangevuld met nationale 

middelen of door het ESF. 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 ter) Bij de evaluatie van EURES-

activiteiten moet rekening worden 

gehouden met kwalitatieve en 

kwantitatieve criteria. Daarvoor moeten 

de Commissie, de lidstaten en de sociale 

partners gemeenschappelijke indicatoren 

ontwikkelen om de kwaliteit van de 

werkgelegenheid en de 

arbeidsvoorwaarden bij EURES-banen te 

beoordelen. Aangezien vacatures die van 

een bepaalde lidstaat uitgaan, in een 

andere lidstaat binnenkomen, afhankelijk 

van de voortdurend veranderende 

arbeidsmarktomstandigheden en de 

daarmee samenhangende 

mobiliteitspatronen, mag bij de evaluatie 

de nadruk niet alleen liggen op de 

binnenkomende en uitgaande vacatures 

in afzonderlijke landen maar moet vooral 

worden gekeken naar de geaggregeerde 

cijfers op het niveau van de Unie. 

Bovendien leidt advisering niet 

noodzakelijk tot meetbare mobiliteit of 

plaatsing in een baan. 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Een van de grootste belemmeringen 

om een bedrijf te starten is gebrek aan 

toegang tot krediet, met name voor 

degenen die het verst van de arbeidsmarkt 

af staan. De Unie en de lidstaten moeten op 

dit punt meer doen om het aanbod aan 

microfinanciering te vergroten en tegemoet 

te komen aan de vraag van degenen die 

hieraan het meest behoefte hebben, met 

name werkloze en kwetsbare mensen die 

een micro-onderneming willen starten of 

uitbouwen, eventueel als zelfstandige, 

maar geen toegang tot krediet hebben. Als 

eerste stap hebben het Europees Parlement 

en de Raad in 2010 de Faciliteit opgezet. 

(14) Een van de grootste belemmeringen 

om een bedrijf te starten is gebrek aan 

toegang tot krediet, aandelenkapitaal of 

quasi-aandelenkapitaal, met name voor 

degenen die het verst van de arbeidsmarkt 

af staan. De Unie en de lidstaten moeten op 

dit punt meer doen om het aanbod aan 

microfinanciering te vergroten, de toegang 

tot leningen te vergemakkelijken en 

tegemoet te komen aan de vraag van 

degenen die hieraan het meest behoefte 

hebben, met name werklozen, vrouwen en 

kwetsbare mensen die een micro-

onderneming willen starten of uitbouwen, 

eventueel als zelfstandige, maar geen 



 

 

 PE519.310/ 16 

 NL 

toegang tot krediet hebben. Tegelijk 

vormen kleine bedrijven en micro-

ondernemingen de meerderheid van de 

nieuw opgerichte bedrijven in de 

Europese Unie en kunnen microkredieten 

de snelste manier zijn om toegevoegde 

waarde en concrete resultaten te krijgen. 

Als eerste stap hebben het Europees 

Parlement en de Raad in 2010 de Faciliteit 

opgezet. De voorlichting op het niveau 

van de Unie en de lidstaten over 

mogelijkheden op het gebied van 

microfinanciering moet worden 

verbetered om degenen die er behoefte 

aan hebben beter te bereiken. 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Microfinanciering en steun voor 

sociaal ondernemrschap moet een 

langetermijnimpact hebben en 

terechtkomen bij de potentiële 

begunstigden. Het moet bijdragen tot een 

hoog niveau van kwalitatief 

hoogwaardige en duurzame 

werkgelegenheid, en dienen als 

katalysator voor zowel economisch, als 

plaatselijk ontwikkelingsbeleid. Om de 

kansen voor het creëren van 

levensvatbare micro-ondernemingen te 

maximaliseren, moeten de acties op het 

gebied van microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap geflankeerd worden 

door mentor- en opleidingsprogramma's 

die regelmatig moeten worden 

geactualiseerd, met toegang via 

gecentraliseerde informatiepunten. Het is 

van groot belang dat voor dit soort 

maatregelen een adequate hoeveelheid 

begrotingsmiddelen ter beschikking wordt 

gesteld. 

Amendement  27 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om microfinanciering toegankelijker 

te maken op de jonge 

microfinancieringsmarkt van de EU moet 

de institutionele capaciteit van de 

verstrekkers, met name niet-bancaire 

microfinancieringsinstellingen, worden 

uitgebreid, zoals is vastgelegd in de 

mededeling van de Commissie "Een 

Europees initiatief voor de ontwikkeling 

van microkrediet ter ondersteuning van 

groei en werkgelegenheid". 

(15) Om microfinanciering toegankelijker 

te maken op de jonge 

microfinancieringsmarkt van de EU moet 

de institutionele capaciteit van de 

verstrekkers, met van name niet-bancaire 

microfinancieringsinstellingen, worden 

uitgebreid, zoals is vastgelegd in de 

mededeling van de Commissie "Een 

Europees initiatief voor de ontwikkeling 

van microkrediet ter ondersteuning van 

groei en werkgelegenheid" en het verslag 

van de Commissie over de "Bevordering 

van innovatie door en ondernemerschap 

van vrouwen". Het verbeteren van de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid 

van microfinanciering op de markt van de 

Unie veronderstelt ook dat de regels 

betreffende de grensoverschrijdende 

activiteiten van aanbieders van 

microfinanciering de 

terbeschikkingstelling van 

microfinanciering op de interne markt 

vergemakkelijken. 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Sociale ondernemingen zijn een 

hoeksteen van de pluralistische sociale 

markteconomie van Europa. Zij kunnen de 

motor achter sociale verandering zijn door 

innovatieve oplossingen aan te dragen en 

leveren daarom een waardevolle bijdrage 

aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de Europa 2020-

strategie. Het programma moet de toegang 

tot financiering van sociale ondernemingen 

verbeteren en zo bijdragen tot het initiatief 

voor een sociaal ondernemerschap van de 

Commissie. 

(16) Sociale ondernemingen zijn een 

hoeksteen van de pluralistische sociale 

markteconomie van Europa en dragen in 

belangrijke mate bij tot een betere sociale 

convergentie in Europa. Zij kunnen de 

motor achter sociale vooruitgang zijn door 

innovatieve oplossingen aan te dragen en 

leveren daarom een waardevolle bijdrage 

aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de Europa 2020-

strategie, alsook aan de bevordering van 

inclusieve arbeidsmarkten en voor 

iedereen beschikbare sociale diensten. 

Binnen zijn beperkte bestek moet het 
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programma de toegang tot financiering van 

sociale ondernemingen verbeteren en zo 

bijdragen tot het initiatief voor een sociaal 

ondernemerschap van de Commissie. 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Om voort te bouwen op de ervaring 

van internationale financiële instellingen, 

met name de Europese Investeringsbank 

Groep, moeten maatregelen met betrekking 

tot microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap indirect door de 

Commissie worden uitgevoerd door taken 

in verband met de uitvoering van de 

begroting overeenkomstig het Financieel 

Reglement aan financiële instellingen toe 

te vertrouwen. Gebruikmaking van de 

middelen van de EU betekent dat de 

hefboomwerking van internationale 

financiële instellingen en andere 

investeerders wordt gebundeld, 

benaderingen worden gelijkgeschakeld en 

zo de toegang tot financiering voor micro-

ondernemingen, waaronder zelfstandigen 

en sociale ondernemingen, beter wordt. Zo 

helpt de bijdrage van de Unie de 

opkomende sector van de sociale 

ondernemingen en de 

microfinancieringsmarkt in de Unie zich te 

ontwikkelen en stimuleert deze 

grensoverschrijdende activiteiten. 

(17) Om voort te bouwen op de ervaring 

van internationale financiële instellingen, 

met name de Europese Investeringsbank 

Groep, moeten maatregelen met betrekking 

tot microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap indirect door de 

Commissie worden uitgevoerd door taken 

in verband met de uitvoering van de 

begroting overeenkomstig het Financieel 

Reglement aan financiële instellingen toe 

te vertrouwen. Gebruikmaking van de 

middelen van de EU betekent dat de 

hefboomwerking van internationale 

financiële instellingen en andere 

investeerders wordt gebundeld, synergie-

effecten tussen de acties van de lidstaten 

en de Unie tot stand worden gebracht, 

benaderingen worden gelijkgeschakeld en 

zo de toegang tot financiering en de 

beschikbaarheid van microfinanciering 

voor specifieke risicogroepen en jonge 

mensen, alsook de toegang tot 

financiering voor sociale ondernemingen, 

beter wordt. Zo helpt de bijdrage van de 

Unie de opkomende sector van de sociale 

ondernemingen en de 

microfinancieringsmarkt in de Unie zich te 

ontwikkelen en stimuleert deze 

grensoverschrijdende activiteiten. De 

maatregelen van de Unie moeten 

complementair zijn aan het gebruik van 

financiële instrumenten door de lidstaten 

ten behoeve van microfinanciering en de 

sociale economie. De organisaties die zijn 

belast met de uitvoering van de 

maatregelen, moeten zorgen voor 

meerwaarde en dubbele financiering met 

EU-middelen voorkomen. 
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Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) In overeenstemming met de 

Europa 2020-strategie moet het 

programma het nijpende probleem van de 

jeugdwerkloosheid aanpakken. Met name 

de Europese jeugd heeft te lijden onder de 

economische crisis; de jeugdwerkloosheid 

in veel lidstaten is hoog, in sommige zelfs 

meer dan 40%. Hoewel er aanzienlijke 

verschillen tussen Europese landen 

bestaan, is de gemiddelde 

jeugdwerkloosheid in de EU procentueel 

meer dan twee keer zo hoog als de 

werkloosheid onder volwassenen. 

Bovendien bestaan er grote regionale 

verschillen. Vooral in landelijke gebieden 

stijgt de jeugdwerkloosheid. Aan jonge 

mensen die nog geen 25 jaar oud zijn, 

moet daarom een toekomstperspectief 

worden geboden, waarin zij een centrale 

rol spelen bij de ontwikkeling van de 

Europese samenleving en de Europese 

economie, wat in deze tijden van crisis 

bijzonder belangrijk is. 

(Gekoppeld aan het Jongereninitiatief) 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 ter) Door de jeugdwerkloosheid en de 

onzekere situatie van jonge werknemers 

aan te pakken, zouden niet alleen de 

maatschappelijke kosten worden verlaagd, 

maar zou ook de maatschappelijke 

integratie worden bevorderd. Daarom 

dient in het programma het accent in het 

bijzonder op de jeugdwerkloosheid te 

worden gelegd, door invoering van een 

Jongereninitiatief, dat de overgang van 

onderwijs naar behoorlijk werk en 
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behoorlijke arbeidsomstandigheden voor 

jongeren moet verbeteren en tot minder 

schoolverlaters moet leiden. 

(Gekoppeld aan het Jongereninitiatief) 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 quater) De Commissie en de lidstaten 

moeten een op rechten gebaseerde aanpak 

voor opleiding en werkgelegenheid 

aannemen. Het kwalitatieve aspect van 

behoorlijk werk voor jongeren, waaronder 

beloning voor stages en 

praktijkopleidingen, mag niet in het 

gedrang komen en de centrale 

arbeidsnormen en andere normen voor de 

kwaliteit van het werk, zoals arbeidstijd, 

loon, sociale zekerheid, en gezondheid en 

veiligheid op het werk, moeten bij de 

pogingen die worden ondernomen, in het 

middelpunt staan. 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 quinquies) De acties binnen het 

programma moeten de lidstaten helpen bij 

de invoering van doeltreffende 

stimuleringsmaatregelen voor jongeren 

om behoorlijke levensomstandigheden en 

arbeidsvoorwaarden te garanderen. 

Daarmee moeten werkgevers (zowel 

overheid als particuliere sector) worden 

gestimuleerd om jongeren in dienst te 

nemen en op te leiden, zowel te investeren 

in het scheppen van hoogwaardige banen 

voor jongeren als in bijscholing en 

opwaardering van hun vaardigheden 

tijdens het dienstverband alsmede de 

keuze voor het ondernemerschap onder 

jongeren te steunen. Het programma moet 
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ook wijzen op de speciale rol en betekenis 

van kleine ondernemingen met betrekking 

tot opleiding, deskundigheid en 

traditionele kennis, alsmede waarborgen 

dat jongeren toegang hebben tot 

microfinanciering. Het programma moet 

de uitwisseling van de beste praktijken 

tussen de lidstaten op al deze terreinen 

faciliteren. 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 sexies) De acties binnen het 

programma moeten de lidstaten en de 

actoren op de arbeidsmarkt helpen bij de 

uitvoering van de jeugdgarantieregeling, 

zodat jongeren binnen vier maanden na 

het verlaten van de school werk hebben of 

onderwijs, een opleiding of een 

omscholingscursus volgen, met name voor 

jongeren die hun school of opleiding 

afbreken en andere kwetsbare jongeren. 

Het programma moet de uitwisseling van 

de beste praktijken tussen de lidstaten op 

dit terrein faciliteren. 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Uit hoofde van de artikelen 8 en 10 

van het Verdrag moet het programma de 

mainstreaming van gendergelijkheids- en 

non-discriminatiedoelstellingen bij elk 

optreden ondersteunen. Er moet 

regelmatig monitoring en evaluatie 

plaatsvinden om te beoordelen hoe in de 

activiteiten van het programma wordt 

omgegaan met kwesties inzake 

gendergelijkheid en non-discriminatie. 

(18) Uit hoofde van artikel 3, lid 3, VEU 

en artikel 8 VWEU moet ervoor worden 

gezorgd dat het programma bijdraagt tot 

bevordering van de gelijkheid van 

mannen en vrouwen bij alle maatregelen 

en elk optreden via gendermainstreaming 

en, waar van toepassing, via specifieke 

actie om de arbeidsparticipatie van 

vrouwen en sociale inclusie te bevorderen. 

Er moet regelmatig monitoring en evaluatie 

plaatsvinden om te beoordelen hoe in de 

activiteiten van het programma wordt 

omgegaan met kwesties inzake 
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gendergelijkheid en non-discriminatie. 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) Uit hoofde van artikel 10 VWEU 

dient het programma te waarborgen dat 

uitvoering van de in het programma 

vermelde prioriteiten bijdraagt tot de 

bestrijding van discriminatie op grond van 

geslacht, ras of etnische afkomst, 

godsdienst of overtuiging, handicap, 

leeftijd of seksuele gerichtheid, en tot het 

voldoen aan de verplichtingen in het 

kader van het VN-Verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap 

met betrekking tot o.a. onderwijs, werk en 

dienstbetrekking en toegankelijkheid. Er 

moet regelmatig toezicht en evaluatie 

plaatsvinden om na te gaan hoe bij de 

programma-activiteiten rekening is 

gehouden met kwesties inzake non-

discriminatie. 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 ter) Gelijkheid en non-discriminatie 

zijn niet louter juridische kwesties maar 

fundamentele uitdagingen voor de 

samenleving. Het communautair 

programma voor werkgelegenheid en 

maatschappelijke solidariteit – Progress 

(het Progress-programma) omvatte de 

onderdelen "non-discriminatie en 

diversiteit" en "gendergelijkheid", die 

voortgezet en verder ontwikkeld moeten 

worden in het kader van het programma 

"Grondrechten en burgerschap". Voorts 

wees de tussentijdse evaluatie van het 

Progress-programma uit dat er meer 

inspanningen en nieuwe initiatieven 

nodig zijn inzake gelijkheid en non-
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discriminatie. Het is derhalve van het 

allergrootste belang in alle ter zaken 

doende initiatieven en acties in het kader 

van het programma specifieke aandacht 

aan deze onderwerpen te blijven besteden, 

in het bijzonder aan het verbeteren van de 

arbeidsparticipatie van vrouwen, aan 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, 

en aan het bevorderen van een beter 

evenwicht tussen werk en privéleven. 

Amendement 38 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 quater) Uit hoofde van artikel 3 

VWEU en artikel 24 van het Handvest 

van de grondrechten van de Unie 

waarborgt het programma de 

bescherming van de rechten van het kind. 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(19) Uit hoofde van artikel 9 van het 

Verdrag moet het programma ervoor 

zorgen dat rekening wordt gehouden met 

de vereisten in verband met de 

bevordering van de werkgelegenheid, de 

waarborging van toereikende sociale 

bescherming, de bestrijding van sociale 

uitsluiting bij de vaststelling en uitvoering 

van het beleid en de activiteiten van de 

Unie. 

(19) Uit hoofde van artikel 9 VWEU en de 

doelstellingen van de Europa 2020-

strategie moet het programma bijdragen 

aan de bevordering van een hoog niveau 

van hoogwaardige en duurzame 

werkgelegenheid, de waarborging van 

toereikende sociale bescherming en de 

bestrijding van armoede en sociale 

uitsluiting. 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Het programma moet een 

aanvulling zijn op andere programma's 
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van de Unie en tegelijk erkennen dat elk 

instrument volgens zijn eigen specifieke 

procedures moet werken. Dezelfde 

subsidiabele kosten mogen dus geen twee 

keer gefinancierd worden. Ten einde 

toegevoegde waarde en een aanzienlijke 

impact van de EU-financiering te 

bereiken, moeten nauwe synergieën 

tussen het programma, andere 

programma's van de Unie en de 

structuurfondsen, met name het ESF, 

worden ontwikkeld. 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 ter) Het programma moet zodanig 

worden uitgevoerd dat de bevoegde 

autoriteit of autoriteiten van elke lidstaat 

kunnen meewerken aan de 

verwezenlijking van de in het programma 

vermelde doelstellingen. 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) Om de communicatie met het grote 

publiek efficiënter te maken en te zorgen 

voor een sterkere synergie tussen de 

communicatieactiviteiten op initiatief van 

de Commissie, dragen de middelen die uit 

hoofde van de verordening worden 

toegewezen aan informatie- en 

communicatieactiviteiten ook bij aan de 

communicatie van de politieke prioriteiten 

van de Europese Unie voor zover deze 

verband houden met de algemene 

doelstellingen van deze verordening. 

(20) Om de communicatie met het grote 

publiek efficiënter te maken en te zorgen 

voor een sterkere synergie tussen de 

communicatieactiviteiten op initiatief van 

de Commissie, dragen de middelen die uit 

hoofde van de verordening worden 

toegewezen aan informatie- en 

communicatieactiviteiten ook bij aan de 

informatieverstrekking over de politieke 

prioriteiten van de Europese Unie voor 

zover deze verband houden met de 

algemene doelstellingen van deze 

verordening. 
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Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Het programma moet gemonitord, 

geëvalueerd en zo nodig aangepast of 

gewijzigd worden. 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) Om te waarborgen dat het 

programma tijdens de hele looptijd 

flexibel genoeg is om te kunnen inspelen 

op de veranderde behoeften en de 

overeenkomstige beleidsprioriteiten, moet 

aan de Commissie de bevoegdheid worden 

overgedragen om overeenkomstig artikel 

290 VWEU handelingen vast te stellen 

voor de toewijzing van middelen aan de 

afzonderlijke onderdelen van de pijlers 

van het programma en voor de 

goedkeuring van meerjarige 

werkprogramma's [en om te bepalen 

waarvoor de niet-toegewezen middelen 

worden gebruikt]. Het is cruciaal dat de 

Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden passend overleg voert, 

onder andere met deskundigen, sociale 

partners en organisaties van het 

maatschappelijk middenveld. Bij het 

voorbereiden en opstellen van 

gedelegeerde handelingen dient de 

Commissie erop toe te zien dat de 

desbetreffende documenten gelijktijdig, 

tijdig en op passende wijze aan het 

Europees Parlement en de Raad worden 

toegezonden. 

(De bepaling over het gebruik van niet-toegewezen middelen zal worden gefinaliseerd zodra er 

overeenstemming is bereikt over het Financieel Reglement). 



 

 

 PE519.310/ 26 

 NL 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Aan de Commissie moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

verleend om te waarborgen dat uniforme 

voorwaarden gelden voor de uitvoering 

van acties in het kader van de Eures-pijler 

en de pijler Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap van het programma. 

Schrappen 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) De uitvoeringsbevoegdheden met 

betrekking tot acties die in het kader van 

de Progress-pijler van het programma 

worden uitgevoerd, moeten worden 

uitgeoefend overeenkomstig Verordening 

(EU) nr. 182/2011 van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 februari 2011 

tot vaststelling van de algemene 

voorschriften en beginselen die van 

toepassing zijn op de wijze waarop de 

lidstaten de uitoefening van de 

uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren. 

(25) Ten einde te zorgen voor uniforme 

voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 

van deze verordening moeten 

uitvoeringsbevoegdheden worden 

verleend aan de Commissie. Die 

bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

182/2011 van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 februari 2011 tot 

vaststelling van de algemene voorschriften 

en beginselen die van toepassing zijn op de 

wijze waarop de lidstaten de uitoefening 

van de uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren. 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Voor de uitvoering, monitoring en 

evaluatie van het programma moet de 

Commissie worden bijgestaan door een 

strategische adviesraad, die een 

raadplegende functie heeft, onder 

voorzitterschap van de Commissie staat en 

bestaat uit vertegenwoordigers van de 
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lidstaten en andere deelnemende landen 

en van op het niveau van de Unie 

georganiseerde vakbonden, 

werkgeversorganisaties, maatschappelijke 

organisaties en financiële instellingen die 

direct of indirect bij de uitvoering van 

activiteiten van het programma betrokken 

zijn. 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij deze verordening wordt een 

Programma van de Europese Unie voor 

sociale verandering en innovatie (hierna 

"het programma" genoemd) vastgesteld, 

met als doel bij te dragen tot de uitvoering 

van de Europa 2020-strategie en de 

kerndoelen en de geïntegreerde 

richtsnoeren daarvan door financiële 

ondersteuning te verlenen voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

de Europese Unie met betrekking tot de 

bevordering van de werkgelegenheid, de 

waarborging van toereikende sociale 

bescherming, de bestrijding van armoede 

en sociale uitsluiting en de verbetering van 

de arbeidsvoorwaarden. 

1. Bij deze verordening wordt een 

Programma van de Europese Unie voor 

sociale vooruitgang, innovatie en 

werkgelegenheid (hierna "het programma" 

genoemd) vastgesteld, met als doel om, 

onder andere via innovatieve acties, bij te 

dragen tot de uitvoering van de Europa 

2020-strategie, de kerndoelen daarvan, 

geïntegreerde richtsnoeren, de 

vlaggenschipinitiatieven en het Initiatief 

kansen voor jongeren door financiële 

ondersteuning te verlenen voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

de Europese Unie met betrekking tot de 

bevordering van kwalitatief hoogwaardige 

en duurzame werkgelegenheid, de 

waarborging van toereikende en 

behoorlijke sociale bescherming, de 

bestrijding van armoede en sociale 

uitsluiting, de verbetering van de 

arbeidsvoorwaarden en de verbetering van 

de werkgelegenheids- en onderwijssituatie 

van jongeren. 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) "Sociale onderneming": een 

onderneming die als primaire doelstelling 

heeft een sociale impact te bewerkstelligen 

in plaats van winst te maken voor de 

a) "Sociale onderneming": een 

onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, 

die niet genoteerd is op een 

gereglementeerde markt, zoals 
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eigenaren en belanghebbenden. Zij is 

actief op de markt door op ondernemende 

en innovatieve wijze goederen en diensten 

te produceren en gebruikt overschotten 

vooral voor sociale doeleinden. Zij wordt 

op controleerbare en transparante wijze 

bestuurd, met name door de werknemers, 

afnemers en belanghebbenden bij haar 

bedrijfsactiviteiten te betrekken. 

gedefinieerd in punt 14 van artikel 4, lid 

1, van Richtlijn 2004/39/EG en die: 

i) overeenkomstig haar oprichtingsakte, 

statuten of ander statutair basisdocument 

als primaire doelstelling heeft een 

meetbare, positieve sociale impact te 

bewerkstelligen in plaats van winst te 

maken voor haar eigenaren, leden en 

belanghebbenden, wanneer: 

 - de onderneming innovatieve goederen of 

diensten met een grote maatschappelijke 

opbrengst levert en/of 

 - de onderneming een innovatieve 

productiemethode voor haar goederen of 

diensten gebruikt die haar sociale 

doelstelling belichaamt; 

 ii) haar winst herinvesteert om in eerste 

instantie haar hoofddoel te realiseren en 

over vooraf bepaalde procedures en regels 

beschikt voor alle omstandigheden waarin 

winst wordt uitgekeerd aan 

aandeelhouders en eigenaars, om ervoor 

te zorgen dat door uitkering van winst de 

primaire doelstelling niet wordt 

ondergraven; 

 iii) op zakelijke, controleerbare en 

transparante wijze wordt bestuurd, met 

name door de werknemers, afnemers en/of 

belanghebbenden bij haar 

bedrijfsactiviteiten te betrekken. 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) "Microfinanciering": garanties, 

tegengaranties, microkredieten, 

aandelenkapitaal en quasi-aandelenkapitaal 

die aan personen en micro-ondernemingen 

worden verstrekt. 

d) "Microfinanciering": garanties, 

tegengaranties, microkredieten, 

aandelenkapitaal en quasi-aandelenkapitaal 

die aan personen en micro-ondernemingen 

met geen of onvoldoende 

kredietwaardigheid worden verstrekt. 

Amendement  51 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) "Sociale innovatie": nieuwe 

sociale initiatieve of projecten die zowel 

qua doelstellingen als qua middelen 

sociaal zijn, en specifiek zijn onwikkeld 

om doeltreffender, doelmatiger, 

duurzamer en rechtvaardiger antwoorden 

te verschaffen op sociale behoeften 

waaraan niet of onvoldoende tegemoet 

gekomen wordt, zoals de bestrijding van 

armoede en sociale uitsluiting, het vinden 

van een eerste baan, de bevordering van 

kwalitatief hoogwaardige 

werkgelegenheid, de waarborging van een 

adequate sociale bescherming die 

armoede voorkomt, de waarborging van 

toegang tot gezondheidszorg voor 

kwetsbare groepen, en verbetering van de 

arbeidsvoorwaarden, en zo bijdragen tot 

sociale vooruitgang. 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d ter) "Sociale beleidsexperimenten": het 

projectmatig uittesten van sociale 

innovaties in de praktijk om 

bewijsmateriaal te verzamelen over de 

doeltreffendheid en haalbaarheid ervan, 

waarbij zulke projecten een beperkte 

looptijd hebben en er allerhande actoren 

bij betrokken zijn. 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het programma bestaat uit de volgende 

drie complementaire pijlers: 

1. Het programma bestaat uit de volgende 

vier complementaire pijlers: 
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(Gekoppeld aan het Jongereninitiatief) 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de Progress-pijler, die de ontwikkeling, 

uitvoering, monitoring en evaluatie van het 

werkgelegenheids- en sociaal beleid en de 

wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden van 

de Unie ondersteunt en bevordert 

wetenschappelijk gefundeerde 

beleidsvorming en innovatie, in 

samenwerking met de sociale partners, 

maatschappelijke organisaties en andere 

belanghebbende partijen; 

a) de Progress-pijler, die de ontwikkeling, 

uitvoering, monitoring en evaluatie van het 

beleid van de Unie op het gebied van 

werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden, 

sociale bescherming, sociale inclusie en 

armoedebestrijding alsook de wetgeving 

op die terreinen ondersteunt, en die 

wetenschappelijk gefundeerde 

beleidsvorming, sociale innovatie, sociale 

beleidsexperimenten en sociale 

vooruitgang bevordert, in samenwerking 

en via partnerschappen met de sociale 

partners, maatschappelijke organisaties en 

openbare en particuliere instanties; 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de Eures-pijler, die activiteiten van het 

Eures-netwerk zal ondersteunen, d.w.z. de 

door de EER-lidstaten en de Zwitserse 

Bondsstaat aangewezen gespecialiseerde 

diensten, samen met andere 

belanghebbende partijen, om informatie-

uitwisseling en -verspreiding en andere 

samenwerkingsvormen te ontwikkelen om 

de geografische mobiliteit van werknemers 

te stimuleren; 

b) de EURES-pijler, die activiteiten van het 

EURES-netwerk zal ondersteunen, samen 

met de sociale partners en andere 

belanghebbende partijen, om informatie-

uitwisseling en -verspreiding en andere 

samenwerkingsvormen, zoals 

grensoverschrijdende partnerschappen en 

individuele adviesverlening en 

informatieverstrekking aan 

werkzoekenden, mobiele werknemers en 

werkgevers te ontwikkelen om de 

vrijwillige geografische mobiliteit van 

werknemers op een eerlijke basis te 

stimuleren en bij te dragen tot de 

bevordering van hoogwaardige 

werkgelegenheid; 
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Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de pijler Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap, die de toegang tot 

financiering voor ondernemers zal 

vergemakkelijken, met name voor degenen 

die het verst van de arbeidsmarkt af staan, 

en sociale ondernemingen. 

c) de pijler Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap, die microfinanciering 

voor potentiële ondernemers vlotter 

toegankelijk en meer beschikbaar zal 

maken, met name voor werklozen, sociaal 

uitgesloten en andere kwetsbare mensen, 

alsook voor bestaande micro-

ondernemingen en sociale ondernemingen. 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) de pijler Jongereninitiatief, die de 

werkgelegenheids- en onderwijssituatie 

van jongeren moet verbeteren, met name 

jongeren die geen onderwijs of opleiding 

volgen en geen baan hebben (NEET-

jongeren). 

(Gekoppeld aan het Jongereninitiatief) 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in de artikelen 1 tot en met 14 

vastgelegde gemeenschappelijke 

bepalingen zijn van toepassing op alle drie 

in de punten a), b) en c), van lid 1 bedoelde 

pijlers, en op elk van die pijlers zijn tevens 

specifieke artikelen van toepassing. 

2. De in de artikelen 1 tot en met 14, en in 

Titel II bis vastgelegde 

gemeenschappelijke bepalingen zijn in 

voorkomend geval van toepassing op alle 

vier in de punten a), b), c) en c) bis, van lid 

1 bedoelde pijlers, en op elk van die pijlers 

zijn tevens specifieke artikelen van 

toepassing. 
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Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) stimuleren dat de belangrijkste 

Europese en nationale beleidsmakers en 

andere belanghebbende partijen zich 

nauwer betrokken voelen bij de 

doelstellingen van de Unie op het gebied 

van werkgelegenheid, sociaal beleid en 

arbeidsvoorwaarden, om concrete en 

gecoördineerde acties op zowel het niveau 

van de Unie als op nationaal niveau te 

bewerkstelligen; 

a) stimuleren dat de beleidsmakers op alle 

niveaus zich nauwer betrokken voelen bij, 

en zorgdragen voor concrete en 

gecoördineerde acties, op zowel Unie-, als 

lidstaatniveau, voor de doelstellingen van 

de Unie op het gebied van 

werkgelegenheid, sociale bescherming en 

integratie, armoedebestrijding en 

verbetering van de arbeidsvoorwaarden, in 

nauwe samenwerking met de sociale 

partners, de organisaties van het 

maatschappelijk middenveld en openbare 

instanties om de sociale doelstellingen van 

de Europa 2020-strategie te bereiken; 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de ontwikkeling van passende, 

toegankelijke en doelmatige 

socialezekerheidsstelsels en 

arbeidsmarkten ondersteunen en 

beleidshervormingen aanmoedigen door 

goed bestuur, wederzijdse leerprocessen en 

sociale innovatie te stimuleren; 

b) de bevordering van sociale governance 

door middel van focus op meer sociale 

convergentie en steun voor de 

ontwikkeling van passende, behoorlijke, 

inclusieve en doelmatige kwalitatief 

hoogwaardige socialezekerheidsstelsels en 

arbeidsmarkten om te zorgen voor 

maatschappelijke integratie en 

hoogwaardige en duurzame 

werkgelegenheid, en waar nodig 

beleidshervormingen aanmoedigen door de 

participatie van alle belanghebbenden, 

inclusief niet-gouvernementele 

organisaties en kwetsbare personen, zoals 

mensen die armoede, werkloosheid en 

sociale uitsluiting aan den lijve 

ondervinden, alsook behoorlijk werk, 

goed bestuur, wederzijdse leerprocessen en 

sociale innovatie te stimuleren; 

Amendement  61 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de wetgeving van de Unie moderniseren 

volgens de beginselen voor slimme 

regelgeving en ervoor zorgen dat de 

wetgeving van de Unie ten aanzien van 

arbeidsvoorwaarden doeltreffend wordt 

toegepast; 

c) de wetgeving van de Unie moderniseren 

en verbeteren volgens de beginselen voor 

behoorlijk werk en ervoor zorgen dat de 

wetgeving van de Unie ten aanzien van 

arbeidsvoorwaarden doeltreffend wordt 

toegepast, teneinde vooruitgang te boeken 

bij de verwezenlijking van de sociale en 

werkgelegenheidsdoelstellingen van de 

Europa 2020-strategie; 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) bevorderen van de totstandbrenging 

van duurzame, hoogwaardige "groene" 

en "witte" banen en de voorbereiding op 

en ontwikkeling van nieuwe vaardigheden 

en kwalificaties daarvoor, door het 

werkgelegenheids- en sociaal beleid te 

koppelen aan het industrie- en 

structuurbeleid ter ondersteuning van de 

overgang naar een hulpbronnenefficiënte, 

koolstofarme economie en een ecologisch 

en sociaal duurzame ontwikkeling; 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de geografische mobiliteit van 

werknemers verbeteren en de 

arbeidskansen vergroten door open en voor 

iedereen toegankelijke arbeidsmarkten in 

de Unie te creëren; 

d) de vrijwillige geografische mobiliteit, in 

het bijzonder die met een 

grensoverschrijdend karakter, van 

werknemers op een billijke basis 

verbeteren en de arbeidskansen vergroten, 

waaronder middels initiatieven voor een 

eerste baan en het reïntegratie van 

werklozen op de arbeidsmarkt, door open 

en voor iedereen toegankelijke, kwalitatief 

hoogwaardige en inclusieve 
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arbeidsmarkten in de Unie te creëren, met 

inachtneming van en waarborgen 

betreffende het recht op mobiliteit en 

werknemersrechten in de hele Unie; 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  d bis) arbeidsplaatsen bevorderen die de 

werknemers diverse mogelijkheden bieden 

om een gezond evenwicht tussen beroeps- 

en privéleven te vinden; 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) de werkgelegenheid en sociale inclusie 

stimuleren door de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van microfinanciering 

voor kwetsbare groepen en micro-

ondernemingen te verbeteren en de toegang 

tot financiering voor sociale 

ondernemingen te vergroten. 

e) de werkgelegenheid en sociale inclusie 

stimuleren door de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van microfinanciering 

voor kwetsbare mensen die een micro-

onderneming willen starten, alsook voor 

bestaande micro-ondernemingen te 

verbeteren en de toegang tot financiering 

voor sociale ondernemingen te vergroten; 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) armoede en sociale uitsluiting 

bestrijden door de activiteiten van sociale 

partners, organisaties van het 

maatschappelijk middenveld, sociale 

ondernemingen, en openbare en 

particuliere instanties te ondersteunen, 

met bijzondere aandacht voor sociale 

innovatie en sociale beleidsexperimenten; 
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Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e ter) de kennis over en het begrip voor de 

situatie in de lidstaten en andere 

deelnemende landen verbeteren door het 

beleid en de uitvoering daarvan te 

analyseren, te evalueren en nauwgezet te 

controleren; 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 – letter e quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e quater) een goede overgang te 

verzekeren van het onderwijs naar 

behoorlijk werk, schooluitval te 

voorkomen en de kwaliteit van stages en 

praktijkopleidingen te bevorderen. 

(Gekoppeld aan het Jongereninitiatief) 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij de verwezenlijking van deze 

doelstellingen streeft het programma 

ernaar: 

2. Bij de verwezenlijking van deze 

doelstellingen dient het programma: 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de gelijkheid van vrouwen en mannen te 

bevorderen en discriminatie op grond van 

geslacht, ras of etnische afstamming, 

godsdienst of overtuiging, handicap, 

a) de gelijkheid van vrouwen en mannen 

door middel van gendermainstreaming in 

al zijn pijlers en activiteiten, en middels 

implementatie van positieve acties ter 
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leeftijd of seksuele geaardheid te 

bestrijden; 

bevordering hiervan te bevorderen, 

discriminatie op grond van geslacht, ras of 

etnische afstamming, taal, godsdienst of 

overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 

geaardheid te bestrijden, en bij te dragen 

aan het nakomen van de verplichtingen 

die voortvloeien uit het VN-Verdrag 

inzake de rechten van personen met een 

handicap met betrekking tot o.a. 

onderwijs, werk en dienstbetrekking en 

toegankelijkheid; 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ervoor te zorgen dat rekening wordt 

gehouden met de vereisten in verband met 

de bevordering van de werkgelegenheid, 

de waarborging van toereikende sociale 

bescherming en de bestrijding van sociale 

uitsluiting bij de vaststelling en uitvoering 

van het beleid en de activiteiten van de EU. 

b) bij de vaststelling en uitvoering van het 

beleid en de activiteiten van de EU een 

hoog niveau van kwalitatief 

hoogwaardige en duurzame 

werkgelegenheid bevorderen, toereikende 

sociale bescherming te waarborgen, 

langdurige werkloosheid te bestrijden en 

armoede en sociale uitsluiting te 

bestrijden. 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 4 bis 

 Partnerschapsbeginsel 

 Om ervoor te zorgen dat het programma 

aansluit bij de behoeften en vereisten van 

de begunstigden en om goed bestuur, van 

elkaar leren en sociale innovatie te 

bevorderen, passen de Commissie en de 

lidstaten tijdens de hele looptijd van het 

programma op alle niveaus het 

partnerschapsbeginsel toe. Daartoe 

zorgen de Commissie en de lidstaten 

ervoor dat de sociale partners en de 

maatschappelijke organisaties die de 

doelgroepen van het programma 
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vertegenwoordigen, regelmatig worden 

geraadpleegd en betrokken worden bij 

strategische besluiten over de 

ontwikkeling, uitvoering, monitoring en 

evaluatie van het programma en zijn 

pijlers. Er wordt een toereikend bedrag 

aan financiële middelen toegewezen aan 

de doeltreffende uitvoering van het 

partnerschapsbeginsel en aan de 

activiteiten voor capaciteitsopbouw en 

competentieverwerving van de sociale 

partners en maatschappelijke organisaties 

die rechtstreeks of zijdelings bij de 

uitvoering van de activiteiten van het 

programma betrokken zijn. 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De financiële middelen voor de 

uitvoering van het programma in de 

periode van 1 januari 2014 tot en met 31 

december 2020 bedragen 958,19 miljoen 

euro
1
. 

1. De financiële middelen in de zin van 

punt [...] van het Interinstitutioneel 

Akkoord van XX/201Z tussen het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie betreffende samenwerking in 

begrotingszaken en een goed financieel 

beheer, hetgeen de belangrijkste 

referentie vormt voor de uitvoering van het 

programma in de periode van 1 januari 

2014 tot en met 31 december 2020 

bedragen [XXX miljoen] euro in huidige 

prijzen. 

____________  
1
 In huidige prijzen.  

Motivering 

Het in het wetgevingsvoorstel genoemde budget is slechts een indicatie en het kan niet worden 

vastgelegd vooraleer er een overeenkomst is bereikt over de verordening inzake het meerjarig 

financieel kader. 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De volgende indicatieve percentages 

worden als volgt toegewezen aan de in 

artikel 3, lid 1, bedoelde pijlers: 

2. Voor de gehele looptijd van het 

programma worden de bedragen die 

worden toegewezen aan de in artikel 3, lid 

1, onder a), b) en c), bedoelde pijlers als 

volgt uitgesplitst: 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) 60% aan de Progress-pijler, waarvan ten 

minste 17% wordt toegewezen voor de 

bevordering van sociale experimenten als 

methode voor het toetsen en evalueren 

van innovatieve oplossingen om deze op 

grotere schaal toe te passen; 

a) 60% aan de Progress-pijler; 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) 15% aan de Eures-pijler; (b) 18% aan de Eures-pijler; 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De resterende 5% wordt aan de hand van 

de beleidsprioriteiten jaarlijks onder de 

pijlers verdeeld. 

Om een doeltreffend gebruik van de 

fondsen te maken en om het mogelijk te 

maken aan de hand van 

beleidsprioriteiten fondsen van de ene 

naar de andere pijler van het programma 

te versluizen, wordt de resterende 2% 

jaarlijks onder de pijlers verdeeld, met 

volledige eerbiediging van de 

prerogatieven van de begrotingsautoriteit 

ten aanzien van de jaarlijkse begroting. 
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Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Naast de in lid 1 vermelde financiële 

middelen wordt financiering verstrekt 

voor de in artikel 3, lid 1, letter c bis), 

omschreven pijler Jongereninitiatief. 

Voor de looptijd van het programma van 1 

januari 2014 tot en met 31 december 2020 

bedragen de financiële middelen voor 

deze pijler [XXX miljoen] euro. 

(Gekoppeld aan het Jongereninitiatief) 

Motivering 

Om de onaanvaardbaar hoge jeugdwerkloosheid te kunnen aanpakken, wordt een nieuwe pijler 

"Jongereninitiatief" ingevoerd, mits hiervoor in het MFK 2014-2020 de financiële middelen 

kunnen worden gevonden. 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 
2 ter. Bij de toewijzing van de financiële 

middelen wordt, waar van toepassing, een 

genderbewuste benadering, inclusief 

genderbudgettering en een op 

genderaspecten gerichte 

effectbeoordeling, gevolgd. 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie kan gebruikmaken van 

de in lid 1 bedoelde middelen om 

technische en/of administratieve bijstand te 

financieren, met name met betrekking tot 

audits, uitbesteding van vertalingen, 

vergaderingen van deskundigen en 

3. De Commissie kan tot 3% van de in lid 

1 bedoelde middelen gebruiken om 

technische en/of administratieve bijstand te 

financieren, met name met betrekking tot 

audits, uitbesteding van vertalingen, 

vergaderingen van deskundigen, 
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informatie- en communicatieactiviteiten 

ten behoeve van de Commissie en de 

begunstigden. 

samenwerking met derde landen en 

informatie- en communicatieactiviteiten 

ten behoeve van de Commissie en de 

begunstigden, en de controle op de 

uitgaven te verbeteren. 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) verzamelen van gegevens en 

statistieken, alsmede ontwikkeling van 

gemeenschappelijke methoden, indelingen, 

indicatoren en benchmarks; 

a) verzamelen van gegevens en 

statistieken, rekening houdend met zowel 

kwalitatieve, als kwantitatieve criteria, 

alsmede ontwikkeling van 

gemeenschappelijke methoden, indelingen, 

indicatoren en benchmarks, indien van 

toepassing gesplitst per gender en 

leeftijdsgroep; 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) enquêtes, studies, analysen en verslagen, 

onder andere via de financiering van 

netwerken van deskundigen; 

b) enquêtes, studies, analysen en verslagen, 

onder andere via de financiering van 

netwerken en de ontwikkeling van 

deskundigheid inzake thematische 

prioriteiten; 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) evaluaties en effectbeoordelingen; c) onafhankelijke kwalitatieve en 

kwantitatieve evaluaties en 

effectbeoordelingen door openbare en 

particuliere instanties, alsook acties om 

goede praktijken en experimenten in 

sociaal beleid te vertalen, met inbegrip 

van een beoordeling van de 

doeltreffendheid van maatregelen gericht 

op het verwezenlijken van de 
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doelstellingen op de gebieden 

werkgelegenheid en sociale cohesie; 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) monitoring van de vooruitgang in 

de lidstaten en andere deelnemende 

landen inzake de centrale prioriteiten op 

het gebied van werkgelegenheid, sociale 

bescherming en inclusie en 

armoedebestrijding overeenkomstig de 

doelstellingen van Europa 2020 en 

verbetering van de arbeidsvoorwaarden; 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 1 – letter d ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d ter) controle van de impact van het 

gevoerde beleid op de meest kwetsbare 

groepen; 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 1 – letter d quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d quater) controle van de impact van het 

uitgevoerde beleid inzake de verbetering 

van arbeidsvoorwaarden; 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) voorbereiding en uitvoering van sociale 

experimenten als methode voor het toetsen 

en evalueren van innovatieve oplossingen 

e) voorbereiding en uitvoering van sociale 

beleidsexperimenten als methode voor het 

toetsen en evalueren van innovatieve 
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om deze op grotere schaal toe te passen; oplossingen om deze op grotere schaal toe 

te passen; 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) uitwisseling en verspreiding van goede 

praktijken, innovatieve benaderingen en 

ervaringen, intercollegiale toetsingen, 

benchmarking en wederzijds leren op 

Europees niveau; 

a) gerichte en strategische uitwisseling, 

identificatie en verspreiding van goede 

praktijken, innovatieve benaderingen en 

ervaringen, intercollegiale toetsingen, 

benchmarking en wederzijds leren op 

Europees niveau om de kennis te 

vergroten en vooruitgang te boeken op 

weg naar verwezenlijking van de 

doelstellingen van de Unie met betrekking 

tot de bevordering van hoogwaardige en 

duurzame werkgelegenheid, de 

waarborging van een adequate en 

behoorlijke sociale bescherming, de 

bestrijding van sociale uitsluiting en 

armoede, en de verbetering van de 

arbeidsvoorwaarden; 

Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) organisatie van evenementen, 

conferenties en seminars van het 

voorzitterschap van de Raad; 

Schrappen 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) opleiding van juristen, 

beleidsmedewerkers en Eures-adviseurs; 

c) opleiding van juristen, 

beleidsmedewerkers, Eures-adviseurs en 

actoren van de grensoverschrijdende 

partnerschappen van Eures; 

Amendement  91 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) opstelling en publicatie van 

handleidingen, verslagen en educatief 

materiaal; 

d) opstelling en publicatie van 

handleidingen, verslagen en educatief 

materiaal, en activiteiten inzake 

voorlichting, communicatie en het onder 

de aandacht brengen in de media van de 

door het programma ondersteunde acties; 

Amendement  92 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 2 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) ondersteuning voor actieve inzet van 

alle betrokken actoren bij de follow-up 

van reeds overeengekomen prioriteiten 

van de Unie, zoals actieve inclusie, 

bestrijding van dakloosheid en uitsluiting 

van de woningmarkt, kinderarmoede, 

energiearmoede en armoede onder 

migranten en etnische minderheden; 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 2 – letter f ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f ter) verbetering van de kennis en het 

begrip onder beleidsmakers en andere 

belanghebbenden inzake de ontwikkeling 

en uitvoering van beleidsmaatregelen ter 

bevordering van hoogwaardige 

werkgelegenheid, goede 

arbeidsvoorwaarden, integratiegerichte 

arbeidsmarkten, sociale bescherming en 

inclusie, en armoedebestrijding; 

Amendement  94 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 2 – letter f quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f quater) bevordering van een 

preventiecultuur op het gebied van 

gezondheid en veiligheid op de werkplek, 

en verbetering van zowel de mentale als 

de fysieke gezondheid in arbeidssituaties. 

Amendement  95 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) capaciteitsopbouw van nationale 

overheden en door de lidstaten en 

microkredietverstrekkers aangewezen 

gespecialiseerde diensten die 

verantwoordelijk zijn voor het bevorderen 

van de geografische mobiliteit; 

b) capaciteitsopbouw van overheden en 

door de lidstaten aangewezen 

gespecialiseerde diensten die 

verantwoordelijk zijn voor het bevorderen 

van de geografische mobiliteit, alsook 

capaciteitsopbouw van 

microkredietverstrekkers en geldschieters 

van sociale ondernemingen; 

Amendement  96 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 3 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) capaciteitsopbouw van organisaties 

van sociale partners, organisaties van het 

maatschappelijk middenveld en actoren 

van de sociale economie; 

Amendement  97 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 3 – letter b ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b ter) capaciteitsopbouw en operationele 

kosten van grensoverschrijdende EURES-

partnerschappen; 

Amendement  98 



 

 

 PE519.310/ 45 

 NL 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 3 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) organisatie van werkgroepen van 

nationale ambtenaren om de 

tenuitvoerlegging van het EU-recht te 

controleren; 

c) organisatie van transnationale 

werkgroepen van nationale, regionale en 

lokale ambtenaren om de goede 

tenuitvoerlegging van het EU-recht te 

controleren; 

Motivering 

Uitwisselingen tussen openbare overheden moeten ten goede komen aan alle regeringsniveaus, 

want heel wat beleidsdomeinen vormen een gedeelde (en dus niet uitsluitend nationale) 

bevoegdheid. 

Amendement  99 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) totstandbrenging van netwerken en 

samenwerking tussen gespecialiseerde 

instanties, nationale, regionale en lokale 

autoriteiten, alsmede diensten voor de 

arbeidsvoorziening op Europees Unie; 

d) totstandbrenging van netwerken en 

samenwerking tussen gespecialiseerde 

instanties en andere relevante 

belanghebbenden, nationale, regionale en 

lokale autoriteiten, alsmede diensten voor 

de arbeidsvoorziening op Europees Unie; 

Amendement  100 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 3 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) financiering van waarnemingsposten op 

Europees niveau; 

e) financiering van waarnemingsposten op 

Europees, interregionaal en 

grensoverschrijdend niveau, inclusief 

inzake centrale thematische prioriteiten; 

Amendement  101 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 3 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) uitwisseling van personeel tussen f) transnationale uitwisseling van 
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nationale overheden. personeel tussen regionale, lokale en 

nationale overheden. 

Motivering 

Bij het toezicht op de uitvoering van EU-wetgeving moet ook rekening worden gehouden met de 

regionale en lokale context. In dit proces moeten dan ook vertegenwoordigers van regionale en 

lokale regeringen worden betrokken. 

Amendement  102 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Acties om de individuele mobiliteit in de 

EU te vergroten, met name de 

ontwikkeling van een meertalig digitaal 

platform voor het tot elkaar brengen en de 

compensatie van aanbiedingen van en 

aanvragen om werk, en gerichte 

mobiliteitsregelingen om vacatures te 

vervullen waar de arbeidsmarkt 

tekortkomingen vertoont en/of bepaalde 

groepen werknemers zoals jongeren te 

helpen. 

4. Acties om de vrijwillige individuele 

mobiliteit in de EU op een eerlijke basis, 

en gericht op het elimineren van obstakels 

voor mobiliteit, te vergroten: 

 a) informatie en adviesverlening voor 

werkzoekenden, mobiele werknemers, 

grensarbeiders, evenals organisaties die 

hun belangen vertegenwoordigen, en 

werkgevers; 

 b) ontwikkeling van het meertalig digitaal 

platform voor het tot elkaar brengen en de 

compensatie van aanbiedingen van en 

aanvragen om werk, en gerichte 

mobiliteitsregelingen om vacatures te 

vervullen waar de arbeidsmarkt 

tekortkomingen vertoont en/of bepaalde 

groepen werknemers zoals jongeren te 

helpen. 

Amendement  103 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Steun voor microfinanciering en sociale 5. Steun voor microfinanciering en sociale 
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ondernemingen, met name met behulp van 

de financiële instrumenten die zijn 

vastgelegd in Titel VIII van Deel I van 

Verordening XXX/2012 [Nieuw Financieel 

Reglement] tot vaststelling van de 

financiële regels van toepassing op de 

jaarlijkse begroting van de Unie, en 

subsidies. 

ondernemingen, met name met behulp van 

de financiële instrumenten die zijn 

vastgelegd in Verordening XXX/2012 

[Nieuw Financieel Reglement] tot 

vaststelling van de financiële regels van 

toepassing op de jaarlijkse begroting van 

de Unie, en subsidies. 

Amendement  104 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 6 bis 

 Sociale innovatie en 

socialebeleidsexperimenten 

 1. Het programma ondersteunt sociale 

innovatie en socialebeleidsexperimenten. 

Het helpt bij het identificeren, analyseren 

en uitbreiden van innovatieve oplossingen 

en de implementatie daarvan in de 

praktijk middels 

socialebeleidsexperimenten. 

 2. Sociale innovatie moet de kwaliteit van 

leven en werk verbeteren. Bij de 

beoordeling ervan moet niet in eerste 

instantie naar economische criteria 

worden gekeken, maar voornamelijk naar 

de meerwaarde ervan voor de 

maatschappij in haar geheel. 

 3. Socialebeleidsexperimenten helpen de 

lidstaten, in voorkomend geval, bij het 

vergroten van de doeltreffendheid van 

hun arbeidsmarkten en het verder 

verbeteren van hun beleid inzake sociale 

bescherming en integratie. 

Socialebeleidsexperimenten zijn gericht 

op het verbeteren van het leven van de 

begunstigden via diensten of producten op 

maat en bij de ontwikkeling ervan moeten 

de belanghebbenden en begunstigden 

rechtstreeks worden betrokken. 

 De resultaten van de experimenten zullen 

helpen bepalen of en onder welke 

voorwaarden sociale innovaties op 
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ruimere schaal kunnen worden 

uitgevoerd. Socialebeleidsexperimenten 

beogen derhalve ervoor te zorgen dat het 

aantal doeltreffende benaderingswijzen 

wordt uitgebreid, waaronder met steun 

van het ESF. 

 4. De Commissie vergemakkelijkt de 

capaciteitsopbouw voor sociale innovatie, 

met name door het ondersteunen van 

wederzijds leren, het oprichten van 

netwerken en het verspreiden van goede 

praktijken en methodologieën. 

Amendement  105 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie zorgt er, in 

samenwerking met de lidstaten, voor dat de 

activiteiten in het kader van het programma 

consistent zijn met en een aanvulling 

vormen op andere acties van de Unie, met 

name in het kader van het Europees Sociaal 

Fonds (ESF) en op gebieden zoals sociale 

dialoog, justitie en grondrechten, 

onderwijs, beroepsopleiding en 

jeugdbeleid, onderzoek en innovatie, 

ondernemerschap, gezondheid, 

uitbreiding en buitenlandse betrekkingen, 

en algemeen economisch beleid. 

1. De Commissie zorgt er, in 

samenwerking met de lidstaten en 

overeenkomstig het 

partnerschapsbeginsel, voor dat de 

activiteiten in het kader van het programma 

consistent zijn met en een aanvulling 

vormen op andere acties van de Unie, met 

name de acties die gefinancierd worden in 

het kader van het cohesiebeleid, in het 

bijzonder uit hoofde van het Europees 

Sociaal Fonds (ESF) en het Europees 

Fonds voor regionale ontwikkeling 

(EFRO). Er wordt tevens gezorgd voor 

consistentie en complementarirteit van 

deze activiteiten met in het bijzonder het 

programma rechten en Burgerschap, het 

programma "Erasmus for All", het 

Horizon 2020-programma voor onderzoek 

en innovatie en het programma voor het 

concurrentievermogen van 

ondernemingen en kleine en middelgrote 

ondernemingen. 

Amendement  106 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw) 



 

 

 PE519.310/ 49 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De activiteiten zijn consistent en 

complementair met andere activiteiten 

van de Unie op gebieden als sociale 

dialoog, rechtvaardigheid en 

grondrechten, gelijke kansen, 

gendergelijkheid, onderwijs, 

beroepsopleiding, de rechten van het kind 

en kinderwelzijn. De activiteiten zijn 

daarnaast consistent en complementair 

met ander Uniebeleid, in het bijzonder 

jeugdbeleid, migratiebeleid, beleid 

betreffende onderzoek en innovatie, 

ondernemerschap, gezondheid, 

arbeidsvoorwaarden, uitbreiding en 

externe betrekkingen, en het algemene 

economisch beleid, alsook met de 

behoeften van de interne markt. 

Amendement  107 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Het programma vormt een 

aanvulling op andere programma's van de 

Unie, waarbij erop gelet wordt dat elk 

instrument volgens zijn eigen specifieke 

procedures wordt ingezet. Subsidiabele 

kosten worden niet dubbel gesubsidieerd, 

en er wordt voorzien in nauwe synergie 

tussen het programma, andere 

programma's van de Unie en de 

structuurfondsen, met name het ESF. 

Amendement  108 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De door het programma ondersteunde 

activiteiten voldoen aan de wetgeving van 

de Unie en van de lidstaten, waaronder 

staatssteunregels. 

2. De door het programma ondersteunde 

activiteiten voldoen aan de wetgeving van 

de Unie en van de lidstaten, waaronder 

staatssteunregels, en aan de IAO-

verdragen. 
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Amendement  109 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De ten uitvoer gelegde acties zullen 

bovendien het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie en 

het Verdrag van de Verenigde Naties 

inzake de rechten van personen met een 

handicap naleven. 

Amendement  110 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De samenhang en de 

complementariteit worden voorts 

gewaarborgd door verbintenissen van 

lokale en regionale overheden ten aanzien 

van de uitvoering van het programma. 

Amendement  111 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie brengt relaties tot stand met 

de comités die zich bezighouden met het 

beleid, de instrumenten en de acties die 

relevant zijn voor het programma, om 

ervoor te zorgen dat deze regelmatig op 

passende wijze op de hoogte worden 

gehouden over de voortgang van de 

uitvoering van het programma. 

De Commissie brengt de nodige relaties tot 

stand met het Comité voor de 

werkgelegenheid, het Comité voor sociale 

bescherming, het Raadgevend comité voor 

veiligheid en gezondheid op de werkplek 

en het Raadgevend comité voor het vrij 

verkeer van werknemers om ervoor te 

zorgen dat deze regelmatig op passende 

wijze worden geraadpleegd en op de 

hoogte worden gehouden over de 

voortgang van de uitvoering van het 

programma. 

 De Commissie informeert ook andere 

comités die zich bezighouden met het 

beleid, de instrumenten en de acties die 

relevant zijn voor het programma. 
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 Zo nodig stelt de Commissie een 

regelmatige en gestructureerde vorm van 

samenwerking in tussen de in artikel 26 

octies bedoelde strategische adviesraad, 

het in artikel 26 decies genoemde comité 

en de voor andere relevante 

beleidsmaatregelen, instrumenten en 

acties opgerichte toezichtcomités. 

Amendement  112 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De resultaten van de in het kader van het 

programma uitgevoerde acties worden op 

passende wijze gecommuniceerd en 

verspreid om te zorgen voor een maximale 

impact, duurzaamheid en meerwaarde voor 

de Unie. 

1. De resultaten van de in het kader van het 

programma uitgevoerde acties worden 

regelmatig en op passende wijze 

gecommuniceerd en verspreid aan het 

Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economische en Sociaal Comité 

en het Comité van de Regio's, alsook de 

sociale partners en het grote publiek om te 

zorgen voor een maximale impact, 

duurzaamheid en meerwaarde voor de 

Unie. 

Amendement  113 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De communicatieactiviteiten dragen ook 

bij aan de communicatie van de politieke 

prioriteiten van de Europese Unie voor 

zover deze verband houden met de 

algemene doelstellingen van deze 

verordening. 

2. De communicatieactiviteiten omvatten 

ook voorlichting over de politieke 

prioriteiten van de Europese Unie voor 

zover deze verband houden met de 

algemene doelstellingen van deze 

verordening. 

Amendement  114 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Financiering op basis van vaste 

bedragen en schalen van eenheidskosten 

2. In de subsidieovereenkomst wordt 

gespecificeerd welk deel van de financiële 
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en financiering op basis van vaste 

tarieven kunnen worden gebruikt voor 

steun aan programmadeelnemers, met 

name voor de in artikel 6, lid 4, bedoelde 

mobiliteitsregelingen. 

bijdrage van de EU wordt gebaseerd op 

terugbetaling van subsidiabele kosten en 

welk deel op vaste tarieven (waaronder 

schalen van eenheidskosten) of vaste 

bedragen, voor steun aan 

programmadeelnemers, met name voor de 

in artikel 6, lid 4, bedoelde 

mobiliteitsregelingen. 

Amendement  115 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – leden 1 en 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie neemt passende 

preventieve maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de financiële belangen van de 

Unie bij de uitvoering van uit hoofde van 

deze verordening gefinancierde acties met 

behulp van doeltreffende controles 

worden beschermd tegen fraude, corruptie 

en andere onwettige activiteiten, en indien 

onregelmatigheden worden opgespoord, 

door middel van de terugvordering van 

ten onrechte betaalde bedragen en zo 

nodig doeltreffende, evenredige en 

afschrikkende sancties, overeenkomstig 

artikel 325 van het Verdrag, Verordening 

(Euratom, EG) nr. 2988/95 van de Raad 

van 18 december 1995 betreffende de 

bescherming van de financiële belangen 

van de Europese Gemeenschappen en het 

Financieel Reglement. 

1. De Commissie neemt passende 

preventieve maatregelen en verricht 

doeltreffende controles om ervoor te 

zorgen dat de financiële belangen van de 

Unie bij de uitvoering van uit hoofde van 

deze verordening gefinancierde acties 

worden beschermd tegen fraude, corruptie 

en andere onwettige activiteiten. 

1 bis. Indien onregelmatigheden worden 

opgespoord, worden ten onrechte betaalde 

bedragen teruggevorderd, in de eerste 

plaats door middel van verrekening, en zo 

nodig bescherming van de financiële 

belangen van de Unie, overeenkomstig 

artikel 325 van het Verdrag, Verordening 

(Euratom, EG) nr. 2988/95 van de Raad 

van 18 december 1995 betreffende de 

bescherming van de financiële belangen 

van de Europese Gemeenschappen en het 

Financieel Reglement, dat in doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende sancties kan 

voorzien. 

Amendement  116 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Onverminderd de leden 1 en 2 verlenen 

besluiten, overeenkomsten en contracten 

die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging 

van deze verordening de Commissie, met 

3. Onverminderd de leden 1 en 2 verlenen 

besluiten, overeenkomsten en contracten 

die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging 

van deze verordening de Commissie, met 
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inbegrip van OLAF, en de Rekenkamer 

uitdrukkelijk het recht om dergelijke audits 

en controles en verificaties ter plaatse uit te 

voeren 

inbegrip van OLAF, en de Rekenkamer 

uitdrukkelijk het recht om tot vier jaar na 

de eindbetaling dergelijke audits en 

controles en verificaties ter plaatse uit te 

voeren. 

Amendement  117 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met het oog op een regelmatige monitoring 

van het programma en eventuele 

aanpassingen van het beleid en de 

financieringsprioriteiten, stelt de 

Commissie tweejaarlijkse 

monitoringverslagen op en zendt zij deze 

aan het Europees Parlement en de Raad. 

Deze verslagen beschrijven de resultaten 

van het programma en de mate waarin 

overwegingen inzake gendergelijkheid en 

non-discriminatie, waaronder 

toegankelijkheidskwesties, in de 

activiteiten aan de orde zijn gesteld. 

Met het oog op een regelmatige monitoring 

van het programma en eventuele 

aanpassingen van het beleid en de 

financieringsprioriteiten, stelt de 

Commissie na een jaar een eerste 

kwalitatief en kwantitatief 

monitoringverslag en vervolgens 

tweejaarlijkse monitoringverslagen op en 

zendt zij deze aan het Europees Parlement 

en de Raad. De verslagen worden tevens 

ter informatie aan het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio' s toegezonden. De 

monitoringverslagen beschrijven de bij de 

implementatie van het programma 

geboekte vooruitgang en de bereikte 

resultaten, en bevatten informatie over de 

impact en duurzaamheid van de pijlers, 

waaronder eventueel gegevens over het 

totale aantal personen dat is ondersteund, 

aan werk is geholpen en/of zijn baan heeft 

behouden, en over het aantal 

microbedrijven en sociale ondernemingen 

dat aan het einde van de subsidieperiode 

nog actief is, alsmede informatie over de 

compatibiliteit met andere financiële 

instrumenten van de Unie, met name het 

ESF. De monitoringverslagen beschrijven 

ook de mate waarin de beginselen van 

gendergelijkheid en gendermainstreaming 

zijn geëerbiedigd en de wijze waarop 

overwegingen inzake non-discriminatie, 

waaronder toegankelijkheidskwesties, in de 

activiteiten aan de orde zijn gesteld. De 

verslagen worden openbaar gemaakt voor 

het grote publiek teneinde de 

transparantie van het programma te 
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vergroten. 

Amendement  118 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk eind 2017 zal een tussentijdse 

evaluatie van het programma plaatsvinden 

om de vooruitgang ten opzichte van de 

doelstellingen te meten, met als doel te 

bepalen of de middelen doelmatig zijn 

gebruikt en de meerwaarde van het 

programma voor de Unie te beoordelen. 

1. Uiterlijk medio 2017 zal een tussentijdse 

evaluatie van het programma plaatsvinden 

in samenwerking met de in artikel 26 

octies bedoelde Raad voor strategisch 

advies om de vooruitgang ten opzichte van 

de doelstellingen te meten, met als doel te 

bepalen of de middelen doelmatig zijn 

gebruikt en de meerwaarde van het 

programma voor de Unie te beoordelen. De 

Raad voor strategisch advies wordt 

betrokken bij het hele beoordelingsproces. 

De uitkomst van de evaluatie kan in 

aanmerking worden genomen bij het 

uitwerken van nieuwe programma's op 

het gebied van werkgelegenheid en sociale 

zaken. 

Amendement  119 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Als uit een overeenkomstig artikel 

19 van Besluit nr. 1672/2006/EG of 

artikel 9 van Besluit nr. 283/2010/EU 

uitgevoerde evaluatie, dan wel uit de in lid 

1 van onderhavig artikel genoemde 

evaluatie blijkt dat het programma grote 

tekortkomingen vertoont, kan de 

Commissie een voorstel met passende 

amendementen op het programma aan het 

Europees Parlement en de Raad 

voorleggen. 

Amendement  120 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 1 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. Alvorens een voorstel in te dienen 

voor verlenging van het programma na 

2020 legt de Commissie het Europees 

Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's een evaluatie voor 

van de sterke en zwakke punten in de 

opzet van het programma voor de jaren 

2014-2020. 

Amendement  121 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Uiterlijk twee jaar na afloop van het 

programma voert de Commissie een 

evaluatie achteraf uit waarin de effecten en 

de meerwaarde voor de Unie worden 

gemeten en zendt zij een verslag van deze 

evaluatie aan het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio. 

2. Uiterlijk twee jaar na afloop van het 

programma voert de Commissie een 

onafhankelijke evaluatie achteraf uit 

waarin de effecten en de meerwaarde voor 

de Unie worden gemeten en zendt zij een 

verslag van deze evaluatie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio. Het verslag wordt 

toegankelijk gemaakt voor het publiek. 

Amendement  122 

Voorstel voor een verordening 

Titel II 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Specifieke bepalingen Specifieke bepalingen voor de pijlers van 

het programma 

Amendement  123 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 14 bis 

 Thematische onderdelen en financiering 
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 1. De Progress-pijler steunt activiteiten 

binnen een of meer van de onder a), b) en 

c) vermelde thematische onderdelen. Voor 

de gehele looptijd van het programma 

worden bij de verdeling van de in artikel 

5, lid 2, onder a), vermelde toewijzing over 

de verschillende onderdelen de volgende 

minimumpercentages in acht genomen: 

 a) werkgelegenheid, waarbij ten minste 

50% van de toewijzing aan dit onderdeel 

wordt besteed aan de bestrijding van de 

jeugdwerkloosheid: 20%; 

 b) sociale bescherming, sociale inclusie 

en de bestrijding en preventie van 

armoede: 50%; 

 c) arbeidsvoorwaarden: 10 %. 

 2. Binnen de activiteiten in de drie 

thematische onderdelen wordt tijdens de 

gehele looptijd van het programma ten 

minste 25% van de in artikel 5, lid 2, 

onder a), vermelde toewijzing besteed aan 

sociale beleidsexperimenten. 

 3. Aan de Commissie wordt de 

bevoegdheid verleend overeenkomstig 

artikel 26 sexies gedelegeerde 

handelingen vast te stellen inzake de 

toewijzing van middelen aan afzonderlijke 

onderdelen binnen de pijler. Middels deze 

gedelegeerde handelingen kunnen de 

toewijzingen aan de in lid 1 vermelde 

onderdelen a), b) en c) met maximaal 5% 

worden verlaagd, naar behoren rekening 

houdend met de specifieke behoeften en 

beleidsprioriteiten op de terreinen die 

onder de Eures-pijler vallen. 

 4. Aan de Commissie wordt de 

bevoegdheid verleend overeenkomstig 

artikel 26 sexies gedelegeerde 

handelingen vast te stellen voor het 

aanwijzen van de thematische afdelingen 

waarvoor niet-toegewezen middelen 

kunnen worden gebruikt in 

overeenstemming met het Financieel 

reglement.  

(De bepaling over het gebruik van niet-toegewezen middelen zal worden gefinaliseerd zodra er 

overeenstemming is bereikt over het Financieel Reglement). 
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Amendement  124 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Naast de in artikel 4 beschreven 

algemene doelstellingen heeft de Progress-

pijler de volgende specifieke 

doelstellingen: 

1. Naast de in artikel 4 beschreven 

algemene doelstellingen heeft de Progress-

pijler als specifieke doelstelling het 

ondersteunen van de uitvoering van de 

Europa 2020-strategie, de geïntegreerde 

richtsnoeren en de 

vlaggenschipinitiatieven, en daartoe: 

Amendement  125 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) hoogwaardige vergelijkbare analytische 

kennis ontwikkelen en verspreiden om 

ervoor te zorgen dat het werkgelegenheids- 

en sociaal beleid en de wetgeving inzake 

arbeidsvoorwaarden van de Unie zijn 

gebaseerd op gedegen feiten en zijn 

afgestemd op de behoeften, uitdagingen en 

omstandigheden in de afzonderlijke 

lidstaten en de andere deelnemende landen; 

a) hoogwaardige vergelijkbare analytische 

kennis ontwikkelen en verspreiden om 

ervoor te zorgen dat het beleid en de 

wetgeving van de Unie op het gebied van 

werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden, 

sociale bescherming, sociale inclusie en 

bestrijding armoede, waaronder 

bestrijding van discriminatie en 

meervoudige discriminatie, bestrijding 

van uitsluiting van de woningmarkt, 

bestrijding van de jeugdwerkloosheid en 

armoede onder jongeren, migranten, 

etnische minderheden en kinderen, 

kinderarmoede en energiearmoede zijn 

gebaseerd op gedegen feiten en zijn 

afgestemd op de behoeften van de mensen, 

de sociale uitdagingen en de sociale 

omstandigheden in de afzonderlijke 

lidstaten en de andere deelnemende landen; 

Amendement  126 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) doeltreffende en inclusieve informatie-

uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 

b) doeltreffende en inclusieve informatie-

uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 
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bevorderen over het werkgelegenheids- en 

sociaal beleid en de wetgeving inzake 

arbeidsvoorwaarden van de Unie op 

Europees, nationaal en internationaal 

niveau om de lidstaten en de andere 

deelnemende landen te helpen bij de 

ontwikkeling van beleid en de uitvoering 

van de wetgeving van de Unie; 

bevorderen, in het kader van de Europese 

werkgelegenheidsstrategie en de Open 

coördinatiemethode op het gebied van 

sociale bescherming en inclusie en via 

netwerken tussen gespecialiseerde 

organen, met inbegrip van de sociale 

partners en maatschappelijke 

organisaties, over het beleid van de Unie 

op het gebied van werkgelegenheid, 

arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming, 

sociale inclusie ter bestrijding van 

discriminatie en meervoudige 

discriminatie, bestrijding van armoede en 

uitsluiting van de woningmarkt, 

bescherming van de rechten en het 

welzijn van het kind, bestrijding van de 

jeugdwerkloosheid en armoede onder 

jongeren, hulp bij de integratie van 

migranten en verbetering van de situatie 

van asielzoekers, bestrijding van 

jeugdwerkloosheid en jeugdarmoede, en 

over wetgeving op Europees, nationaal en 

internationaal niveau om de lidstaten en de 

andere deelnemende landen te helpen bij 

de ontwikkeling van beleid en de 

uitvoering van de wetgeving van de Unie; 

Amendement  127 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) beleidsmakers voorzien van financiële 

ondersteuning om hervormingen van het 

sociaal en arbeidsmarktbeleid te toetsen, de 

capaciteit van de belangrijkste actoren voor 

de ontwikkeling en uitvoering van sociale 

experimenten vergroten, en de relevante 

kennis en deskundigheid toegankelijk 

maken; 

c) voorzien van financiële ondersteuning 

om innovaties van het sociaal en 

arbeidsmarktbeleid te toetsen en, in 

voorkomend geval, de capaciteit van de 

belangrijkste actoren voor de ontwikkeling 

en uitvoering van sociale 

beleidsexperimenten vergroten, en de 

relevante kennis en deskundigheid 

toegankelijk maken, teneinde het 

potentieel voor het scheppen van nieuwe 

werkgelegenheid en de benodigde 

vaardigheden voor een ecologisch en 

sociaal duurzame ontwikkeling, beter te 

kunnen voorzien en ontwikkelen, alsook 

te zorgen voor een passende en 

behoorlijke sociale bescherming, sociale 
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integratie, armoedereductie, een hoog 

niveau van kwalitatief hoogwaardig en 

duurzame werkgelegenheid en betere 

arbeidsvoorwaarden; 

Amendement  128 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) Europese en nationale organisaties 

voorzien van financiële ondersteuning om 

hen beter in staat te stellen om de 

uitvoering van het werkgelegenheids- en 

sociaal beleid en de wetgeving inzake 

arbeidsvoorwaarden van de Unie te 

ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen 

d) organisaties voorzien van financiële 

ondersteuning om hen beter in staat te 

stellen innovatieve oplossingen te 

ontwikkelen, en om de uitvoering van het 

beleid van de Unie op het gebied van 

werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden, 

sociale bescherming, sociale inclusie en 

armoedebestrijding alsmede de wetgeving 

op deze terreinen te stimuleren en 

ondersteunen. 

Amendement  129 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 15 bis 

 Specifieke maatregelen 

 Naast de in artikel 6 beschreven soorten 

acties kunnen in het kader van de Eures-

pijler de volgende specifieke acties worden 

gefinancierd: 

 a) de ontwikkeling van 

gemeenschappelijke strategieën voor het 

tot stand brengen van daadwerkelijke 

verbeteringen op de gebieden 

werkgelegenheid, en sociale en 

arbeidsvoorwaarden; 

 b) ondersteuning van sociale partners en 

organisaties van het maatschappelijk 

middenveld op alle niveaus voor projecten 

en onderzoek op de gebieden 

werkgelegenheid en sociale inclusie; 

 c) ondersteuning van initiatieven gericht 
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op het aanpakken van 

werknemerstekorten, inclusief 

samenwerking tussen scholen en 

opleidingscentra en 

arbeidsbemiddelingsdiensten; 

 d) ondersteuning van initiatieven ter 

facilitering van het scheppen van 

duurzame werkgelegenheid; 

 e) ondersteuning van initiatieven  die 

werkgevers ertoe aansporen sociale 

normen toe te passen die ambitiezer zijn 

dan de huidige wettelijke normen, 

inclusief de mogelijkheid om een 

onderscheiding, bijvoorbeeld een sociaal 

label, te ontwikkelen en te verkrijgen; 

 f) ondersteuning van de bevordering van 

een preventiecultuur op het gebied van 

gezondheid en veiligheid op de werkplek, 

en van de verbetering van zowel de 

mentale als de fysieke gezondheid in 

arbeidssituaties; 

 g) ondersteuning van de strijd tegen 

uitsluiting en armoede, met name door de 

toegang tot gezondheidszorg voor de 

armsten mogelijk te maken en te 

continuëren; 

 h) ondersteuning van netwerken van 

starterscentra voor nieuwe bedrijven die 

technische en financiële steun voor 

nieuwe bedrijven geven. 

Amendement  130 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) niet-gouvernementele organisaties, met 

name die welke op het niveau van de Unie 

zijn georganiseerd; 

e) niet-gouvernementele organisaties, 

zowel die welke op het niveau van de 

lidstaten, als de Unie zijn georganiseerd; 

Amendement  131 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ten behoeve van de 

tenuitvoerlegging van het programma 

gaat de Commissie een nauwe 

samenwerking aan met de Europese 

agentschappen die zich met sociale 

vraagstukken bezighouden, in het 

bijzonder de Europese Stichting voor 

opleiding, het Europees Centrum voor de 

ontwikkeling van de beroepsopleiding, het 

Europees Agentschap voor veiligheid en 

gezondheid op het werk, de Europese 

Stichting tot verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden, en het Europees 

Instituut voor gendergelijkheid. 

Amendement  132 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Commissie kan samenwerken met 

internationale organisaties, met name de 

Raad van Europa, de OESO, de ILO en de 

Wereldbank. 

3. De Commissie kan samenwerken met 

internationale organisaties, met name de 

Raad van Europa, de OESO, de ILO en 

andere VN-organen, alsmede de 

Wereldbank. 

Amendement  133 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie kan samenwerken met 

derde landen die niet deelnemen aan het 

programma. Dit kan bijvoorbeeld 

betekenen dat vertegenwoordigers van 

deze derde landen evenementen van 

wederzijds belang bijwonen (zoals 

conferenties, workshops en seminars) in de 

landen die aan het programma deelnemen 

en dat de kosten van deelname door het 

programma door het programma gedekt 

worden. 

4. De Commissie kan samenwerken met 

derde landen die niet deelnemen aan het 

programma. Dit kan bijvoorbeeld 

betekenen dat vertegenwoordigers van 

deze derde landen evenementen van 

wederzijds belang bijwonen (zoals 

conferenties, workshops en seminars) in de 

landen die aan het programma deelnemen 

en dat de kosten van deelname door het 

programma medegefinancierd worden. 
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Amendement  134 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 17 Schrappen 

Aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden 

 

1. Voor de uitvoering van de Progress-

pijler vereiste maatregelen met betrekking 

tot het volgende worden vastgesteld 

volgens de in artikel 18, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure: 

 

a) de meerjarige werkplannen waarin het 

beleid op middellange termijn en de 

financieringsprioriteiten zijn vastgelegd; 

 

b) de jaarlijkse werkplannen, met inbegrip 

van de selectiecriteria van de 

begunstigden naar aanleiding van 

oproepen tot het indienen van voorstellen. 

 

2. Alle overige voor de uitvoering van de 

Progress-pijler noodzakelijke maatregelen 

worden vastgesteld volgens de in artikel 

18, lid 2, bedoelde adviesprocedure. 

 

(Zie amendement op artikel 26 nonies) 

Amendement  135 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 18 Schrappen 

Comité  

1. De Commissie wordt bijgestaan door 

een comité. Dit comité is een comité in de 

zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 

artikel 4 van Verordening (EU) nr. 

182/2011 van toepassing. 

 

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 

artikel 5 van Verordening (EU) nr. 

182/2011 van toepassing. 
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(Zie amendement op artikel 26 decies) 

Amendement  136 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 19 Schrappen 

Overgangsmaatregelen  

Voor acties die vóór 1 januari 2014 van 

start gaan op basis van Besluit nr. 

1672/2006/EG (de in artikel 3 bedoelde 

pijlers 1, 2 en 3) blijft dat besluit van 

toepassing. Met betrekking tot die acties 

wordt het in artikel 13 van dat besluit 

bedoelde comité vervangen door het in 

artikel 18 van deze verordening bedoelde 

comité. 

 

(Zie amendement op artikel 26 undecies) 

Amendement  137 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 19 bis 

 Thematische onderdelen en financiering 

 1. De Eures-pijler steunt activiteiten 

binnen een of meer van de onder a), b) en 

c) vermelde thematische onderdelen. Voor 

de gehele looptijd van het programma 

worden bij de verdeling van de in artikel 

5, lid 2, onder b), vermelde toewijzing over 

de verschillende onderdelen de volgende 

minimumpercentages in acht genomen: 

 a) diensten voor informatievoorziening, 

advisering en koppeling van banen aan 

profielen ten behoeve van mobiele 

werknemers en werkgevers: 20%; 

 b) gerichte mobiliteitsregelingen voor 

bijvoorbeeld jongeren: 20%; 

 c) transnationale, sectorale en 

grensoverschrijdende samenwerking: 
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40%. 

 2. Aan de Commissie wordt de 

bevoegdheid verleend overeenkomstig 

artikel 26 sexies gedelegeerde 

handelingen vast te stellen inzake de 

toewijzing van middelen aan afzonderlijke 

onderdelen binnen de pijler. Middels deze 

gedelegeerde handelingen kunnen de 

toewijzingen aan de in lid 1 vermelde 

onderdelen a), b) en c) met maximaal 5% 

worden verlaagd, naar behoren rekening 

houdend met de specifieke behoeften en 

beleidsprioriteiten op de terreinen die 

onder de Eures-pijler vallen. 

 3. Aan de Commissie wordt de 

bevoegdheid verleend overeenkomstig 

artikel 26 sexies gedelegeerde 

handelingen vast te stellen voor het 

aanwijzen van de thematische afdelingen 

waarvoor niet-toegewezen middelen 

kunnen worden gebruikt in 

overeenstemming met het Financieel 

Reglement.  

(De bepaling over het gebruik van niet-toegewezen middelen zal worden gefinaliseerd zodra er 

overeenstemming is bereikt over het Financieel Reglement). 

Amendement  138 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) ervoor zorgen dat aanvragen om en 

aanbiedingen van werk en alle gerelateerde 

informatie transparant zijn voor 

werkzoekenden en werkgevers; dit wordt 

bereikt door deze uit te wisselen en te 

verspreiden op transnationaal, 

interregionaal en grensoverschrijdend 

niveau door middel van standaard 

interoperabiliteitsformulieren; 

a) ervoor zorgen dat informatie en advies 

inzake aanvragen om en aanbiedingen van 

werk en alle gerelateerde informatie, zoals 

levens- en arbeidsomstandigheden, met 

inbegrip van sociale wetgeving, 

arbeidsrecht en geldende cao’s, evenals 

mogelijkheden voor het verwerven van 

nieuwe vaardigheden, transparant zijn 

voor werkzoekenden en werkgevers; dit 

wordt bereikt door deze uit te wisselen en 

te verspreiden op transnationaal, 

interregionaal en grensoverschrijdend 

niveau door middel van standaard 

interoperabiliteitsformulieren, en via 

individuele advisering en begeleiding, in 

het bijzonder voor lageropgeleiden; 
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Amendement  139 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) diensten voor de werving en plaatsing 

van werknemers door het tot elkaar 

brengen en de compensatie van 

aanbiedingen van en aanvragen om werk 

op Europees niveau ontwikkelen; dit heeft 

betrekking op alle fasen van de 

bemiddeling, van de voorbereiding voor de 

werving tot steun na plaatsing, met als doel 

werkzoekenden te helpen zich succesvol te 

integreren op de arbeidsmarkt; deze 

diensten omvatten gerichte 

mobiliteitsregelingen om vacatures te 

vervullen waar de arbeidsmarkt 

tekortkomingen vertoont en/of bepaalde 

groepen werknemers zoals jongeren te 

helpen. 

b) diensten voor de werving, met inbegrip 

van 'one-stop-shop'-advisering en 

opleiding, en plaatsing van werknemers in 

kwalitatief hoogwaardige en duurzame 

werkgelegenheid ontwikkelen door het tot 

elkaar brengen en de compensatie van 

aanbiedingen van en aanvragen om werk 

op Europees niveau; dit heeft betrekking 

op alle fasen van de bemiddeling, van de 

voorbereiding voor de werving tot steun na 

plaatsing, met als doel werkzoekenden te 

helpen zich succesvol te integreren op de 

arbeidsmarkt; deze diensten omvatten 

gerichte mobiliteitsregelingen om 

vacatures te vervullen waar de 

arbeidsmarkt tekortkomingen vertoont 

en/of bepaalde groepen werknemers zoals 

jongeren te helpen. 

Amendement  140 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Article 20 bis 

 Specifieke maatregelen 

 Naast de in artikel 6 beschreven soorten 

maatregelen kunnen de specifieke acties 

in het kader van de Eures-pijler het 

volgende omvatten: 

 a) ontwikkeling van grensoverschrijdende 

partnerschappen, wanneer hierom wordt 

gevraagd door diensten die territoriaal 

gezien verantwoordelijk zijn voor de 

grensregio's; advisering en 

informatiekansen vóór, tijdens en na de 

mobiliteitservaring voor werkzoekenden, 

mobiele werknemers, waaronder 

grenswerkers, seizoenswerknemers, 

arbeidsmigranten, gedetacheerde 
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werknemers, en werkgevers, voor het op 

een billijke basis bevorderen van 

vrijwillige geografische mobiliteit, en het 

ontwikkelen en verspreiden van 

voorlichtingsmateriaal voor 

werkzoekenden, mobiele werknemers, 

werkgevers en EURES-adviseurs over het 

arbeidsrecht, sociale zekerheid en 

arbeidsvoorwaarden in grensregio's en 

andere lidstaten; 

 b) ontwikkeling en uitvoering van gerichte 

mobiliteitsregelingen in samenwerking 

met het Raadgevend Comité voor het vrij 

verkeer van werknemers; 

 c) beoordeling van door EURES 

gefaciliteerde activiteiten en plaatsingen, 

met inachtneming van zowel kwalitatieve, 

als kwantitatieve criteria, met speciale 

aandacht voor inkomende en uitgaande 

plaatsingen in afzonderlijke lidstaten, 

alsook geaggregeerde plaatsingscijfers op 

het niveau van de Unie, waarbij rekening 

wordt gehouden met veranderende 

arbeidsmarktsituaties en gerelateerde 

mobiliteitspatronen en samen met de 

Commissie, de lidstaten en de sociale 

partners op het niveau van de Unie 

indicatoren worden ontwikkeld voor het 

beoordelen van de kwaliteit van de 

werkgelegenheid en de 

arbeidsvoorwaarden van EURES-banen.  

Amendement  141 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Article 20 ter 

 Gerichte mobiliteitsregelingen 

 1. Gerichte mobiliteitsregelingen kunnen 

worden ontworpen voor specifieke 

groepen werknemers, bepaalde sectoren, 

beroepen, landen of groepen landen, daar 

waar een duidelijke economische behoefte 

kan worden waargenomen en aanwerving 

vanuit de hele Unie een toegevoegde 
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waarde kan opleveren, bijvoorbeeld bij 

knelpunt- of nichevacatures die moeilijk 

te bezetten blijken. Het Raadgevend 

Comité voor het vrij verkeer van 

werknemers zal regelmatig worden 

geraadpleegd over deze regelingen. 

 2. Gerichte mobiliteitsregelingen zijn 

gebaseerd op het beginsel van "eerlijke 

mobiliteit", met volledige inachtneming 

van de toepasselijke arbeidsnormen en 

wettelijke voorschriften. Dit betekent dat 

de regelingen plaatsing in hoogwaardige 

en duurzame banen waarborgen, met 

passende en behoorlijke loon- en 

arbeidsvoorwaarden op basis van 

collectieve arbeidsovereenkomsten en/of 

minimumlonen. 

 3. De uitvoerende organisaties die 

diensten aan werkzoekenden en 

werkgevers verlenen in het kader van 

gerichte mobiliteitsregelingen worden 

geselecteerd via een open uitnodiging tot 

het indienen van voorstellen, waarop 

gereageerd kan worden door diensten 

voor arbeidsvoorziening, mits zij het 

beginsel van eerlijke mobiliteit in acht 

nemen. 

 4. De oproep tot het indienen van 

voorstellen, die is gebaseerd op de 

bepalingen van artikel 11, lid 2, omvat een 

definitie van het type steunmaatregelen 

dat in het kader van de gerichte 

mobiliteitsregelingen wordt aangeboden, 

alsmede een beperkte financiële steun aan 

werkzoekenden en werkgevers, in 

aanvulling op de diensten die in het kader 

van de gerichte mobiliteitsregelingen 

worden geleverd. 

 5. De financiële stimulansen aan 

werkgevers zijn bedoeld voor de 

integratie- en kwalificatiemaatregelen 

voor de nieuwe werknemers, terwijl de 

financiële prikkels voor werknemers 

gebruikt worden voor de kosten van de 

overstap, zoals reiskosten, woonruimte en 

taalcursussen. 

 6. Er moet worden gezorgd voor nauwe 

afstemming van de gerichte 
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mobiliteitsregelingen en volledige 

eerbiediging van de toepasselijke 

arbeidswetgeving en -normen. 

Amendement  142 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 20 quater 

 Controle op de "brain drain" 

 Ten einde negatieve effecten van de 

geografische mobiliteit op afzonderlijke 

lidstaten of specifieke economische 

sectoren te onderkennen en te voorkomen, 

controleert de Commissie overeenkomstig 

artikel 12 van Verordening 492/2011 

regelmatig de mobiliteitspatronen, met 

name die van geschoolde arbeidskrachten. 

Mochten zich verstoringen op de 

arbeidsmarkt aftekenen, kan de 

Commissie voorstellen voorleggen aan het 

Europees Parlement en de Raad om 

dergelijke ontwikkelingen tegen te gaan. 

Amendement  143 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deelname aan de Eures-pijler staat open 

voor alle door een lidstaat of de Commissie 

aangewezen openbare en/of particuliere 

organisaties, actoren en instellingen die 

voldoen aan de voorwaarden voor 

deelname aan het Eures-netwerk, zoals 

vastgelegd in Beschikking 2003/8/EG. Het 

betreft hierbij onder andere de volgende 

organisaties: 

2. Deelname aan de Eures-pijler staat open 

voor alle door een lidstaat of de Commissie 

aangewezen organisaties, actoren en 

instellingen die voldoen aan de 

voorwaarden voor deelname aan het Eures-

netwerk, zoals vastgelegd in Beschikking 

2003/8/EG. Het betreft hierbij onder 

andere de volgende organisaties: 

Amendement  144 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) organisaties van sociale partners en 

andere belanghebbende partijen. 

c) organisaties van sociale partners en 

relevante partijen, waaronder regionale en 

lokale overheden. 

Amendement  145 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Commissie voert een 

accreditatie- en monitoringsysteem in ten 

einde te waarborgen dat alle deelnemers 

de EURES-beginselen in het algemeen en 

het beginsel van eerlijke mobiliteit in het 

bijzonder naleven. 

Amendement  146 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 21 bis 

 Thematische onderdelen en financiering 

 1. De pijler Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap steunt activiteiten 

binnen een of meer van de onder a) en b) 

vermelde onderdelen. Voor de gehele 

looptijd van het programma worden bij de 

verdeling van de in artikel 5, lid 2, onder 

c), vermelde toewijzing over de 

verschillende onderdelen de volgende 

minimumpercentages in acht genomen: 

 a) microfinanciering voor kwetsbare 

groepen en micro-ondernemingen: 45%; 

 b) sociaal ondernemerschap: 45 %. 

 2. Aan de Commissie wordt de 

bevoegdheid verleend overeenkomstig 

artikel 26 sexies gedelegeerde 

handelingen vast te stellen inzake de 

toewijzing van middelen aan afzonderlijke 

onderdelen binnen de pijler. Middels deze 

gedelegeerde handelingen kunnen de 
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toewijzingen aan de in lid 1 vermelde 

onderdelen a)en b) met maximaal 5% 

worden verlaagd, naar behoren rekening 

houdend met de specifieke behoeften en 

beleidsprioriteiten op de terreinen die 

onder de microfinanciering- en sociaal 

ondernemerschapspijler vallen. 

 3. Aan de Commissie wordt de 

bevoegdheid verleend overeenkomstig 

artikel 26 sexies gedelegeerde 

handelingen vast te stellen voor het 

aanwijzen van de thematische afdelingen 

waarvoor niet-toegewezen middelen 

kunnen worden gebruikt in 

overeenstemming met het Financieel 

Reglement. 

(De bepaling over het gebruik van niet-toegewezen middelen zal worden gefinaliseerd zodra er 

overeenstemming is bereikt over het Financieel Reglement). 

Amendement  147 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) personen die hun baan verloren hebben 

of dreigen te verliezen of die moeilijk 

toegang krijgen tot of kunnen terugkeren 

op de arbeidsmarkt, alsook personen die 

met sociale uitsluiting worden bedreigd of 

kwetsbare personen die qua toegang tot de 

traditionele kredietmarkt in een nadelige 

positie verkeren en die hun eigen micro-

onderneming wensen op te richten of uit 

te breiden; 

a) kwetsbare personen die hun eigen 

micro-onderneming willen beginnen of 

ontwikkelen, waaronder als zelfstandige, 

en die hun baan verloren hebben of dreigen 

te verliezen of die moeilijk toegang krijgen 

tot of kunnen terugkeren op de 

arbeidsmarkt, of met sociale uitsluiting 

worden bedreigd of kwetsbare personen die 

qua toegang tot de traditionele 

kredietmarkt in een nadelige positie 

verkeren; 

Amendement  148 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 −−−− punt 1 – letter b 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) micro-ondernemingen, met name die 

waar de in punt a) bedoelde personen in 

dienst zijn; 

b) micro-ondernemingen, in zowel de 

opstart-, als ontwikkelingsfase, met name 

micro-ondernemingen waar de in punt a) 

bedoelde personen in dienst zijn; 
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Amendement  149 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Steun verlenen aan het opzetten en 

ontwikkelen van micro-ondernemingen 

die microfinanciering ontvangen, o.a. 

door parallelle begeleiding en opleiding 

aan te bieden. 

Amendement  150 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – punt 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De ontwikkeling van sociale 

ondernemingen ondersteunen, met name 

door de toegang tot financiering te 

verbeteren. 

3. De ontwikkeling van de sociale 

investeringsmarkt ondersteunen en de 

toegang tot financiering faciliteren voor 

sociale ondernemingen met een jaaromzet 

van ten hoogste 50 miljoen EUR, of een 

jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 43 

miljoen EUR. 

Amendement  151 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Om complementariteit te verzekeren, 

zorgen de Commissie en de lidstaten op 

hun respectieve bevoegdheidsterrein voor 

een nauwe coördinatie van deze acties met 

de acties die in het kader van het 

cohesiebeleid worden ondernomen. 

Amendement  152 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) microfinanciering voor personen en 

micro-ondernemingen verstrekken; 

a) microfinanciering voor personen en 

micro-ondernemingen verstrekken; en/of 
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Amendement  153 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie waarborgt dat de 

pijler zonder enige discriminatie 

toegankelijk is voor alle publieke en 

particuliere instanties in de lidstaten. 

Amendement  154 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Om te zorgen dat de uiteindelijke 

begunstigden worden bereikt en dat er 

concurrerende en levensvatbare micro-

ondernemingen worden opgezet, werken de 

in lid 1, onder a), bedoelde openbare en 

particuliere organen die activiteiten 

uitvoeren nauw samen met organisaties die 

de belangen behartigen van de uiteindelijke 

begunstigden van het microkrediet en met 

organisaties, met name die welke door het 

ESF worden ondersteund, die begeleidings- 

en trainingsprogramma's verzorgen voor 

deze uiteindelijke begunstigden. 

2. Om te zorgen dat de uiteindelijke 

begunstigden worden bereikt en dat er 

levensvatbare micro-ondernemingen 

worden opgezet, werken de in lid 1, onder 

a), bedoelde openbare en particuliere 

organen die activiteiten uitvoeren nauw 

samen met organisaties, met inbegrip van 

maatschappelijke organisaties, die de 

belangen behartigen van de uiteindelijke 

begunstigden van het microkrediet en met 

organisaties, met name die welke door het 

ESF worden ondersteund, die begeleidings- 

en trainingsprogramma's verzorgen voor 

deze uiteindelijke begunstigden. 

Amendement  155 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De openbare en particuliere organen die 

de in lid 1, onder a), bedoelde activiteiten 

uitvoeren, houden zich aan hoge normen 

met betrekking tot bestuur, beheer en 

consumentenbescherming volgens de 

principes van de Europese gedragscode 

voor microkredietverstrekkers en streven 

ernaar te voorkomen dat personen en 

ondernemingen zich te diep in de schulden 

3. De openbare en particuliere organen die 

de in lid 1, onder a), bedoelde activiteiten 

uitvoeren, houden zich aan hoge normen 

met betrekking tot bestuur, beheer en 

consumentenbescherming volgens de 

principes van de Europese gedragscode 

voor microkredietverstrekkers en streven 

ernaar te voorkomen dat personen en 

ondernemingen zich, als gevolg van aan 

hen tegen een zeer hoge rente en onder 
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steken. voorwaarden die insolvabiliteit in de hand 

werken toegekende kredieten, te diep in de 

schulden steken. 

Amendement  156 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Financiële bijdrage Behalve in het geval 

van gemeenschappelijke acties dekken de 

aan de pijler Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap toegewezen financiële 

middelen de volledige kosten van de acties 

die met behulp van financiële instrumenten 

zijn uitgevoerd, met inbegrip van de 

betalingsverplichtingen jegens financiële 

intermediairs, zoals verliezen op garanties, 

de beheerskosten van de internationale 

financiële instellingen die de EU-middelen 

beheren, alsook alle andere in aanmerking 

komende kosten. 

1. Behalve in het geval van 

gemeenschappelijke acties dekken de aan 

de pijler Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap toegewezen financiële 

middelen de volledige kosten van de acties 

die met behulp van financiële instrumenten 

zijn uitgevoerd, met inbegrip van de 

betalingsverplichtingen jegens financiële 

intermediairs, zoals verliezen op garanties, 

de beheerskosten van de financiële 

instellingen die de EU-middelen beheren, 

alsook alle andere in aanmerking komende 

kosten. 

Amendement  157 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor de uitvoering van de in artikel 6, 

lid 5, bedoelde instrumenten en subsidies 

kan de Commissie overeenkomsten sluiten 

met de entiteiten die worden genoemd in 

artikel 55, lid 1), onder b), iii) en iv), van 

Verordening XXX/2012 [Nieuw Financieel 

Reglement 2012] tot vaststelling van de 

financiële regels van toepassing op de 

jaarlijkse begroting van de Unie, en met 

name met de Europese Investeringsbank en 

het Europees Investeringsfonds. Deze 

overeenkomsten bevatten gedetailleerde 

bepalingen voor de uitvoering van de aan 

die financiële instellingen toevertrouwde 

taken, met inbegrip van bepalingen die de 

noodzaak specificeren om te zorgen voor 

additionaliteit en coördinatie met bestaande 

financiële instrumenten van de Unie en de 

lidstaten en de middelen op evenwichtige 

1. Voor de uitvoering van de in artikel 6, 

lid 5, bedoelde instrumenten en subsidies 

kan de Commissie overeenkomsten sluiten 

met de entiteiten die worden genoemd in 

artikel 55, lid 1), onder b), iii) en iv), van 

Verordening XXX/2012 [Nieuw Financieel 

Reglement 2012] tot vaststelling van de 

financiële regels van toepassing op de 

jaarlijkse begroting van de Unie, en met 

name met de Europese Investeringsbank en 

het Europees Investeringsfonds. Deze 

overeenkomsten bevatten gedetailleerde 

bepalingen voor de uitvoering van de aan 

die financiële instellingen toevertrouwde 

taken, met inbegrip van bepalingen die de 

noodzaak specificeren om te zorgen voor 

additionaliteit en coördinatie met bestaande 

financiële instrumenten van de Unie en de 

lidstaten en de middelen op evenwichtige 
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wijze te verdelen tussen de lidstaten en de 

andere deelnemende landen. Financiële 

instrumenten, zoals 

risicodelingsinstrumenten, 

eigenvermogensinstrumenten en 

schuldinstrumenten, kunnen worden 

verschaft middels investeringen in een 

speciaal investeringsvehikel. 

wijze te verdelen tussen de lidstaten en de 

andere deelnemende landen. Financiële 

instrumenten, bijvoorbeeld gefinancierde 

risicodelingsinstrumenten garanties en 

tegengaranties, 

eigenvermogensinstrumenten en 

schuldinstrumenten, kunnen worden 

verschaft door een fonds, dat 

gecofinancierd kan worden door 

financiële instellingen, of door 

rechtstreekse omzetting van de middelen 

van het programma in financiële 

instrumenten zoals garanties. 

Amendement  158 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het fonds verstrekt leningen, 

risicodelingsinstrumenten en 

aandelenkapitaal voor intermediairs en/of 

rechtstreekse financiering voor sociale 

ondernemingen, of beide. 

Aandelenkapitaal kan o.a. worden 

verstrekt in de vorm van open 

aandelenparticipaties, slapende holdings, 

aandeelhouderleningen alsmede 

combinaties van verschillende soorten 

aandelenparticipaties die aan de beleggers 

worden uitgegeven. 

Amendement  159 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De voorwaarden, zoals 

rentepercentages, voor microkredieten die 

in het kader van deze pijler rechtstreeks of 

onrechtstreeks worden gesteund, zijn 

redelijk en evenredig ten opzichte van 

onderliggende risico's en werkelijke 

kosten van een krediet. 
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Amendement  160 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 

overeenkomsten bevatten een verplichting 

voor de internationale financiële 

instellingen om de middelen en 

opbrengsten, met inbegrip van dividenden 

en vergoedingen, voor een periode van tien 

jaar vanaf de begindatum van het 

programma, te herinvesteren in acties zoals 

bedoeld in artikel 6, lid 5. 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde 

overeenkomsten bevatten een verplichting 

voor de financiële instellingen om de 

middelen en opbrengsten, met inbegrip van 

dividenden en vergoedingen, voor een 

periode van tien jaar vanaf de begindatum 

van het programma, te herinvesteren in 

acties zoals bedoeld in artikel 6, lid 5. 

Amendement  161 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van 

het [Financieel Reglement] worden de 

inkomsten en betalingen die worden 

gegenereerd door één financieel 

instrument, aan dat financiële instrument 

toegewezen. Voor financiële instrumenten 

die al in het vorige meerjarig financieel 

kader zijn opgezet, worden de inkomsten 

en betalingen die worden gegenereerd door 

activiteiten die in de vorige periode zijn 

gestart, toegewezen aan het financiële 

instrument in de lopende periode. 

3. Overeenkomstig de desbetreffende 

bepalingen  van het [Financieel 

Reglement] worden de inkomsten en 

betalingen die worden gegenereerd door 

één financieel instrument, aan dat 

financiële instrument toegewezen zolang 

dit financieel instrument bestaat. Voor 

financiële instrumenten die al in het vorige 

meerjarig financieel kader zijn opgezet, 

worden de inkomsten en betalingen die 

worden gegenereerd door activiteiten die in 

de vorige periode zijn gestart, toegewezen 

aan het financiële instrument in de lopende 

periode. 

Amendement  162 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Bij het verstrijken van de 

overeenkomsten met de internationale 

financiële instellingen of na afloop van de 

investeringsperiode van het 

gespecialiseerde investeringsvehikel, 

4. Bij het verstrijken van de 

overeenkomsten met de financiële 

instellingen of na afloop van de 

investeringsperiode van het 

gespecialiseerde investeringsvehikel, 
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komen de aan de Unie verschuldigde 

opbrengsten en saldo ten goede aan de 

algemene begroting van de Unie. 

komen de aan de Unie verschuldigde 

opbrengsten en saldo ten goede aan de 

algemene begroting van de Unie. 

Amendement  163 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De internationale financiële instellingen 

en, indien van toepassing, de 

fondsbeheerders sluiten schriftelijke 

overeenkomsten met de in artikel 23 

bedoelde openbare en particuliere 

verstrekkers. In deze overeenkomsten 

worden de verplichtingen van de openbare 

en particuliere verstrekkers vastgelegd om 

de middelen te gebruiken die uit hoofde 

van de pijler Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap overeenkomstig de in 

artikel 22 beschreven doelstellingen 

beschikbaar worden gesteld en om 

informatie te verstrekken die nodig is voor 

het opstellen van de in artikel 26 bedoelde 

jaarverslagen. 

5. De financiële instellingen en, indien van 

toepassing, de fondsbeheerders sluiten 

schriftelijke overeenkomsten met de in 

artikel 23 bedoelde openbare en 

particuliere verstrekkers. In deze 

overeenkomsten worden de verplichtingen 

van de openbare en particuliere 

verstrekkers vastgelegd om de middelen te 

gebruiken die uit hoofde van de pijler 

Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap overeenkomstig de in 

artikel 22 beschreven doelstellingen 

beschikbaar worden gesteld en om 

informatie te verstrekken die nodig is voor 

het opstellen van de in artikel 26 bedoelde 

jaarverslagen. 

Amendement  164 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De internationale financiële instellingen 

en, indien van toepassing, de 

fondsbeheerders bezorgen de Commissie 

jaarlijkse uitvoeringsverslagen met een 

beschrijving van de ondersteunde 

activiteiten uit het oogpunt van financiële 

uitvoering, de verdeling van de middelen 

over en toegankelijkheid ervan voor 

sectoren en begunstigden, goedgekeurde of 

afgewezen aanvragen en door de betrokken 

openbare en particuliere organen gesloten 

overeenkomsten, gefinancierde 

maatregelen en de resultaten, waaronder de 

sociale effecten, het creëren van 

werkgelegenheid en de duurzaamheid van 

de ondernemingen waaraan steun is 

1. De financiële instellingen en, indien van 

toepassing, de fondsbeheerders bezorgen 

de Commissie jaarlijkse 

uitvoeringsverslagen met een beschrijving 

van de ondersteunde activiteiten uit het 

oogpunt van financiële uitvoering, de 

verdeling van de middelen over en 

toegankelijkheid ervan voor sectoren, 

geografische gebieden en begunstigden. 

Deze uitvoeringsverslagen bevatten tevens 

de goedgekeurde of afgewezen aanvragen 

met betrekking tot elke specifieke 

doelstelling en de door de betrokken 

openbare en particuliere gesloten 

overeenkomsten, de gefinancierde 

maatregelen en resultaten, waaronder de 
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verleend. sociale effecten, het creëren van 

werkgelegenheid en de duurzaamheid van 

de ondernemingen waaraan steun is 

verleend. De Commissie zendt deze 

verslagen ter informatie toe aan het 

Europees Parlement. 

Amendement  165 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De informatie die in deze jaarlijkse 

uitvoeringsverslagen wordt verstrekt, 

wordt opgenomen in de in artikel 13 

bedoelde tweejaarlijkse 

monitoringverslagen. In deze 

monitoringverslagen worden de in artikel 

8, lid 2, van Besluit nr. 283/2010/EU 

bedoelde jaarverslagen opgenomen. 

2. De informatie die in deze jaarlijkse 

uitvoeringsverslagen wordt verstrekt, 

wordt opgenomen in de in artikel 13 

bedoelde monitoringverslagen. In deze 

monitoringverslagen worden de in artikel 

8, lid 2, van Besluit nr. 283/2010/EU 

bedoelde jaarverslagen alsmede 

gedetailleerde informatie over 

communicatieactiviteiten opgenomen. 

Amendement  166 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk III bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Hoofdstuk III bis (nieuw) 

 Pijler "Jongereninitiatief" 

(Pijler "Jongereninitiatief") 

Amendement  167 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 bis 

 Thematische onderdelen en financiering 

 1. De pijler Jongereninitiatief voor 

personen onder de 25 jaar steunt 

activiteiten binnen een of meer van de 

onder a), b), c) en d) vermelde 

thematische onderdelen. Voor de gehele 
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looptijd van het programma worden bij de 

verdeling van de in artikel 5, lid 2, onder 

a) vermelde toewijzing over de 

verschillende onderdelen de volgende 

minima in acht genomen: 

 a) voorkomen van schooluitval, met name 

door het reïntegreren in een opleiding: 

30%; 

 b) ontwikkelen van vaardigheden die voor 

de arbeidsmarkt relevant zijn om werk, 

onderwijs en opleiding dichter bij elkaar 

te brengen: 20%; 

 c) ondersteunen van toegang tot de 

arbeidsmarkt door middel van het opdoen 

van eerste werkervaring en 

praktijkopleiding om jongeren de 

mogelijkheid te bieden zowel relevante 

vaardigheden te verwerven, als 

werkervaring op te doen: 20%; 

 d) verbeteren van de kwaliteit van stages 

en praktijkopleidingen: 20%; 

 2. Binnen de activiteiten in de drie 

thematische onderdelen wordt tijdens de 

gehele looptijd van het programma ten 

minste 25% van de in artikel 5, lid 2, 

onder a) vermelde toewijzing besteed aan 

sociale beleidsexperimenten. 

 3. Aan de Commissie wordt de 

bevoegdheid verleend overeenkomstig 

artikel 26 sexies gedelegeerde 

handelingen vast te stellen inzake de 

toewijzing van middelen aan afzonderlijke 

onderdelen binnen de pijler. Middels deze 

gedelegeerde handelingen kunnen de 

toewijzingen aan de in lid 1 vermelde 

onderdelen a), b), c) en d) met maximaal 

5% worden verlaagd, naar behoren 

rekening houdend met de specifieke 

behoeften en beleidsprioriteiten op de 

terreinen die onder de pijler 

Jongereninitiatief vallen. 

 4. Aan de Commissie wordt de 

bevoegdheid verleend overeenkomstig 

artikel 26 sexies gedelegeerde 

handelingen vast te stellen voor het 

aanwijzen van de thematische afdelingen 

waarvoor niet-toegewezen middelen 
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kunnen worden gebruikt in 

overeenstemming met het Financieel 

Reglement. 

(Pijler "Jongereninitiatief") 

(De bepaling over het gebruik van niet-toegewezen middelen zal worden gefinaliseerd zodra er 

overeenstemming is bereikt over het Financieel Reglement). 

Amendement  168 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 ter 

 Specifieke doelstellingen 

 Naast de in artikel 4 beschreven algemene 

doelstellingen heeft de pijler 

Jongereninitiatief de volgende specifieke 

doelstellingen: 

 a) steun voor de ontwikkeling van 

specifieke innovatieve programma's voor 

het bestrijden van jeugdwerkloosheid en 

het bevorderen van de overstap van 

jongeren van onderwijs naar behoorlijk 

werk, in het bijzonder in 

achterstandsgebieden en regio's met een 

buitengewoon hoge jeugdwerkloosheid, 

met bijzondere aandacht voor kansarme 

jongeren, inclusief jonge vrouwen, 

jongeren die geen onderwijs of opleiding 

volgen en geen baan hebben (NEET-

jongeren) en jongeren uit etnische 

minderheden, die allen te maken kunnen 

hebben met meervoudige discriminatie; 

 b) steun voor de uitwisseling van beste 

praktijken en wederzijds leren op het vlak 

van de bestrijding van jeugdwerkloosheid, 

waaronder de mogelijkheid om een 

jeugdwaarborg in te voeren die elke 

jongere in Europa een baan, verder 

onderwijs, werkgerichte opleiding zou 

aanbieden binnen maximaal vier 

maanden na het verlaten van het 

onderwijs of na werkloos te zijn 

geworden, waarmee de kwaliteit van 

stages en praktijkopleidingen wordt 

verbeterd en de schooluitval wordt 
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verminderd; 

 c) beleidsmakers voorzien van financiële 

ondersteuning om benaderingen van het 

sociaal en arbeidsmarktbeleid te toetsen 

waarmee de jeugdwerkloosheid wordt 

bestreden, de overgang van jongeren van 

school naar behoorlijk werk wordt 

gestimuleerd, de kwaliteit van stages en 

praktijkopleidingen wordt verbeterd, de 

schooluitval wordt verminderd en de 

relevante kennis en deskundigheid 

toegankelijk worden gemaakt; 

 d) financiële ondersteuning voor 

Europese, nationale en regionale 

organisaties om deze beter in staat te 

stellen om activiteiten om de 

jeugdwerkloosheid te bestrijden, de 

overgang van jongeren van onderwijs 

naar volwaardige werkgelegenheid te 

bevorderen, de kwaliteit van stages en 

praktijkopleidingen te verbeteren, het 

vroegtijdige schoolverlaten te beperken en 

alle relevante kennis en expertise 

toegankelijk te maken, te ontwikkelen, te 

stimuleren en te ondersteunen. 

(Pijler "Jongereninitiatief") 

Amendement  169 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 quater 

 Deelname 

 1. De pijler Jongereninitiatief staat open 

voor deelname van de volgende landen: 

 a) de lidstaten; 

 b) EVA- en EER-landen, overeenkomstig 

de EER-Overeenkomst; 

 c) kandidaat-lidstaten en potentiële 

kandidaat-lidstaten, in overeenstemming 

met de algemene beginselen en de 

algemene voorwaarden die in de met deze 

landen gesloten kaderovereenkomsten 

voor hun deelname aan programma's van 
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de Unie zijn vastgesteld. 

 2. Deelname aan de pijler 

Jongereninitiatief staat open voor alle 

openbare en/of particuliere organisaties, 

actoren en instellingen, en met name: 

 a) nationale, regionale en lokale 

autoriteiten; 

 b) openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening; 

 c) de sociale partners; 

 d) jeugdorganisaties en andere niet-

gouvernementele organisaties op alle 

politieke niveaus; 

 e) instellingen voor hoger onderwijs en 

onderzoeksinstellingen; 

 f) deskundigen op het gebied van 

evaluatie en effectbeoordeling; 

 3. Voor de tenuitvoerlegging van de pijler 

"initiatief voor de jeugd" werkt de 

Commissie samen met de in artikel 16, 2, 

onder a) vermelde agentschappen van de 

Europese Unie. De Commissie kan ook 

samenwerking aangaan met de in artikel 

16, lid 3, vermelde internationale 

organisaties en met derde landen die niet 

deelnemen aan het programma, zoals 

bepaald in artikel 16, lid 4. 

(Pijler "Jongereninitiatief") 

Amendement  170 

Voorstel voor een verordening 

Titel II bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Titel II bis 

 Gedelegeerde en 

uitvoeringsbevoegdheden en 

slotbepalingen 

Amendement  171 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 quinquies (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 quinquies 

 Meerjarige werkplannen en jaarlijkse 

werkprogramma's 

 1. De Commissie heeft de bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 26 septies 

gedelegeerde handelingen tot vaststelling 

van jaarlijkse werkprogramma's voor het 

programma vast te stellen. De meerjarige 

werkplannen bevatten het beleid op 

middellange termijn en de 

financieringsprioriteiten. 

 2. De Commissie stelt 

uitvoeringshandelingen, vast met daarin 

jaarlijkse werkprogramma's voor het 

uitvoeren van de meerjarige werkplannen. 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

26 decies, lid 3, bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

 3. De meerjarige werkprogramma’s en 

jaarlijkse werkprogramma’s hebben 

betrekking op alle pijlers van het 

programma. 

Amendement  172 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 sexies 

 Toewijzing van financiële middelen aan 

de afzonderlijke thematische onderdelen 

binnen de pijlers 

 Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 

verleend om gedelegeerde handelingen 

vast te stellen overeenkomstig artikel 26 

septies betreffende de toewijzing van 

middelen aan afzonderlijke onderdelen 

binnen de pijlers, als bedoeld in de 

artikelen 14 bis, 19 bis, 21 bis en 26 bis, 

[en de aanwijzing van gebieden voor het 

gebruik van niet-toegewezen financiële 

middelen in overeenstemming met het 
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Financieel Reglement]. 

(De bepaling over het gebruik van niet-toegewezen middelen zal worden gefinaliseerd zodra er 

overeenstemming is bereikt over het Financieel Reglement). 

Amendement  173 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 septies 

 Uitoefening van de delegatie 

 1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen goed te keuren wordt aan de 

Commissie verleend onder de in dit artikel 

bepaalde voorwaarden. 

 2. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen in de zin van 

de artikelen 26 quinquies en 26 sexies 

wordt met ingang van ... * aan de 

Commissie verleend voor een periode van 

zeven jaar. 

 3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in de artikelen 26 quinquies en 26 

sexies bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 

allen tijde intrekken. Een besluit tot 

intrekking maakt een einde aan de 

delegatie van de in dat besluit genoemde 

bevoegdheid. Het treedt in werking op de 

dag na die van de bekendmaking in het 

Publicatieblad van de Europese Unie of 

op een latere datum die in het besluit is 

vermeld. Het laat de geldigheid van alle 

reeds van kracht zijnde gedelegeerde 

handelingen onverlet. 

 4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling vaststelt, stelt zij het Europees 

Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 

in kennis. 

 5. Een overeenkomstig de artikelen 26 

quinquies en 26 sexies vastgestelde 

gedelegeerde handeling treedt alleen in 

werking indien het Europees Parlement of 

de Raad binnen een termijn van twee 

maanden na de kennisgeving van de 

handeling aan het Europees Parlement en 
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de Raad daartegen geen bezwaar heeft 

gemaakt, of indien zowel het Europees 

Parlement als de Raad vóór het 

verstrijken van deze termijn de Commissie 

hebben medegedeeld dat zij daartegen 

geen bezwaar zullen maken. Die termijn 

wordt op initiatief van het Europees 

Parlement of de Raad met twee maanden 

verlengd. 

 _______________ 

 * PB gelieve invoegen de datum van de 

inwerkingtreding van deze verordening. 

Amendement  174 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 octies 

 Strategische adviesraad 

 1. De Commissie roept een strategische 

adviesraad in het leven die een 

raadplegende functie heeft en haar van 

advies dient bij de sturing van de 

uitvoering van het programma, alsmede 

bij de monitoring en evaluatie ervan. Zo 

nodig, kan de adviesraad werkgroepen 

instellen voor specifieke aspecten van het 

programma. 

 2. De strategische adviesraad en de 

werkgroepen staan onder voorzitterschap 

van de Commissie en bestaan uit 

vertegenwoordigers van de lidstaten en 

andere deelnemende landen en van op het 

niveau van de Unie georganiseerde 

vakbonden, werkgeversorganisaties en 

maatschappelijke organisaties die direct 

of indirect bij de uitvoering van 

activiteiten van het programma betrokken 

zijn. 

 3. Elke lidstaat, elk deelnemend land en 

relevante vakbond, werkgeversorganisatie 

en organisatie van het maatschappelijk 

middenveld, georganiseerd op het niveau 

van de Unie, wijst een vertegenwoordiger 

en een plaatsvervanger aan in de 

strategische adviesraad.  Bij afwezigheid 
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van een lid neemt de plaatsvervanger van 

rechtswege aan de beraadslagingen deel. 

 4. De leden en plaatsvervangers worden 

benoemd voor de periode bedoeld in 

artikel 1, lid 2. 

 5. In voorkomend geval streeft de 

Commissie ernaar de vergaderingen van 

de strategische adviesraad samen te laten 

vallen met de vergaderingen van het in 

artikel 26 decies bedoelde comité. 

 6. De strategische adviesraad en de 

werkgroepen: 

 a) brengen advies uit over de ontwerpen 

van meerjarig werkprogramma; 

 b) brengen advies uit over de ontwerpen 

van jaarlijks werkprogramma; 

 c) adviseren de Commissie met betrekking 

tot monitoring en evaluatie van het 

programma, zoals in de artikelen 13 

respectievelijk 14 beschreven. 

 7. De Commissie kan de strategische 

adviesraad raadplegen over andere dan de 

in lid 6 genoemde punten. 

Amendement  175 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 nonies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 nonies 

 Aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden 

 1. Het in artikel 26 quinquies bedoelde 

jaarlijkse werkprogramma wordt 

vastgesteld volgens de in artikel 26 decies, 

lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure. 

 2. Alle overige voor de uitvoering van het 

programma noodzakelijke maatregelen 

worden vastgesteld volgens de in artikel 

26 decies, lid 2, bedoelde 

raadplegingsprocedure. 

Amendement  176 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 decies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 decies 

 Comitéprocedure 

 1. De Commissie wordt bijgestaan door 

een comité. Dit comité is een comité in de 

zin van Verordening (EU) nr. 182/2011. 

 2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 

artikel 4 van Verordening (EU) nr. 

182/2011 van toepassing. 

 3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 

artikel 5 van Verordening (EU) nr. 

182/2011 van toepassing. 

Amendement 177 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 undecies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 26 undecies 

 Overgangsmaatregelen 

 Voor de in artikel 4, 5 en 6 van Besluit nr. 

1672/2006/EG bedoelde acties die vóór 1 

januari 2014 van start gaan blijft dat 

besluit van toepassing. Met betrekking tot 

die acties wordt de Commissie bijgestaan 

door het in artikel 26 decies van deze 

verordening bedoelde comité. 

Amendement  178 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie voert uiterlijk één jaar na 

het verstrijken van de overeenkomsten met 

de internationale financiële instellingen 

een specifieke eindevaluatie uit van de 

pijler Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap. 

2. De Commissie voert uiterlijk één jaar na 

het verstrijken van de overeenkomsten met 

de financiële instellingen een specifieke 

eindevaluatie uit van de pijler 

Microfinanciering en sociaal 

ondernemerschap. 

 


