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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s)
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0620),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 149 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C9-0117/2019),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 30 oktober 
20191, 

– na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
(A9-0000/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het doel van het netwerk is de 
capaciteit, de effectiviteit en de 
doeltreffendheid van de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
versterken door een platform te bieden om 
hun prestaties op Europees niveau te 
vergelijken, goede praktijken in kaart te 
brengen en een systeem van wederzijds 
leren op te zetten. Het moet bovendien de 
ODA’s meer mogelijkheden bieden om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van 
innovatief, empirisch onderbouwd beleid 
dat aansluit op relevante beleidsinitiatieven 
van de Unie.

(2) Het doel van het netwerk is de 
capaciteit, de effectiviteit en de 
doeltreffendheid van de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
versterken door een platform te bieden om 
hun prestaties op Europees niveau te 
vergelijken, goede praktijken in kaart te 
brengen en een systeem van wederzijds 
leren op te zetten teneinde 
werkgelegenheid en fatsoenlijk werk 
actief te ondersteunen. Het moet 
bovendien de ODA’s meer mogelijkheden 
bieden om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van innovatief, empirisch 
onderbouwd beleid dat aansluit op 
relevante beleidsinitiatieven van de Unie.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het netwerk moet samenwerking 
en contacten met andere belanghebbenden 
op de arbeidsmarkt blijven organiseren om 
synergieën tussen hen te bevorderen, in 
het bijzonder samenwerking met de 
agentschappen van de Unie op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid, 
onderwijs en opleiding, om te zorgen voor 
een consistent beleidskader.

(6) Het netwerk moet met andere 
belanghebbenden op de arbeidsmarkt 
blijven samenwerken, in het bijzonder met 
de agentschappen van de Unie op het 
gebied van werkgelegenheid, sociaal 
beleid, onderwijs en opleiding, evenals de 
sociale partners, om synergieën te 
bevorderen en om waar nodig te zorgen 
voor een consistent beleidskader.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Overweging 1

Bestaande tekst Amendement

-1) Overweging 1 wordt vervangen 
door:

(1) De Europese Raad heeft in zijn 
conclusies van 17 juni 2010 de Europa 
2020-strategie voor banen en slimme, 
duurzame en inclusieve groei (“Europa 
2020”) aangenomen. De Europese Raad 
riep op tot het inzetten van alle 
instrumenten en beleidsmaatregelen van 
de Unie om de verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke doelstellingen te 
ondersteunen en verzocht de lidstaten hun 
acties beter te coördineren. Openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s) 
spelen een centrale rol in hun bijdrage 
aan het verwezenlijken van het kerndoel 
van Europa 2020, namelijk de 
arbeidsdeelname van vrouwen en mannen 
in de leeftijdscategorie van 20 tot 64 jaar 
op 75 % brengen tegen 2020, in het 
bijzonder door de jeugdwerkloosheid te 
verminderen.

“(1) In artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie wordt 
verwezen naar duurzame ontwikkeling op 
basis van onder meer volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang 
als doelstellingen met betrekking tot de 
totstandbrenging van een interne markt.”;

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis) De volgende overweging wordt 
toegevoegd:
“(1 bis) In artikel 9 van het 
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Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) wordt verwezen 
naar de bevordering van een hoog niveau 
van werkgelegenheid als een van de 
doelstellingen waarmee de Unie rekening 
moet houden bij de bepaling en uitvoering 
van haar beleid en optreden.”;

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 ter (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Overweging 16

Bestaande tekst Amendement

-1 ter) Overweging 16 wordt vervangen 
door:

(16) Het netwerk en zijn initiatieven 
dienen te worden gefinancierd uit het 
onderdeel PROGRESS/werkgelegenheid 
van het programma voor werkgelegenheid 
en sociale innovatie van de Europese Unie 
(het “EaSI-programma”), vastgesteld bij 
Verordening (EU) nr. 1296/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad binnen de 
door het Europees Parlement en de Raad 
vastgestelde kredieten.

“(16) Het netwerk en zijn initiatieven 
dienen in voorkomend geval te worden 
gefinancierd in overeenstemming met de 
financiële planning van de Unie, en 
binnen de door het Europees Parlement en 
de Raad vastgestelde kredieten.”;

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 quater (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Overweging 17

Bestaande tekst Amendement

-1 quater) Overweging 17 wordt 
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vervangen door:
(17) Voor projecten die door het 
netwerk worden ontwikkeld of die in het 
kader van activiteiten inzake wederzijds 
leren worden vastgesteld en vervolgens 
door de afzonderlijke ODA’s worden 
uitgevoerd, kunnen de lidstaten een beroep 
doen op financiering uit het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 
“Horizon 2020”, het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie (2014-2020), 
vastgesteld bij Verordening (EU) 
nr. 1291/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad.

“(17) Voor projecten die door het 
netwerk worden ontwikkeld of die in het 
kader van activiteiten inzake wederzijds 
leren worden vastgesteld en vervolgens 
door de afzonderlijke ODA’s worden 
uitgevoerd, kunnen de lidstaten een beroep 
doen op financiering uit de desbetreffende 
programma’s van de Unie.”;

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie. Dit 
zal ook de Europese pijler van sociale 
rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties helpen 
verwezenlijken en ondersteuning verlenen 
voor:

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie en 
daarbij ondersteuning te verlenen voor:

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 3, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
“a bis) de tenuitvoerlegging van de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties (SDG’s van de 
VN);”;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – alinea 1 – letter c

Bestaande tekst Amendement

2 ter) In artikel 3, lid 1, wordt punt c) 
vervangen door:

c) de betere werking van de 
arbeidsmarkten in de EU;

“c) de betere werking van de 
arbeidsmarkten;”;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater) In artikel 3, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
“c bis) gendergelijkheid;”;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies) In artikel 4, lid 1, onder a), 
wordt het volgende punt ingevoegd:
“iii bis) beroepsoriëntering 
en opleiding;”;

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bijdragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, conform het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie, de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

c) bijdragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, met het oog op het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie, de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
SDG’s van de VN, evenals uitdagingen 
met betrekking tot technologische 
ontwikkelingen, de veranderende wereld 
van het werk, werkloosheidspreventie en 
de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van 
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werkzoekenden;

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter f

Bestaande tekst Amendement

3 bis) In artikel 4, lid 1, wordt punt f) 
vervangen door:

f) zijn jaarlijks werkprogramma 
vaststellen en uitvoeren, dat de 
werkmethoden, de te bereiken resultaten en 
nadere bijzonderheden betreffende de 
toepassing van benchlearning bevat;

“f) zijn jaarlijks werkprogramma 
vaststellen en uitvoeren, dat de 
werkmethoden, de te bereiken resultaten en 
nadere bijzonderheden betreffende de 
toepassing van benchlearning bevat, 
evenals verspreidings- en 
samenwerkingsstrategieën;”;

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter g

Bestaande tekst Amendement

3 ter) In artikel 4, lid 1, wordt punt g) 
vervangen door: 

g) beste praktijken bevorderen en 
uitwisselen voor het opsporen van jongeren 
die geen onderwijs of opleiding volgen en 
geen baan hebben en voor de ontwikkeling 
van initiatieven om te bewerkstelligen dat 
die jongeren de vaardigheden verwerven 
die nodig zijn om een plek op de 
arbeidsmarkt te verwerven en te behouden.

“g) beste praktijken bevorderen en 
uitwisselen voor de integratie van 
langdurig werklozen en werknemers met 
een handicap op de arbeidsmarkt alsook 
voor het opsporen van jongeren die geen 
onderwijs of opleiding volgen en geen 
baan hebben en voor de ontwikkeling van 
initiatieven om te bewerkstelligen dat die 
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jongeren de vaardigheden verwerven die 
nodig zijn om een plek op de arbeidsmarkt 
te verwerven en te behouden.”

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Artikel 5

Samenwerking Samenwerking

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere diensten voor 
arbeidsvoorziening, en, in voorkomend 
geval, EU-agentschappen op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid en 
onderwijs en opleiding, sociale partners, 
organisaties die werklozen en kwetsbare 
groepen vertegenwoordigen, op 
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder betrokken openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening uit landen buiten 
de EU/EER, andere diensten voor 
arbeidsvoorziening en de sociale partners, 
en, in voorkomend geval, EU-
agentschappen op het gebied van 
werkgelegenheid, sociaal beleid en 
onderwijs en opleiding, organisaties die 
werklozen en kwetsbare groepen 
vertegenwoordigen, op 
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 6 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) In artikel 6 wordt lid 5 vervangen 
door:

5. Het bestuur wordt bijgestaan door 
een secretariaat dat ter beschikking wordt 
gesteld door en gehuisvest is binnen de 
Commissie. Het secretariaat bereidt in 
samenwerking met de voorzitter en de 
vicevoorzitters de bijeenkomsten van het 
bestuur, het jaarlijks werkprogramma en 
het jaarverslag van het netwerk voor. Het 
secretariaat werkt nauw samen met het 
secretariaat van het EMCO.

“5. Het bestuur wordt bijgestaan door 
een secretariaat dat ter beschikking wordt 
gesteld door en gehuisvest is binnen de 
Commissie. Het secretariaat bereidt in 
samenwerking met de voorzitter en de 
vicevoorzitters de bijeenkomsten van het 
bestuur, het jaarlijks werkprogramma en 
het jaarverslag van het netwerk voor. Het 
secretariaat werkt nauw samen met het 
secretariaat van het EMCO om initiatieven 
tussen het netwerk en EMCO te 
coördineren.”

Or. en


