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BEKNOPTE MOTIVERING 

Elke dag gaan ruim 1,1 miljoen Europese burgers de grens over om in een buurland in de 

Unie te werken. 

Daarnaast waren er in 2013 ruim 7 miljoen EU-burgers die in een andere lidstaat woonden en 

werkten. 78 % daarvan was economisch actief en 68 % had een dienstverband. 

Dat is mogelijk dankzij het vrije verkeer van werknemers in de EU: eenieder kan een baan in 

een andere lidstaat zoeken en daar zonder werkvergunning werken. 

Volgens EU-statistieken is het aantal mensen dat in een andere lidstaat dan de lidstaat van 

oorsprong woont sinds 2005, na de uitbreidingen van 2004 en 2007, met ongeveer 60 % 

toegenomen. Dit aantal beslaat echter slechts 3,1 % van de beroepsbevolking van de Unie. De 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie is door de crisis vervolgens met een derde afgenomen. 

Alles bij elkaar genomen heeft de arbeidsmobiliteit na de uitbreidingen van de EU in de 

periode 2004-2009 tot een groei van het bbp van de EU-15 met naar schatting ongeveer 1 % 

geleid. 

Daar staat tegenover dat er in tal van gebieden in de lidstaten gebrek is aan gekwalificeerd 

personeel zodat vacatures moeilijk vervuld worden, terwijl er tegelijkertijd een hoge 

werkloosheid heerst. (Meer dan 25 miljoen EU-burgers, van wie ruim 5 miljoen jongeren, 

hebben geen werk.) 

Sterker nog, het aantal onvervulde vacatures neemt sinds medio 2009 toe, met name in sterk 

groeiende bedrijfstakken zoals ICT en bio-economie. 

Tegen deze achtergrond is het Eures-portaal voor arbeidsmobiliteit een unieke kans voor 

werkzoekenden in de EU: de dienstverlening is gratis; het portaal biedt in 25 talen informatie 

over de leef- en werkomstandigheden in alle deelnemende landen; het brengt werkzoekenden 

in contact met werkgevers die mensen met specifieke kwalificaties zoeken, en wel door de 

betrokkenen te wijzen op sectoren en beroepen waar een tekort aan gekwalificeerd personeel 

bestaat, en door steun te verlenen voor mobiliteitsprogramma's voor jongeren. 

Een en ander blijkt uit het feit dat de site elke maand vier miljoen bezoekers trekt en 150 000 

contacten tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand brengt, per jaar ruim 50 000 

aanstellingen faciliteert, per maand gemiddeld 750 000 cv's opneemt en in heel Europa 

honderden evenementen organiseert. 

Met de hervorming van Eures die de Commissie voorstelt, wordt het volgende beoogd: groei 

van het aantal partners dat mobiliteitsdiensten via Eures aanbiedt, versteviging van de 

samenwerking tussen publieke en private arbeidsbemiddelaars teneinde een groter aandeel 

van de vacatures te bestrijken (thans bedraagt dit aandeel 30 tot 40 % van het totale aantal 

vacatures), en een sterkere gerichtheid op jongeren, die eerder tot arbeidsmobiliteit bereid 

zijn, hetgeen betekent dat er ook dienstverbanden zullen worden aangeboden waarbij arbeid 

en leermogelijkheden zoals stages gecombineerd worden. 
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Wij zijn voorstander van een actualisering van het functioneren van Eures en afstemming op 

de maatschappelijke ontwikkelingen in Europees verband. In het Commissievoorstel wordt 

echter niet duidelijk ingegaan op de krachtsverhoudingen tussen de betrokken partijen, de 

coördinatie en samenwerking binnen het netwerk en de rol van de sociale partners en de 

selectiemethoden. 

De Commissie gaat in haar voorstel evenmin in op de samenwerking tussen de lidstaten en 

Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein, die reeds bij het Eures-netwerk betrokken 

zijn. 

Tegelijkertijd zijn er signalen van de lidstaten die erop wijzen dat de nieuwe hervorming de 

grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling zal verstoren, terwijl de betrokken instanties juist 

het actiefst zijn op het vlak van grensoverschrijdende arbeidsvoorlichting en -bemiddeling. 

De hervorming moet de publieke arbeidsbureaus in staat stellen de grondslagen te leggen voor 

nauwere samenwerking met instellingen voor onderwijs en opleiding, met name op het vlak 

van bijscholing, ook voor mensen van boven de veertig, met het oog op de ontwikkeling van 

vaardigheden en slim gebruik van ICT. 

Daarnaast is er betere coördinatie tussen ministeries nodig om de juridische belemmeringen 

op te heffen waarmee werknemers die in een ander land willen werken, geconfronteerd 

worden. Het is nu immers zo dat velen aarzelen om een baan in een ander EU-land te 

accepteren vanwege onzekerheden en gebrek aan relevante informatie over sociale zekerheid, 

belastingen en andere verplichtingen in het gastland. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het vrije verkeer van werknemers is 

van essentieel belang voor de ontwikkeling 

van een meer geïntegreerde Europese 

arbeidsmarkt die werknemers uit gebieden 

met een hoge werkloosheid de 

mogelijkheid biedt te gaan werken in 

gebieden waar een tekort aan 

(2) Het vrije verkeer van werknemers is 

van essentieel belang voor de ontwikkeling 

van een meer geïntegreerde Europese 

arbeidsmarkt die werknemers uit gebieden 

met een hoge werkloosheid de 

mogelijkheid biedt te gaan werken in 

gebieden waar een tekort aan 
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arbeidskrachten is. Dankzij het vrije 

verkeer van werknemers kunnen vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt ook beter op 

elkaar worden afgestemd en knelpunten op 

de arbeidsmarkt worden verholpen. 

arbeidskrachten is. Dankzij het vrije 

verkeer van werknemers kunnen vacatures 

worden opgevuld met het vereiste 

personeel dat over de juiste vaardigheden 

beschikt, en kunnen knelpunten op de 

arbeidsmarkt worden verholpen. 

 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) In overeenstemming met artikel 

174 VWEU moet bijzondere aandacht 

uitgaan naar de ultraperifere, meest 

noordelijke regio's met een zeer geringe 

bevolkingsdichtheid, en naar insulaire, 

grensoverschrijdende en berggebieden. 

 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Teneinde werknemers met recht op vrij 

verkeer, te helpen dat recht daadwerkelijk 

uit te oefenen, kan overeenkomstig deze 

verordening bijstand worden verleend aan 

elke onderdaan van de Europese Unie die 

het recht heeft in loondienst te werken, 

evenals aan zijn of haar gezinsleden, 

overeenkomstig artikel 45 van het Verdrag. 

De lidstaten bieden onderdanen van een 

derde land die op dit vlak op grond van de 

Europese of nationale wetgeving gelijk 

behandeld moeten worden als hun eigen 

onderdanen, dezelfde mate van bijstand. 

(4) Teneinde werknemers met recht op 

arbeid in het kader van vrij verkeer te 

helpen dat recht daadwerkelijk uit te 

oefenen, kan overeenkomstig deze 

verordening bijstand worden verleend aan 

elke onderdaan van de Europese Unie die 

het recht heeft in loondienst te werken, 

evenals aan zijn of haar gezinsleden, 

overeenkomstig artikel 45 van het Verdrag. 

De lidstaten bieden onderdanen van een 

derde land die op dit vlak op grond van de 

Europese of nationale wetgeving gelijk 

behandeld moeten worden als hun eigen 

onderdanen, dezelfde mate van bijstand. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een verordening  

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Door de toenemende onderlinge 

afhankelijkheid van arbeidsmarkten 

moeten de diensten voor 

arbeidsvoorziening nauwer samenwerken, 

zodat alle werknemers vrij verkeer 

genieten via vrijwillige en eerlijke 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie. 

Overeenkomstig artikel 46, lid a), van het 

Verdrag moet daarom een 

gemeenschappelijk kader voor 

samenwerking worden opgezet tussen de 

lidstaten en de Commissie inzake 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie. Dit kader 

moet vacatures uit de hele Unie bundelen, 

de mogelijkheid bieden naar deze vacatures 

te solliciteren ("clearance"), de verlening 

van gerelateerde ondersteunende diensten 

aan werknemers en werkgevers vaststellen 

en een gemeenschappelijke methode 

voorzien om informatie uit te wisselen die 

noodzakelijk is om de samenwerking te 

vergemakkelijken. 

(5) Door de toenemende onderlinge 

afhankelijkheid van arbeidsmarkten en de 

noodzaak tot integratie ervan moeten de 

diensten voor arbeidsvoorziening nauwer 

samenwerken, zodat alle werknemers vrij 

verkeer genieten via vrijwillige en eerlijke 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie. 

Overeenkomstig artikel 46, lid a), van het 

Verdrag moet daarom een 

gemeenschappelijk kader voor 

samenwerking worden opgezet tussen de 

lidstaten en de Commissie inzake 

arbeidsmobiliteit in de lidstaten en tussen 

de lidstaten en Noorwegen, IJsland, 

Zwitserland en Liechtenstein. Dit kader 

moet vacatures uit de hele Unie bundelen 

en burgers uit de Unie en uit de vier 

bovengenoemde landen samenbrengen, de 

mogelijkheid bieden naar deze vacatures te 

solliciteren ("clearance"), de verlening van 

gerelateerde ondersteunende diensten aan 

werknemers en werkgevers vaststellen en 

een gemeenschappelijke methode voorzien 

om informatie uit te wisselen die 

noodzakelijk is om de samenwerking te 

vergemakkelijken. De Unie moet met 

name de nodige maatregelen treffen om 

werkgelegenheid en in het algemeen de 

rechten van de werknemers te 

garanderen, ook ten aanzien van derde 

landen die deel uitmaken van het Eures-

netwerk. 
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Amendement  5 

Voorstel voor een verordening  

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) In het "Pact voor groei en 

werkgelegenheid" heeft de Europese Raad 

gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken 

het Eures-netwerk uit te breiden tot leer- en 

stageplaatsen. Leer- en stageplaatsen 

kunnen onder deze verordening vallen, 

mits de desbetreffende personen worden 

beschouwd als werknemers met betrekking 

tot de rechten die uit hoofde van artikel 45 

van het Verdrag aan de burgers worden 

verleend. Er moet voor een gepaste 

uitwisseling van algemene informatie over 

mobiliteit m.b.t. leer- en stageplaatsen 

binnen de Unie worden gezorgd en er moet 

in adequate bijstand voor de kandidaten 

voor dergelijke plaatsen worden voorzien, 

inclusief een mechanisme voor het 

verwerken van aanbiedingen, zodra een 

dergelijke verwerking haalbaar wordt 

geacht overeenkomstig de gepaste normen 

en met inachtneming van de bevoegdheden 

van de lidstaten. 

(6) In het "Pact voor groei en 

werkgelegenheid" heeft de Europese Raad 

gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken 

het Eures-netwerk uit te breiden tot leer- en 

stageplaatsen, ook in het kader van 

grensoverschrijdende partnerschappen. 

Leer- en stageplaatsen kunnen onder deze 

verordening vallen, mits de desbetreffende 

personen worden beschouwd als 

werknemers met betrekking tot de rechten 

die uit hoofde van artikel 45 van het 

Verdrag aan de burgers worden verleend. 

Er moet worden gezorgd voor een gepaste 

uitwisseling van algemene informatie over 

mobiliteit m.b.t. leer- en stageplaatsen 

binnen de Unie, die erkend moeten worden 

volgens het model van de diploma's in de 

traditionele nationale onderwijsstelsels, en 

er moet in adequate bijstand voor de 

kandidaten voor dergelijke plaatsen 

worden voorzien, inclusief een 

mechanisme voor het verwerken van 

aanbiedingen, zodra een dergelijke 

verwerking haalbaar wordt geacht 

overeenkomstig de gepaste normen en met 

inachtneming van de bevoegdheden van de 

lidstaten. 

Motivering 

Na de voltooiing van de stage of leerovereenkomst krijgt de betrokkene een getuigschrift dat 

in de andere lidstaten erkend moet worden. 
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Amendement  6 

Voorstel voor een verordening  

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om de transnationale en 

grensoverschrijdende samenwerking en de 

ondersteuning van alle organisaties die in 

de lidstaten voor Eures actief zijn, te 

vergemakkelijken, zou op het niveau van 

de Unie een structuur moeten worden 

opgezet ("het Europees coördinatiebureau") 

die voor gemeenschappelijke informatie, 

opleidingsactiviteiten, hulpmiddelen en 

advies zorgt. Die structuur moet ook 

verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling 

van het Europese portaal voor 

arbeidsmobiliteit (het Eures-portaal), het 

gemeenschappelijke IT-platform. Ter 

sturing van de werkzaamheden zouden in 

overleg met de lidstaten meerjarige 

werkprogramma’s moeten worden 

ontwikkeld. 

(8) De interregionale, transnationale en 

grensoverschrijdende partnerschappen en 

samenwerking en de ondersteuning van 

alle organisaties die in de lidstaten voor 

Eures actief zijn, moeten het opzetten van 

een structuur op het niveau van de Unie 

("het Europees coördinatiebureau") 

mogelijk maken waardoor diensten 

moeten worden blijven aangeboden als: 

gemeenschappelijke verstrekking van 

informatie en consultancy, 

opleidingsactiviteiten, hulpmiddelen en 

advies. Die structuur moet ook 

verantwoordelijk zijn voor de versteviging 

van het Europese portaal voor 

arbeidsmobiliteit (het Eures-portaal), het 

gemeenschappelijke IT-platform. Ter 

sturing van de werkzaamheden zouden in 

overleg met de lidstaten meerjarige 

werkprogramma’s moeten worden 

ontwikkeld.  

 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening  

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De lidstaten zouden nationale 

coördinatiebureaus moeten opzetten om 

algemene ondersteuning en bijstand te 

verlenen aan alle organisaties op hun 

grondgebied die voor Eures actief zijn, en 

zij zouden de samenwerking met hun 

tegenhangers in de andere lidstaten en met 

het Europees coördinatiebureau 

ondersteunen. Die coördinatiebureaus 

zouden vooral klachten en problemen 

(9) De lidstaten zouden nationale 

coördinatiebureaus moeten opzetten om 

algemene ondersteuning en bijstand te 

verlenen aan alle organisaties op hun 

grondgebied die voor Eures actief zijn, met 

inbegrip van grensoverschrijdende 

partnerschappen, en zij zouden de 

samenwerking met hun tegenhangers in de 

andere lidstaten en met het Europees 

coördinatiebureau ondersteunen. Die 
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i.v.m. vacatures moeten behandelen en 

moeten nagaan of de regels m.b.t. 

vrijwillige en eerlijke arbeidsmobiliteit in 

de Unie worden nageleefd. 

coördinatiebureaus zouden vooral de 

totstandbrenging moeten ondersteunen 

van instrumenten en procedures voor het 

functioneren van Eures en voor de 

behandeling van klachten en problemen 

met betrekking tot vacatures en 

administratieve barrières, vooral in 

gebieden met een groot tekort aan 

arbeidskrachten waardoor de 

arbeidsmarkt uit balansdreigt te raken, 

moeten nagaan of de regels m.b.t. 

vrijwillige en eerlijke arbeidsmobiliteit in 

de Unie worden nageleefd, klachten 

moeten afhandelen om uiteenlopende 

interpretaties van de bestaande wetgeving 

te voorkomen en zich moeten bezighouden 

met gevallen van discriminatie en 

gegevensbescherming. Lidstaten met een 

gedecentraliseerd systeem moeten 

overwegen regionale coördinatiebureaus 

op te zetten. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De bijdrage van de sociale partners 

aan het Eures-netwerk bestaat er vooral in 

de belemmeringen voor mobiliteit te 

analyseren en om eerlijke en vrijwillige 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen, inclusief in de 

grensoverschrijdende regio's. De 

vertegenwoordigers van de sociale partners 

op EU-niveau moeten daarom bij het 

algemene beheer van het Eures-netwerk 

worden betrokken en nationale 

werkgeversorganisaties en vakbonden 

kunnen een aanvraag indienen om Eures-

partner te worden. 

(10) De bijdrage van de sociale partners 

aan het Eures-netwerk bestaat er vooral in 

de belemmeringen voor mobiliteit te 

analyseren en om eerlijke en vrijwillige 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen, inclusief in de 

grensoverschrijdende regio's. De 

vertegenwoordigers van de sociale partners 

op EU-niveau moeten daarom bij het 

algemene beheer van het Eures-netwerk 

worden betrokken en nationale 

werkgeversorganisaties en vakbonden 

kunnen een aanvraag indienen om Eures-

partner te worden, waarbij de deelname 

van kmo's essentieel is omdat banen in de 

Unie vooral door hen worden gecreëerd. 
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Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) In grensoverschrijdende regio's 

kunnen permanente structuren zoals 

werkgemeenschappen, euregio's en in het 

bijzonder de Europese Groeperingen voor 

Territoriale Samenwerking (EGTS) de 

basis vormen voor grensoverschrijdende 

partnerschappen. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening  

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Een breder lidmaatschap van het 

Eures-netwerk heeft sociale, economische 

en financiële voordelen. De dienstverlening 

wordt erdoor verbeterd doordat 

partnerschappen worden vergemakkelijkt, 

de complementariteit wordt verhoogd en de 

kwaliteit verbeterd. Het marktaandeel van 

het Eures-netwerk wordt erdoor vergroot 

doordat nieuwe leden vacatures, 

sollicitaties en curricula vitae (cv's) 

beschikbaar stellen. De transnationale en 

grensoverschrijdende samenwerking - een 

belangrijk kenmerk van het Eures-netwerk 

- zou kunnen leiden tot innovatieve 

vormen van leren en samenwerken tussen 

de diensten voor arbeidsbemiddeling, 

onder meer wat betreft kwaliteitsnormen 

voor vacatures en ondersteunende diensten. 

Het Eures-netwerk zou daardoor aan 

belang winnen als een van de belangrijkste 

EU-instrumenten voor de lidstaten en de 

Europese Commissie om concrete 

(12) Het bredere lidmaatschap van het 

Eures-netwerk heeft sociale, economische 

en financiële voordelen. De dienstverlening 

wordt erdoor verbeterd doordat 

partnerschappen worden vergemakkelijkt, 

de complementariteit wordt verhoogd en de 

kwaliteit verbeterd. Het marktaandeel van 

het Eures-netwerk wordt erdoor vergroot 

doordat nieuwe leden vacatures, 

sollicitaties en curricula vitae (cv's) 

beschikbaar stellen. De interregionale, 

transnationale en grensoverschrijdende 

samenwerking – een belangrijk kenmerk 

van het Eures-netwerk – moet blijven 

leiden tot innovatieve vormen van leren en 

samenwerken tussen de diensten voor 

arbeidsbemiddeling, onder meer wat betreft 

kwaliteitsnormen voor vacatures en 

ondersteunende diensten. Het Eures-

netwerk zou daardoor aan belang winnen 

als een van de belangrijkste EU-

instrumenten voor de lidstaten en de 
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maatregelen te ondersteunen met het oog 

op een hoog werkgelegenheidsniveau 

binnen de Unie. 

Europese Commissie om concrete 

maatregelen te ondersteunen met het oog 

op een hoog werkgelegenheidsniveau 

binnen de Unie. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Overeenkomstig hun bevoegdheden 

bij de organisatie van de arbeidsmarkten 

zou het aan de lidstaten moeten zijn om op 

hun respectieve grondgebied organisaties 

te machtigen als Eures-partners aan het 

Eures-netwerk deel te nemen. Voor de 

machtigingsprocedure zouden 

gemeenschappelijke minimumcriteria en 

een beperkt aantal basisregels moeten 

gelden om transparantie en gelijke kansen 

bij de toetreding tot het Eures-netwerk te 

waarborgen. Hierbij moet voldoende 

flexibiliteit worden gewaarborgd om 

rekening te houden met de verschillende 

nationale modellen en vormen van 

samenwerking tussen openbare diensten 

voor arbeidsvoorziening en andere actoren 

op de arbeidsmarkt in de lidstaten. 

(13) Overeenkomstig hun bevoegdheden 

bij de organisatie van de arbeidsmarkten 

zou het aan de lidstaten moeten zijn om op 

hun respectieve grondgebied organisaties 

te machtigen als Eures-partners aan het 

Eures-netwerk deel te nemen. Voor de 

machtigingsprocedure zouden 

gemeenschappelijke minimumcriteria en 

een beperkt aantal basisregels moeten 

gelden om transparantie en gelijke kansen 

bij de toetreding tot het Eures-netwerk te 

waarborgen. Hierbij moet voldoende 

flexibiliteit worden gewaarborgd om 

rekening te houden met de verschillende 

nationale, regionale en lokale modellen en 

vormen van samenwerking tussen 

openbare diensten voor arbeidsvoorziening 

en andere actoren op de arbeidsmarkt in de 

lidstaten. 

 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om betrouwbare en geactualiseerde 

informatie aan werknemers en werkgevers 

over de verschillende aspecten van de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te kunnen 

verstrekken zou het Eures-netwerk moeten 

samenwerken met andere organen, diensten 

(16) Om betrouwbare en geactualiseerde 

informatie aan werknemers en werkgevers 

over de verschillende aspecten van de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te kunnen 

verstrekken zou het Eures-netwerk moeten 

samenwerken met andere organen, diensten 
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en EU-netwerken die de mobiliteit 

bevorderen en burgers informeren over hun 

rechten uit hoofde van de EU-wetgeving, 

zoals de portaalsite "Uw Europa", het 

Europees Jongerenportaal, SOLVIT, de 

organisaties die verantwoordelijk zijn voor 

de erkenning van beroepskwalificaties en 

de organen voor de bevordering, de 

analyse, de monitoring op en de 

ondersteuning van de gelijke behandeling 

van werknemers die zijn aangewezen 

overeenkomstig Richtlijn ../2013 (EU) van 

[het Europees Parlement en de Raad 

betreffende maatregelen om de uitoefening 

van de in de context van het vrije verkeer 

van werknemers aan werknemers 

verleende rechten te vergemakkelijken]. 

en EU-netwerken die de mobiliteit 

bevorderen en burgers informeren over hun 

rechten uit hoofde van de EU-wetgeving, 

zoals de portaalsite "Uw Europa", het 

Europees Jongerenportaal, SOLVIT, 

organisaties voor grensoverschrijdende 

samenwerking en andere organisaties die 

verantwoordelijk zijn voor de erkenning 

van beroepskwalificaties en de organen 

voor de bevordering, de analyse, de 

monitoring op en de ondersteuning van de 

gelijke behandeling van werknemers die 

zijn aangewezen overeenkomstig 

Richtlijn../2013 (EU) van [het Europees 

Parlement en de Raad betreffende 

maatregelen om de uitoefening van de in 

de context van het vrije verkeer van 

werknemers aan werknemers verleende 

rechten te vergemakkelijken]. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Een grondig inzicht in de vraag naar 

arbeid in termen van beroepen, sectoren en 

behoeften van werkgevers zou het recht op 

vrij verkeer van werknemers binnen de 

Unie ten goede komen. De ondersteunende 

diensten moeten dan ook hoogwaardige 

bijstand verlenen aan de werkgevers, en in 

het bijzonder aan kleine en middelgrote 

ondernemingen. Dankzij nauwe 

werkrelaties tussen de diensten voor 

arbeidsvoorziening en de werkgevers 

worden de vacaturepools vergroot, vraag 

en aanbod op de arbeidsmarkt beter op 

elkaar afgestemd, arbeidstrajecten voor 

werkzoekenden (vooral uit kwetsbare 

groepen) gewaarborgd en het inzicht in de 

arbeidsmarkt verbeterd. 

(24) Een grondig inzicht in de vraag naar 

arbeid in termen van beroepen, sectoren en 

behoeften van werkgevers zou het recht op 

vrij verkeer van werknemers binnen de 

Unie ten goede komen. De ondersteunende 

diensten moeten dan ook hoogwaardige 

bijstand verlenen aan de werkgevers, en in 

het bijzonder aan kleine en middelgrote 

ondernemingen, met inbegrip van 

personen die een ambacht uitoefenen. 

Dankzij nauwe werkrelaties tussen de 

diensten voor arbeidsvoorziening en de 

werkgevers worden de vacaturepools 

vergroot, vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd, 

tekorten aan arbeidskrachten 

teruggedrongen, arbeidstrajecten voor 

werkzoekenden (vooral uit kwetsbare 

groepen) gewaarborgd en het inzicht in de 
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arbeidsmarkt verbeterd. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) De ondersteunende diensten houden 

verband met de uitoefening van het 

fundamentele recht op vrij verkeer van 

werknemers uit hoofde van het Unierecht 

en moeten daarom kosteloos zijn. Voor 

ondersteunende diensten aan werkgevers 

mogen echter kosten in rekening worden 

gebracht overeenkomstig de gangbare 

nationale praktijken. 

(26) De ondersteunende diensten houden 

verband met de uitoefening van het 

fundamentele recht op vrij verkeer van 

werknemers uit hoofde van het Unierecht 

en moeten daarom kosteloos zijn, evenals 

ondersteunende diensten aan werkgevers. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening  

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) Bijzondere aandacht moeten worden 

geschonken aan de ondersteuning van de 

mobiliteit in grensoverschrijdende regio's 

en aan de dienstverlening aan 

grensarbeiders die in een andere lidstaat 

werken dan waar zij wonen en die te 

maken hebben met uiteenlopende nationale 

praktijken en rechtsstelsels en daardoor 

stuiten op specifieke administratieve, 

juridische of fiscale hinderpalen voor 

mobiliteit. De lidstaten kunnen specifieke 

ondersteunende structuren opzetten om 

deze vorm van mobiliteit te 

vergemakkelijken. Dergelijke structuren 

moeten binnen het kader van het Eures-

netwerk aandacht schenken aan de 

specifieke behoeften aan voorlichting, 

begeleiding, grensoverschrijdende 

afstemming van de arbeidsvraag en het 

(27) Bijzondere aandacht moeten worden 

geschonken aan de ondersteuning van de 

regio's die met ernstige en permanente 

natuurlijke of demografische 

belemmeringen te kampen hebben en van 

de mobiliteit in grensoverschrijdende 

regio's en aan de dienstverlening aan het 

voortdurend stijgende aantal 
grensarbeiders die in een andere lidstaat 

werken dan waar zij wonen en die te 

maken hebben met uiteenlopende nationale 

praktijken en rechtsstelsels en daardoor 

stuiten op specifieke administratieve, 

juridische of fiscale hinderpalen voor 

mobiliteit. De lidstaten moeten steun 

blijven verlenen aan de specifieke 

ondersteunende structuren die deze vorm 

van mobiliteit vergemakkelijken en binnen 

het kader van het Eures-netwerk aandacht 
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arbeidsaanbod en de daaruit voortvloeiende 

arbeidsbemiddeling. 

schenken aan de specifieke behoeften aan 

voorlichting, advies, begeleiding, 

grensoverschrijdende afstemming van de 

arbeidsvraag en het arbeidsaanbod en de 

daaruit voortvloeiende arbeidsbemiddeling. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Er zou een programmeringscyclus 

moetenworden vastgesteld om de 

coördinatie van de mobiliteitsmaatregelen 

binnen de Unie te ondersteunen. Om 

doeltreffend te zijn zou bij de 

programmering van de werkplannen van de 

lidstaten rekening moeten worden 

gehouden met de gegevens over 

mobiliteitsstromen en -patronen, de analyse 

van gegevens over bestaande en voorspelde 

tekorten en overschotten op de 

arbeidsmarkt en de wervingservaringen en 

-praktijken binnen het Eures-netwerk. 

Voorts is het zaak de hulpmiddelen en 

instrumenten waarover de nationale 

organisaties beschikken om de 

arbeidsmobiliteit in de EU te bevorderen. 

(30) Er zou een programmeringscyclus 

moeten worden vastgesteld om de 

coördinatie van de mobiliteitsmaatregelen 

binnen de Unie te ondersteunen. Om de 

negatieve gevolgen van de geografische 

mobiliteit binnen de Unie op te sporen en 

te voorkomen, zou bij de programmering 

van de werkplannen van de lidstaten 

rekening moeten worden gehouden met de 

gegevens over mobiliteitsstromen en 

-patronen, de analyse van gegevens over 

bestaande en voorspelde tekorten en 

overschotten op de arbeidsmarkt en de 

wervingservaringen en -praktijken binnen 

het Eures-netwerk. Voorts is het zaak de 

hulpmiddelen en instrumenten waarover de 

nationale organisaties beschikken om de 

arbeidsmobiliteit in de EU te bevorderen. 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (33 bis) Met de tenuitvoerlegging van deze 

verordening zal de totstandbrenging van 

een doeltreffend mechanisme voor de 

betere afstemming van onderwijsstelsels 

op de behoeften van de arbeidsmarkt en 

voor een betere integratie van de 
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arbeidsmarkt als geheel mogelijk worden 

gemaakt.  

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (37 bis) Er moet een oplossing worden 

gevonden voor het heffen van belastingen 

bij grensoverschrijdende 

arbeidsmigranten, aangezien het gebrek 

aan een dergelijke oplossing het vrije 

verkeer van werknemers binnen de Unie 

krachtens artikel 45 VWEU ernstig 

belemmert. De Commissie en de lidstaten 

moeten procedures bevorderen om 

belastingdiscriminatie uit te roeien, 

aangezien de arbeidsmobiliteit daar de 

nadelen van ondervindt, terwijl deze 

mobiliteit juist een cruciale factor is voor 

economische groei en een toename van de 

werkgelegenheid in de Unie.  Verder moet 

in de hele Unie grootschalige bekendheid 

worden gegeven aan het Eures-netwerk 

door middel van intensieve 

voorlichtingscampagnes voor burgers van 

de Unie, hoofdzakelijk voor de 

doelgroepen, door de Commissie en met 

name de regeringen van de lidstaten. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de toepassing van lid 1 voorziet 

deze verordening in doelstellingen, 

beginselen en regels inzake  

2. In deze verordening worden de 

beginselen en regels vastgelegd van een 

samenwerkingskader om de uitoefening 

van het recht op vrij verkeer van 

werknemers binnen de Unie 
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overeenkomstig artikel 45 VWEU te 

vergemakkelijken door 

Motivering 

Het Eures-netwerk functioneert al en heeft zijn nut bewezen. De dienstverlening aan de 

potentiële gebruikers moet verbeterd worden. 

 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de maatregelen van en tussen de 

lidstaten met het oog op een beter 

evenwicht tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt van de Unie ter bevordering 

van een hoog werkgelegenheidsniveau; 

(b) de maatregelen van en tussen de 

lidstaten met het oog op een beter 

evenwicht tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt van de Unie ter bevordering 

van een hoog werkgelegenheidsniveau, met 

bijzondere aandacht voor de 

grensoverschrijdende regio's; 

 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 1 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het functioneren van een Europees 

netwerk van diensten voor 

arbeidsvoorziening tussen de lidstaten en 

de Commissie;  

(c) het beter functioneren van het Europees 

netwerk van diensten voor 

arbeidsvoorziening tussen de lidstaten, de 

Commissie en Noorwegen, IJsland, 

Zwitserland en Liechtenstein;  

Motivering 

Het Eures-netwerk functioneert al en heeft zijn nut bewezen. De dienstverlening aan de 

potentiële gebruikers moet verbeterd worden. 
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Amendement  22 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 1 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) de gerelateerde ondersteunende 

diensten ter bevordering van de mobiliteit 

die aan werknemers en werkgevers moeten 

worden verleend. 

(d) adequate ondersteunende diensten en 

advies ter bevordering van de mobiliteit die 

aan werknemers en werkgevers moeten 

worden verleend.  

Motivering 

Het Eures-netwerk functioneert al en heeft zijn nut bewezen. De dienstverlening aan de 

potentiële gebruikers moet verbeterd worden. 

 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) "diensten voor arbeidsvoorziening": 

iedere rechts- of natuurlijke persoon die 

rechtmatig actief is in een lidstaat en 

diensten verleent waardoor werkzoekenden 

werk vinden en werkgevers werknemers 

kunnen werven; 

(b) "diensten voor arbeidsvoorziening": 

iedere rechts- of natuurlijke persoon, zij het 

van openbare of particuliere aard, en in 

dit laatste geval met of zonder 

winstoogmerk, die rechtmatig actief is in 

een lidstaat en diensten verleent waardoor 

werkzoekenden werk vinden en 

werkgevers werknemers kunnen werven; 

Motivering 

Regulatory clarity and legal certainty make it necessary to avoid an implicit element in the 

provision intended to define 'employment services' in the Member States. The purpose is to set 

out the various forms that these services may take, including the possibility of being for profit 

and explicitly EGTC. This is consistent with EU case law and with the Commission's 

understanding of employment services and services of general interest. This wording reflects 

the idea that any public policy aimed at achieving full employment has to encourage public-

private cooperation at all geographical levels, opening up employment information, guidance 

and mediation services to private agencies. 
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Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) "grensoverschrijdend partnerschap 

en samenwerking voor 

arbeidsbemiddeling voor grensarbeiders": 

elke vorm van samenwerking tussen de 

bevoegde instanties op nationaal, 

regionaal en lokaal niveau om diensten te 

verlenen waarmee vraag en aanbod op 

elkaar worden afgestemd met het oogmerk 

vacatures te vervullen door aanstelling 

van grensarbeiders. 

 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Instelling Reorganisatie 

Motivering 

Het Eures-netwerk bestaat al. Reorganisatie is nodig om de dienstverlening aan de potentiële 

gebruikers te verbeteren. 

 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 3  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bij deze verordening wordt een Europees 

netwerk van diensten voor 

arbeidsvoorziening ("het Eures-netwerk") 

opgericht.  

Deze verordening strekt tot reorganisatie 

en versterking van het Europees netwerk 

van diensten voor arbeidsvoorziening en de 

grensoverschrijdende Eures-bureaus ("het 

Eures-netwerk"). 
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Motivering 

Het Eures-netwerk bestaat al. Reorganisatie is nodig om de dienstverlening aan de potentiële 

gebruikers te verbeteren. 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) De Eures-partners: dit zijn de 

organisaties die door de lidstaten 

gemachtigd zijn om op nationaal, regionaal 

en/of lokaal niveau steun bij de 

uitwisseling van informatie en de 

verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's 

te bieden en/of ondersteunende diensten 

aan werknemers en werkgevers te 

verlenen. 

(c) De Eures-partners: dit zijn de 

organisaties die door de lidstaten 

gemachtigd zijn om op nationaal, regionaal 

en/of lokaal niveau alsook in 

grensoverschrijdend verband steun bij de 

uitwisseling van informatie en de 

verwerking van vacatures/sollicitaties/cv's 

te bieden en/of ondersteunende diensten te 

verlenen aan werknemers en werkgevers 

en grensoverschrijdende Eures-

partnerschappen. 

 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Overeenkomstig hun respectieve taken 

en verantwoordelijkheden promoten alle 

bij het Eures-netwerk betrokken 

organisaties actief en in nauwe 

samenwerking de mogelijkheden inzake 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie, en zij 

staan werknemers en werkgevers bij deze 

mogelijkheden op lokaal, regionaal, 

nationaal en Europees niveau beter te 

benutten. 

2. Overeenkomstig hun respectieve taken 

en verantwoordelijkheden promoten alle 

bij het Eures-netwerk betrokken 

organisaties actief en in nauwe 

samenwerking de mogelijkheden inzake 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie, en zij 

staan werknemers en werkgevers bij deze 

mogelijkheden op Europees, nationaal 

maar vooral op regionaal en lokaal niveau 

beter te benutten, inclusief in 

grensoverschrijdend verband en in regio's 

met een hoge werkloosheid en weinig 
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werkgelegenheid. Ook verschaffen zij 

werknemers en werkgevers informatie 

over de mogelijke administratieve 

belemmeringen waarmee ze te maken 

kunnen krijgen. 

 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de arbeidsmarkten in de Unie beter te 

doen functioneren en sterker te 

integreren; 

(c) het functioneren en de integratie van 

de arbeidsmarkten in de Unie, inclusief 

grensoverschrijdende arbeidsmarkten, het 

waarborgen van niet-discriminerende 

toegang tot werkgelegenheid, sollicitaties 

en relevante informatie over de 

arbeidsmarkt;  

 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) de sociale inclusie en de integratie van 

personen die van de arbeidsmarkt zijn 

uitgesloten, te bevorderen. 

(e) de sociale inclusie en de integratie van 

personen die zich in de kwetsbare situatie 

bevinden dat zij van de arbeidsmarkt zijn 

uitgesloten, te bevorderen. 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – letter e bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) jongeren aan te trekken met het 

project "Je eerste Eures-baan" voor een 

soepele overgang van onderwijs naar 

werk op de arbeidsmarkten in de Unie.  

 

 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 6 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een coherent kader te formuleren en het 

Eures-netwerk horizontaal te ondersteunen 

door onder meer: 

(a) de totstandbrenging van een coherent 

kader te steunen en het Eures-netwerk 

horizontaal te ondersteunen door onder 

meer: 

Motivering 

Het Europees coördinatiebureau moet het Eures-netwerk steunen, uitgaande van de reeds 

opgedane ervaring en rekening houdend met de specifieke lokale en regionale situatie.     

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii) informatie- en 

communicatieactiviteiten op te zetten; 

(ii) informatie- en 

communicatieactiviteiten op te zetten, 

onder andere door een 

communicatiestrategie uit te werken die 

erop gericht is het bestaan van het Eures-

netwerk onder de aandacht te brengen 

van de Europese burgers, met name 

degenen zonder internettoegang; 
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Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt iii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(iii) voor een gemeenschappelijk 

opleidingsprogramma voor Eures-

personeel te zorgen; 

(iii) voor een gemeenschappelijk 

opleidingsprogramma voor Eures-

personeel te zorgen, met inbegrip van 

bewustwordingstrainingen om in te spelen 

op uiteenlopende behoeften van specifieke 

groepen werknemers; 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de geografische en beroepsmobiliteit te 

analyseren; 

(b) de geografische en beroepsmobiliteit te 

analyseren met inachtneming van de 

specifieke lokale en regionale situatie; 

 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 6 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) overeenkomstig deze verordening een 

adequaat kader te ontwikkelen voor de 

samenwerking, de uitwisseling van 

informatie en de verwerking van 

sollicitaties, vacatures en cv's binnen de 

Unie met betrekking tot leer- en 

stageplaatsen;  

(c) overeenkomstig deze verordening een 

adequaat kader te ontwikkelen voor de 

samenwerking, de uitwisseling van 

informatie en de verwerking van 

sollicitaties, vacatures en cv's binnen de 

Unie met betrekking tot leer- en 

stageplaatsen, ook in grensoverschrijdend 

verband, voor zover van toepassing;  
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Motivering 

Voor het functioneren van het Eures-netwerk moet het Europees coördinatiebureau uitgaan 

van de reeds opgedane ervaring en rekening houden met de specifieke lokale en regionale 

situatie.     

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) samen met de Eures-leden de Eures-

werkzaamheden en Eures-

werkgelegenheidsprestaties te monitoren 

en te evalueren. 

(d) samen met de Eures-leden de Eures-

werkzaamheden en Eures-

werkgelegenheidsprestaties te monitoren 

en te evalueren, met bijzondere aandacht 

voor de regionale en lokale dimensie, en 

door waar nodig voorstellen voor 

verbetering te formuleren. 

 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De meerjarige werkprogramma’s van 

het Eures-coördinatiebureau worden 

opgesteld in overleg met de in artikel 11 

vermelde Eures-coördinatiegroep. 

2. Het Europees coördinatiebureau keurt 

meerjarige werkprogramma's goed die zijn 

opgesteld na raadpleging van de in artikel 

11 vermelde Eures-coördinatiegroep. 

Motivering 

Het Europees coördinatiebureau en de nationale bureaus stellen gezamenlijk de meerjarige 

werkprogramma's op. 
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Amendement  39 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Ieder nationaal coördinatiebureau is 

verantwoordelijk voor:  

1. Ieder nationaal coördinatiebureau, dat 

door de lidstaat is ingesteld en bij de 

Commissie is aangemeld, is 

verantwoordelijk voor:  

Motivering 

De lidstaten bepalen wie op nationaal niveau de bevoegde autoriteit is. 

 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 7 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de samenwerking met de Commissie en 

de andere lidstaten bij de de uitwisseling 

van informatie en de verwerking van 

vacatures, sollicitaties en cv's binnen het in 

hoofdstuk III vastgestelde kader; 

(a) de samenwerking met de Commissie en 

de andere lidstaten alsook Noorwegen, 

IJsland, Zwitserland en Liechtenstein bij 

de uitwisseling van informatie en de 

verwerking van vacatures, sollicitaties en 

cv's binnen het in hoofdstuk III 

vastgestelde kader; 

Motivering 

Deze vier landen zijn reeds bij het netwerk betrokken; de partnerschappen kunnen verbeterd 

worden, waar alle gebruikers baat bij zullen hebben. 

 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de organisatie van de Eures-activiteiten 

in de betreffende lidstaat, met inbegrip van 

(b) de organisatie van de Eures-activiteiten 

in de betreffende lidstaat, met inbegrip van 
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het verlenen van ondersteunende diensten 

overeenkomstig hoofdstuk IV; 

de organisatie van ondersteunende 

dienstverlening overeenkomstig hoofdstuk 

IV, waarbij bijzondere aandacht uitgaat 

naar de regionale en lokale dimensie en 

naar de deelname van sociale partners en 

andere belanghebbenden; 

 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 7 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de coördinatie van de maatregelen van 

de betreffende lidstaat en de coördinatie 

tussen die maatregelen en de maatregelen 

van de andere lidstaten overeenkomstig 

hoofdstuk V. 

(c) de coördinatie van de maatregelen van 

de betreffende lidstaat en de coördinatie 

tussen die maatregelen en de maatregelen 

van de andere lidstaten, alsook 

Noorwegen, IJsland, Zwitserland en 

Liechtenstein, overeenkomstig 

hoofdstuk V. 

Motivering 

Deze vier landen zijn reeds bij het netwerk betrokken; de partnerschappen kunnen verbeterd 

worden, waar alle gebruikers baat bij zullen hebben. 

 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 7 – lid 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de leef- en arbeidsomstandigheden;  (a) de leef- en arbeidsomstandigheden, met 

inbegrip van belastingen en 

socialezekerheidspremies; 

Motivering 

Geïnteresseerden hebben informatie over de belastingen in het andere EU-land nodig om met 

kennis van zaken te kunnen beslissen of ze een aangeboden baan al dan niet aannemen. 
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Amendement  44 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 7 – alinea 3 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) indien van toepassing, de situatie van 

grensarbeiders, met name in 

grensoverschrijdende regio’s. 

(e) waar van toepassing, de situatie van 

grensarbeiders, met name in 

grensoverschrijdende regio’s. 

Motivering 

Het aantal grensoverschrijdende partnerschappen kan toenemen, waar alle lokale en 

regionale partners baat bij zullen hebben. 

 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 3 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) de overdracht van gegevens om de 

meest haalbare oplossingen te vinden die 

voor zowel werkgevers als werknemers 

geschikt zijn. 

Motivering 

De uitwisseling van informatie tussen partners moet worden verbeterd. 

 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het nationaal coördinatiebureau biedt 

algemene ondersteuning aan de op zijn 

eigen grondgebied bij het Eures-netwerk 

betrokken organisaties bij de 

samenwerking met Eures-tegenhangers in 

andere lidstaten. Er wordt onder meer steun 

4. Het nationaal coördinatiebureau biedt 

algemene ondersteuning aan de op zijn 

eigen grondgebied bij het Eures-netwerk 

betrokken organisaties bij de 

samenwerking met Eures-tegenhangers in 

andere lidstaten, met inbegrip van 
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verleend bij klachten over Eures-vacatures 

en -wervingen en de samenwerking met 

overheidinstanties zoals arbeidsinspecties. 

organisaties die deelnemen aan 

grensoverschrijdende partnerschappen en 

met partners in Noorwegen, IJsland, 

Zwitserland en Liechtenstein. Er wordt 

onder meer steun verleend bij klachten 

over Eures-vacatures en -wervingen en de 

samenwerking met overheidsinstanties 

zoals arbeidsinspecties. 

 

Motivering 

Deze vier landen zijn reeds bij het netwerk betrokken; de partnerschappen, ook die in 

grensoverschrijdend verband, kunnen verbeterd worden, waar alle gebruikers baat bij zullen 

hebben. 

 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Het nationaal coördinatiebureau 

bevordert de samenwerking met 

stakeholders, zoals diensten voor 

loopbaanbegeleiding, universiteiten, 

kamers van koophandel en organisaties die 

betrokken zijn bij programma's i.v.m. leer- 

en stageplaatsen. 

5. Het nationaal coördinatiebureau 

bevordert de samenwerking met 

stakeholders op alle bestuurlijke niveaus 

en in alle gelederen van de samenleving, 

zoals diensten voor loopbaanbegeleiding, 

universiteiten, kamers van koophandel, 

ngo's en organisaties die betrokken zijn bij 

programma's i.v.m. leer- en stageplaatsen, 

met speciale aandacht voor kmo's. 

 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn 

nationaal coördinatiebureau over het 

nodige personeel en de nodige middelen 

beschikt om de uit hoofde van deze 

6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn 

nationaal coördinatiebureau over het 

nodige personeel en de nodige middelen 

beschikt om de uit hoofde van deze 
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verordening vastgestelde taken uit te 

voeren. 

verordening vastgestelde taken uit te 

voeren waarbij tevens de regionale en 

lokale belangen naar behoren 

vertegenwoordigd worden. 

 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat zorgt voor een systeem om 

Eures-partners te machtigen aan het Eures-

netwerk deel te nemen, hun activiteiten te 

controleren en toezicht te houden op hun 

naleving van de nationale en EU-

wetgeving bij de uitvoering van deze 

verordening. Dit systeem is transparant en 

evenredig en eerbiedigt de beginselen van 

gelijke behandeling voor 

kandidaatorganisaties en een goede 

rechtsgang. 

1. Rekening houdend met regionale en 

lokale actoren, sociale partners en andere 

belanghebbenden, zorgt elke lidstaat voor 

een systeem om Eures-partners te 

machtigen aan het Eures-netwerk deel te 

nemen, hun activiteiten te controleren en 

toezicht te houden op hun naleving van de 

nationale en EU-wetgeving bij de 

uitvoering van deze verordening. Dit 

systeem is transparant en evenredig en 

eerbiedigt de beginselen van gelijke 

behandeling voor kandidaatorganisaties en 

een goede rechtsgang. De 

grensoverschrijdende Eures-

partnerschappen worden vrijgesteld van 

de nationale vergunningsprocedure en 

worden beschouwd als Eures-partners 

van rechtswege. 

 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 8 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Eures-partners mogen andere Eures-

partners of andere organisaties bij hun 

activiteiten betrekken om samen aan de 

criteria in de bijlage te voldoen. In 

dergelijke gevallen is het voortbestaan van 

een adequaat partnerschap een aanvullende 

6. Eures-partners mogen andere Eures-

partners of andere organisaties bij hun 

activiteiten betrekken om samen aan de 

criteria in de bijlage te voldoen. In 

dergelijke gevallen is het voortbestaan van 

een adequaat partnerschap, met inbegrip 



 

AD\1050816NL.doc 29/40 PE539.800v03-00 

 NL 

voorwaarde voor deelname aan het Eures-

netwerk. 
van grensoverschrijdende 

partnerschappen en partnerschappen die 

gericht zijn op het oplossen van specifieke 

problemen van regio's en gemeentes 

binnen de EU, een aanvullende 

voorwaarde voor deelname aan het Eures-

netwerk. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Kandidaatorganisaties kunnen bij 

deelname aan het Eures-netwerk kiezen uit 

de volgende opties: 

1. Kandidaatorganisaties nemen op de 

volgende manieren deel aan het Eures-

netwerk: 

Motivering 

Het is niet gerechtvaardigd om de Eures-partners te laten kiezen voor hun 

verantwoordelijkheden. Eures-partners dienen verplicht te worden, zoals dat nu het geval is, 

om alle in artikel 9, punten a) tot c), vermelde diensten te verlenen. 

 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) bijdragen aan de vacaturepool 

overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder a); 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) bijdragen aan de sollicitatie- en cv-pool (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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overeenkomstig artikel 14, lid 1, onder b); versie.) 

 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) ondersteunende diensten verlenen aan 

werknemers en werkgevers 

overeenkomstig hoofdstuk IV; of 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie.) 

 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) een combinatie van de punten a) tot en 

met c). 

Schrappen 

 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Om de werkloosheid terug te 

dringen, nemen de lidstaten in 

samenwerking met de Commissie 

maatregelen om ervoor te zorgen dat EU-

burgers bij het vervullen van vacatures 

gelijkwaardige toegang krijgen. 

 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 14 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) alle vacatures bij zijn openbare diensten 

voor arbeidsvoorziening en bij zijn Eures-

partners; 

(a) alle vacatures bij zijn openbare diensten 

voor arbeidsvoorziening en bij zijn Eures-

partners; de mogelijkheid voor micro-

ondernemingen en kleine ondernemingen 

om in naar behoren gemotiveerde 

gevallen hun vacatures niet op het Eures-

portaal te publiceren; 

 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening proberen 

overeenkomsten met andere diensten voor 

arbeidsvoorziening op het grondgebied van 

die lidstaat te sluiten om ervoor te zorgen 

dat het in lid 1 vermelde beginsel ook geldt 

voor online-instrumenten voor 

werkzoekenden die door die diensten 

worden beheerd. 

2. De openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening proberen actief 

overeenkomsten met andere diensten voor 

arbeidsvoorziening op het grondgebied van 

die lidstaat te sluiten om ervoor te zorgen 

dat het in lid 1 vermelde beginsel ook geldt 

voor online-instrumenten voor 

werkzoekenden die door die diensten 

worden beheerd. 

 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten zorgen voor een nationale 

hub zodat informatie over vacatures, 

sollicitaties en cv's van organisaties die die 

informatie ook via het Eures-portaal willen 

uitwisselen, ter beschikking van het Eures-

portaal wordt gesteld. 

5. De lidstaten zorgen, door indien 

mogelijk gebruik te maken van reeds 

bestaande overheidsstructuren, voor een 

nationale hub, zodat informatie over 

vacatures, sollicitaties en cv's van 

organisaties die die informatie ook via het 

Eures-portaal willen uitwisselen, ter 

beschikking van het Eures-portaal wordt 
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gesteld. 

 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten ondersteunen de 

ontwikkeling van een gecoördineerde 

benadering van dergelijke diensten op 

nationaal niveau. 

2. De lidstaten ondersteunen de 

ontwikkeling van een gecoördineerde 

benadering van dergelijke diensten op 

nationaal niveau, om tegemoet te komen 

aan de specifieke behoeften van regio's, 

gemeenten of beide. 

Motivering 

Om het Eures-netwerk tot een succes te maken, moeten de lidstaten meer rekening houden 

met de specifieke belangen van de Europese regio's en/of gemeenten. 

 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) is eenvoudig toegankelijk en 

gebruiksvriendelijk gepresenteerd. 

(b) is op niet-discriminerende wijze en 

eenvoudig toegankelijk en 

gebruiksvriendelijk gepresenteerd. 

 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Alle werkzoekenden hebben recht 

op alomvattende informatie over de 

arbeidsvoorwaarden in het land, zoals 
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pensioenrechten, sociale zekerheid en 

ziektekostenverzekering, en over de plaats 

van het werk. 

Motivering 

Dit soort informatie is voor werkzoekenden van het grootste belang.  

 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 19 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten zorgen voor specifieke 

informatie voor grensarbeiders in die 

grensoverschrijdende regio’s waar de 

betrokken lidstaten het samen noodzakelijk 

achten specifieke samenwerkings- en 

dienstverleningsstructuren op te zetten. 

2. De lidstaten zorgen voor specifieke 

informatie voor grensarbeiders in die 

grensoverschrijdende regio’s waar de 

betrokken lidstaten het samen noodzakelijk 

achten specifieke samenwerkings- en 

dienstverleningsstructuren op te zetten, 

voor zover dergelijke structuren niet reeds 

voorhanden zijn. 

Motivering 

De bestaande bureaus voor grensoverschrijdende samenwerking hebben hun nut al vaak 

bewezen; hun ervaring kan door andere soortgelijke structuren benut worden. 

 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 20 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De betrokken Eures-partners bieden alle 

werkzoekende werknemers proactief de 

mogelijkheid om van de in dit artikel 

gedefinieerde diensten gebruik te maken. 

Dit aanbod wordt eventueel tijdens het 

zoeken naar werk herhaald. 

1. De betrokken Eures-partners bieden alle 

werkzoekende werknemers, maar in het 

bijzonder personen die tot kwetsbare 

groepen behoren, proactief de 

mogelijkheid om van de in dit artikel 

gedefinieerde diensten gebruik te maken. 

Dit aanbod wordt eventueel tijdens het 

zoeken naar werk herhaald. 
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Motivering 

Elke werkzoekende moet toegang tot informatie hebben. 

 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 20 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Als de werknemers bijkomende bijstand 

willen en een plaatsing binnen de EU 

redelijk waarschijnlijk is, verlenen de 

betrokken Eures-partners de 

werkzoekenden verdere bijstand in de 

vorm van diensten: ze selecterem 

bijvoorbeeld geschikte vacatures, helpen 

bij het opstellen van sollicitaties en cv’s, 

het maken van vertalingen en/of winnen 

nadere informatie in over specifieke 

vacatures in andere lidstaten. 

3. Als de werknemers bijkomende bijstand 

willen en een plaatsing binnen de EU 

redelijk waarschijnlijk is, verlenen de 

betrokken Eures-partners de 

werkzoekenden verdere bijstand in de 

vorm van diensten: ze selecteren 

bijvoorbeeld geschikte vacatures, helpen 

bij het opstellen van sollicitaties en cv’s, 

het maken van vertalingen en/of winnen 

nadere informatie in over specifieke 

vacatures in andere lidstaten, met name in 

sectoren met een sterk tekort aan 

arbeidskrachten in de betrokken lidstaat. 

Motivering 

Er zijn momenteel een aantal beroepen waar sprake is van een tekort aan gekwalificeerd 

personeel of van te laag gekwalificeerd personeel en waarvoor mensen uit andere lidstaten 

dus belangstelling kunnen hebben. 

 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De betrokken Eures-partners verstrekken 

informatie en advies aan werkgevers die 

werknemers uit andere lidstaten willen 

aanwerven, en verlenen aan die werkgevers 

met name de volgende diensten: 

1. De betrokken Eures-partners verstrekken 

informatie en advies aan werkgevers die 

werknemers uit andere lidstaten willen 

aanwerven, en verlenen aan die werkgevers 

met name de volgende diensten, indien 

mogelijk op proactieve wijze: 
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Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Als de werkgevers bijkomende bijstand 

willen en een werving binnen de EU 

redelijk waarschijnlijk is, verlenen de 

betrokken Eures-partners verdere bijstand 

in de vorm van diensten: ze zorgen 

bijvoorbeeld voor een preselectie van 

geschikte kandidaten, helpen bij het maken 

van vertalingen en/of winnen nadere 

informatie in over specifieke sollicitaties. 

2. Als de werkgevers bijkomende bijstand 

willen en een werving binnen de EU 

redelijk waarschijnlijk is, verlenen de 

betrokken Eures-partner s verdere bijstand 

in de vorm van diensten: ze zorgen 

bijvoorbeeld voor een preselectie van 

geschikte kandidaten, helpen bij het maken 

van vertalingen en/of winnen nadere 

informatie in over specifieke sollicitaties, 

vooral op de gebieden waarop de 

betrokken lidstaten met een groot tekort 

aan arbeidskrachten kampen. 

Motivering 

Wat betreft betrekkingen die voor werknemers uit andere lidstaten interessant zouden kunnen 

zijn, ondervinden werkgevers dikwijls problemen bij het vinden van geschoolde werknemers 

in hun eigen lidstaat. 

 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen voor coördinatie 

tussen de op grond van deze verordening 

verleende ondersteunende diensten en door 

de bevoegde autoriteiten verleende 

diensten op het gebied van de sociale 

zekerheid. 

1. De lidstaten zorgen voor coördinatie 

tussen de op grond van deze verordening 

verleende ondersteunende diensten en door 

de bevoegde nationale, regionale of lokale 

autoriteiten of via bestaande of 

toekomstige bureaus voor 

grensoverschrijdende samenwerking 

verleende diensten op het gebied van de 

sociale zekerheid. 
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Motivering 

Wie in een andere lidstaat wil werken, heeft deze informatie nodig om met kennis van zaken 

een beslissing te kunnen nemen. 

 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De betrokken Eures-partners verstrekken 

op verzoek van werknemers, 

grensarbeiders en werkgevers algemene 

informatie over de rechten inzake sociale 

zekerheid en ze leggen verzoeken om 

specifieke informatie voor aan de bevoegde 

autoriteiten en eventueel aan andere 

organen die werknemers bijstaan bij de 

uitoefening van hun rechten in het kader 

van vrije verkeer. 

3. De betrokken Eures-partners verstrekken 

op verzoek van werknemers, 

grensarbeiders en werkgevers informatie 

over de rechten inzake sociale zekerheid en 

over de inkomstenbelasting en ze leggen 

verzoeken om specifieke informatie voor 

aan de bevoegde autoriteiten en eventueel 

aan andere organen die werknemers 

bijstaan bij de uitoefening van hun rechten 

in het kader van vrije verkeer. 

Motivering 

Wie in een andere lidstaat wil werken, heeft deze informatie nodig om met kennis van zaken 

een beslissing te kunnen nemen. 

 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie en de lidstaten houden 

toezicht op de arbeidsmobiliteitsstromen en 

-patronen binnen de Unie op basis van de 

statistische gegevens van Eurostat en de 

beschikbare nationale gegevens. 

De Commissie en de lidstaten houden 

toezicht op de arbeidsmobiliteitsstromen en 

-patronen binnen de Unie op basis van de 

statistische gegevens van Eurostat en de 

beschikbare nationale en regionale 

gegevens. 
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Motivering 

De controle op arbeidsmobiliteitsstromen en -patronen zal nauwkeurigere resultaten 

opleveren als er meer rekening wordt gehouden met de uiteenlopende kenmerken van de EU-

regio's. 

 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 26 – lid 1– letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) Eures-activiteiten op nationaal niveau; (b) Eures-activiteiten op nationaal niveau 

en, voor zover van toepassing, in 

grensoverschrijdend verband; 

Motivering 

Er bestaan grensgebieden waar tekorten en overschotten aan arbeidskrachten via deze vorm 

van samenwerking eenvoudig vereffend kunnen worden. 

 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 26 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) de positie van het Eures-netwerk op de 

nationale markt voor wervingsdiensten als 

geheel. 

(c) de positie van het Eures-netwerk op de 

nationale markt voor wervingsdiensten als 

geheel en, voor zover van toepassing, in 

grensoverschrijdend verband; 

Motivering 

Er bestaan grensgebieden waar tekorten en overschotten aan arbeidskrachten via deze vorm 

van samenwerking eenvoudig vereffend kunnen worden. 

 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 3 



 

PE539.800v03-00 38/40 AD\1050816NL.doc 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten ontwikkelen 

mobiliteitsmaatregelen als integrerend 

onderdeel van hun werkgelegenheidsbeleid 

en ze houden daarbij rekening met de 

uitwisseling van informatie en de 

gezamenlijke analyse. Deze 

mobiliteitsmaatregelen vormen het kader 

op basis waarvan de lidstaten de in artikel 

28 vermelde programmering uitvoeren. 

3. De lidstaten streven ernaar 

mobiliteitsmaatregelen te ontwikkelen als 

integrerend onderdeel van hun 

werkgelegenheidsbeleid en ze houden 

daarbij rekening met de uitwisseling van 

informatie en de gezamenlijke analyse. 

Deze mobiliteitsmaatregelen vormen het 

kader op basis waarvan de lidstaten de in 

artikel 28 vermelde programmering 

uitvoeren. 

Motivering 

De regelgevende bevoegdheid op het vlak van werkgelegenheidsbeleid wordt formeel 

weliswaar gedeeld door de EU en de lidstaten, maar in de praktijk ligt die bevoegdheid bij de 

lidstaten. De verplichting voor de lidstaten om mobiliteitsmaatregelen te ontwikkelen gaat 

verder dan louter het formuleren van richtsnoeren (artikel 148, lid 2 VWEU) door de 

Europese wetgevers of het aannemen van stimuleringsmaatregelen om 

werkgelegenheidsinitiatieven van de lidstaten te ondersteunen (artikel 149 VWEU). Deze 

verplichting moet worden vervangen door een eenvoudige aanbeveling aan de lidstaten om 

dergelijke maatregelen te nemen. 

 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening  

Artikel 28 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de belangrijkste activiteiten die 

overeenkomstig deze verordening moeten 

worden uitgevoerd;  

(a) de belangrijkste activiteiten die 

overeenkomstig deze verordening moeten 

worden uitgevoerd op nationaal en, voor 

zover van toepassing, in 

grensoverschrijdend verband;  

Motivering 

Aldus zal de samenwerking tussen Eures-partners in nationaal, regionaal, lokaal en 

grensoverschrijdend verband bevorderd worden. Dan zullen voor alle partners dezelfde 

regels gelden voor de toegang tot en het gebruik van de financiële middelen. 
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Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De Commissie ziet er via het 

Europees coördinatiebureau op toe dat de 

financiering van Eures-activiteiten in 

overeenstemming is met de nationale 

werkprogramma's en met de bepalingen 

van het EaSI-programma, en dat de 

bepalingen voor de financiering van 

Eures-activiteiten voor synergie zullen 

zorgen met de financiering die ter 

beschikking wordt gesteld door Interreg 

2014-2020. 

 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De leden 1 tot en met 7 van artikel 14 

worden van toepassing twee jaar na de in 

lid 1 bedoelde datum van 

inwerkingtreding. 
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