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Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Het Europees Semester voor 

coördinatie van het economisch beleid is 

het kader op Unieniveau voor de 

vaststelling van nationale 

hervormingsprioriteiten en het toezicht op 

de uitvoering ervan. De lidstaten 

ontwikkelen hun eigen nationale 

meerjarige investeringsstrategieën ter 

ondersteuning van die 

hervormingsprioriteiten. Die strategieën 

moeten in aansluiting met de jaarlijkse 

nationale hervormingsprogramma's 

worden gepresenteerd als een manier om 

de prioritaire investeringsprojecten die 

nationale en/of Uniefinanciering moeten 

krijgen, vast te stellen en te coördineren. 

Zij moeten ook dienen om de financiering 

van de Unie op coherente wijze te 

gebruiken en de meerwaarde te 

maximaliseren van de financiële steun die 

met name zal worden ontvangen uit de 

programma's die in voorkomend geval 

door de Unie worden ondersteund in het 

kader van het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds, 

het Europees Sociaal Fonds+, het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij en het Europees Landbouwfonds 

voor plattelandsontwikkeling, de 

stabilisatiefunctie voor Europese 

investeringen en InvestEU. 

(2) Voor de structuurfondsen van de 

EU, met inbegrip van het ESF+, mogen 

op geen enkele wijze politieke of 

economische voorwaarden gelden. De 

mechanismen vormen een niet-legitieme 
manier om controle uit te oefenen op de 

overheidsuitgaven van de lidstaten en zijn 

een inbreuk op de vrijheid en de 

onafhankelijkheid van de Europese 

landen. 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) In het licht van de aanhoudende 

behoefte aan grotere inspanningen voor 

het beheer van de migratiestromen in de 

Unie als geheel en met het oog op 

coherente, sterke en consistente 

ondersteuning van inspanningen voor 

solidariteit en de verdeling van de 

verantwoordelijkheid, moet het ESF+ 

steun verlenen ter bevordering van de 

sociaal-economische integratie van 

onderdanen van derde landen als 

aanvulling op de acties die worden 

gefinancierd in het kader van het Fonds 

voor asiel, migratie en integratie. 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1173549NL.docx  PE631.631v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

10.1.2019 A8-0461/165 

Amendement  165 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0461/2018 

Verónica Lope Fontagné 

Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

(COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Het toepassingsgebied van 

de in dit fonds voorziene 

integratiemaatregelen moet gericht zijn op 

burgers die legaal in een lidstaat 

verblijven. In geen geval mag het ESF+ 

worden gebruikt om nieuwe 

migratiestromen richting de Unie direct 

dan wel indirect te bevorderen. 

Or. en 

Motivering 

De maatregelen van het ESF+ zijn bedoeld voor alle legaal in de Unie verblijvende personen, 

ongeacht hun nationaliteit of etniciteit. Positieve discriminatie draagt bij tot gettovorming en 

segregatie en staat daarmee haaks op de doelstellingen inzake sociale inclusie van het ESF+. 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (25 bis) Gezien de specifieke 

structurele omstandigheden in 

plattelandsgebieden, berggebieden en op 

eilanden moet het ESF+ aparte en 

gerichte inspanningen leveren om in deze 

gebieden, in nauwe samenwerking met de 

lokale, regionale en nationale 

autoriteiten, de werkgelegenheid, 

opleidingen en het concurrentievermogen 

te bevorderen en ontvolking tegen te gaan. 

Or. en 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26) Een doelmatige en doeltreffende 

uitvoering van de door het ESF+ 

ondersteunde acties hangt af van een 

goed bestuur en een goed partnerschap 

tussen alle actoren op de relevante 

territoriale niveaus en de 

sociaaleconomische actoren, met name de 

sociale partners en het maatschappelijk 

middenveld. Het is daarom van essentieel 

belang dat de lidstaten de sociale partners 

en het maatschappelijk middenveld 

aanmoedigen deel te nemen aan de 

uitvoering van het ESF+ onder gedeeld 

beheer. 

(26) Bij de doelmatige en efficiënte 

uitvoering van de doelstellingen van het 

ESF+ en de toegang tot de financiële 

middelen van het fonds in de lidstaten 

doen zich nog steeds problemen voor. Het 

is daarom noodzakelijk om zowel hoge 

normen ten aanzien van transparantie en 

verantwoordingsplicht voor het ESF+ te 

hanteren als de bureaucratische lasten die 
de toegang van nationale autoriteiten en 

kmo's tot het fonds belemmeren, te 

verminderen, zodat jongeren op 

succesvolle wijze kunnen worden 

ondersteund en  langdurige werkloosheid 

kan worden bestreden. 

Or. en 
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Artikel 4 – lid 1 – punt viii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

viii) de sociaaleconomische integratie 

van onderdanen van derde landen en van 

gemarginaliseerde gemeenschappen – 

onder meer de Roma – bevorderen; 

viii) de sociaaleconomische integratie 

van legaal in de Unie verblijvende 

personen bevorderen; 

Or. en 

 


