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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Synergieën tussen het Europees 
Sociaal Fonds+, het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds, 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, 
de Europese stabilisatiefunctie voor 
investeringen, InvestEU en het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering moeten worden benut.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Op 14 maart en 30 mei 2018 
benadrukte het Europees Parlement in 
zijn resolutie over het meerjarig financieel 
kader (MFK) 2021-2027 het belang van 
de horizontale beginselen die ten 
grondslag moeten liggen aan het MFK 
2021-2027 en alle daarmee verband 
houdende beleidsmaatregelen van de 
Unie. In verband hiermee herhaalde het 
Parlement zijn standpunt dat de EU haar 
engagement moet nakomen om een 
voortrekkersrol te vervullen bij de 
uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) van de VN en betreurde het dat 
het in deze voorstellen ontbreekt aan een 
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duidelijk en zichtbaar engagement. 
Daarom drong het Parlement aan op de 
integratie van de SDG's in alle EU-
beleidsmaatregelen en -initiatieven van 
het volgende MFK. Voorts benadrukte het 
Parlement dat de uitbanning van 
discriminatie van essentieel belang is 
opdat de Unie haar toezeggingen met het 
oog op een inclusief Europa nakomt. 
Daarom vroeg het om toezeggingen 
inzake gendermainstreaming en 
gendergelijkheid in alle 
beleidsmaatregelen en initiatieven van de 
Unie tijdens het volgende MFK. In zijn 
resolutie benadrukte het Parlement dat de 
horizontale klimaatgerelateerde uitgaven 
ingevolge de Overeenkomst van Parijs 
aanzienlijk moeten worden verhoogd ten 
opzichte van het huidige MFK en zo 
spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2027, tot 
30 % moeten worden verhoogd.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) In zijn resolutie van 30 mei 
2018 over het meerjarig financieel kader 
en de eigen middelen voor 2021-2027 
betreurde het Europees Parlement dat het 
voorstel van de Commissie van 2 mei 2018 
voor het meerjarig financieel kader 2021-
2027 rechtstreeks leidt tot een verlaging 
van de middelen voor het cohesiebeleid 
met 10 %, en sprak het zich met name uit 
tegen een radicale verlaging die afbreuk 
zou kunnen doen aan de aard en de 
doelstellingen van dit beleid. In verband 
hiermee had het ook vragen bij het 
voorstel om het Europees Sociaal Fonds 
met 6 % te verlagen ondanks het 
verruimde toepassingsgebied ervan en de 
opname van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) Het is van het grootste 
belang dat de financiering voor het 
Europees Sociaal Fonds, het Fonds voor 
Europese hulp aan de meest behoeftigen, 
het programma voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie en het EU-
actieprogramma op het gebied van 
gezondheid na 2020 voor de EU-27 ten 
minste wordt gehandhaafd op het niveau 
van de begroting 2014-2020 in constante 
prijzen. Het is ook van het grootste belang 
dat de middelen voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
worden verdubbeld en dat de 
jongerengarantie van de EU volledig ten 
uitvoer wordt gelegd, waarbij een snelle 
en vereenvoudigde besteding van de 
middelen wordt gewaarborgd, alsook een 
permanente, stabiele financiering in de 
volgende programmeringsperiode.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op 20 juni 2017 heeft de Raad de 
reactie van de Unie "Een duurzame 
Europese toekomst" op de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties (VN) bekrachtigd. De 
Raad onderstreept hoe belangrijk het is om 
duurzame ontwikkeling te bereiken in al 
haar drie dimensies (economisch, sociaal 
en milieu), en om dit op een evenwichtige 
en geïntegreerde wijze te doen. Het is 
cruciaal dat duurzame ontwikkeling 

(4) Op 20 juni 2017 heeft de Raad de 
reactie van de Unie "Een duurzame 
Europese toekomst" op de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties (VN) bekrachtigd. De 
Raad onderstreept hoe belangrijk het is om 
duurzame ontwikkeling te bereiken in al 
haar drie dimensies (economisch, sociaal 
en milieu), en om dit op een evenwichtige 
en geïntegreerde wijze te doen. Het is 
cruciaal dat duurzame ontwikkeling 
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integraal deel gaat uitmaken van alle 
interne en externe beleidsterreinen van de 
EU en dat de Unie een ambitieus beleid 
voert om wereldwijde uitdagingen aan te 
pakken. De Raad verwelkomde de 
mededeling van de Commissie "Volgende 
stappen voor een duurzame Europese 
toekomst" van 22 november 2016 als een 
eerste stap naar het integreren van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
het centraal stellen van duurzame 
ontwikkeling in al haar beleid, ook via haar 
financiële instrumenten.

integraal deel gaat uitmaken van alle 
interne en externe beleidsterreinen van de 
EU en dat de Unie een ambitieus beleid 
voert om wereldwijde uitdagingen aan te 
pakken. De Raad verwelkomde de 
mededeling van de Commissie "Volgende 
stappen voor een duurzame Europese 
toekomst" van 22 november 2016 als een 
eerste stap naar het integreren van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
het centraal stellen van duurzame 
ontwikkeling in al haar beleid, ook via haar 
financiële instrumenten. Het ESF+ moet 
bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
door armoede te bestrijden en de extreme 
vormen van armoede uit te bannen, 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
verwezenlijken, gendergelijkheid te 
bevorderen, aanhoudende, inclusieve en 
duurzame economische groei, volledige en 
productieve tewerkstelling en waardig 
werk voor iedereen te bevorderen, en de 
ongelijkheid te verminderen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn de 
werkgelegenheid te bevorderen door 
actieve maatregelen waardoor 
(her)integratie op de arbeidsmarkt, met 
name van jongeren, langdurig werklozen 
en inactieven, mogelijk wordt gemaakt, 
alsook door zelfstandige arbeid en de 
sociale economie te bevorderen. Het ESF+ 
moet erop gericht zijn de werking van de 
arbeidsmarkten te verbeteren door de 
modernisering van de 
arbeidsmarktinstellingen, zoals de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 
gericht advies en begeleiding te verlenen 

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn de 
werkgelegenheid te bevorderen door 
actieve maatregelen waardoor 
(her)integratie op de arbeidsmarkt, met 
name van jongeren, langdurig werklozen, 
inactieve en kansarme groepen, mogelijk 
wordt gemaakt, alsook door de 
werkgelegenheid, zelfstandige arbeid en de 
sociale economie te bevorderen. Het ESF+ 
moet erop gericht zijn de werking van de 
arbeidsmarkten te verbeteren door de 
modernisering van de 
arbeidsmarktinstellingen, zoals de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 
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tijdens de zoektocht naar werk en de 
overgang naar werk en om de mobiliteit 
van werknemers te verbeteren. Het ESF+ 
moet de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen via maatregelen 
die er onder meer op gericht zijn het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico’s
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

gericht advies en begeleiding te verlenen 
tijdens de zoektocht naar werk en de 
overgang naar werk en om de mobiliteit 
van werknemers te verbeteren. Het ESF+ 
moet de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen via maatregelen 
die er onder meer op gericht zijn het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico’s 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In het kader van het 
begrotingsbeheer en de evaluatie van de 
operationele programma's van de 
lidstaten is genderbewust budgetteren een 
belangrijk instrument van het 
gelijkekansenbeleid om genderverschillen 
wat deelname aan het ESF+ betreft 
transparant te maken.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het ESF+ moet steun bieden om 
onderwijs- en opleidingsstelsels 
kwaliteitsvoller, doeltreffender en 
relevanter voor de arbeidsmarkt te maken 
om het verwerven van sleutelcompetenties 
te vergemakkelijken, in het bijzonder 
digitale vaardigheden die elke persoon 

(14) Het ESF+ moet als een belangrijk 
instrument voor de bevordering door de 
EU van de sociale, economische en 
territoriale cohesie steun bieden om 
onderwijs- en opleidingsstelsels 
kwaliteitsvoller, doeltreffender en 
relevanter voor de arbeidsmarkt te maken 
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nodig heeft voor zelfontplooiing en 
ontwikkeling, werk, sociale inclusie en 
actief burgerschap. Het ESF+ moet helpen 
bij de voortgang in onderwijs en opleiding 
en bij de overgang naar werk. Het moet een 
leven lang leren en de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en bijdragen tot 
het concurrentievermogen en de 
maatschappelijke en economische 
innovatie door schaalbare en duurzame 
initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bereikt via werkgerelateerde opleidingen 
en leerlingplaatsen, levenslange 
begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

om het verwerven van sleutelcompetenties 
te vergemakkelijken, in het bijzonder 
digitale vaardigheden die elke persoon 
nodig heeft voor zelfontplooiing en 
ontwikkeling, werk, sociale inclusie en 
actief burgerschap. Het ESF+ moet helpen 
bij de voortgang in onderwijs en opleiding 
en bij de overgang naar werk. Het moet een 
leven lang leren en de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en bijdragen tot 
het concurrentievermogen en de 
maatschappelijke en economische 
innovatie door schaalbare en duurzame 
initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bereikt via werkgerelateerde opleidingen 
en leerlingplaatsen, levenslange 
begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede ondersteunen zodat het doorgeven 
van achterstand van generatie op generatie 
wordt doorbroken. Het moet sociale 
inclusie bevorderen door gelijke kansen te 
waarborgen voor iedereen en discriminatie 
en ongelijkheid op gezondheidsgebied aan 
te pakken. Dit vereist dat een heel scala aan 
beleidsmaatregelen voor de meest 
kansarmen wordt ingezet, ongeacht hun 
leeftijd, met inbegrip van kinderen, 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma en werkende armen. Het ESF+ 
moet de actieve inclusie van mensen die 
ver van de arbeidsmarkt af staan 

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede ondersteunen zodat het doorgeven 
van achterstand van generatie op generatie 
wordt doorbroken. Het moet sociale 
inclusie bevorderen door gelijke kansen te 
waarborgen voor iedereen en discriminatie 
en ongelijkheid op gezondheidsgebied aan 
te pakken. Dit vereist dat een heel scala aan 
beleidsmaatregelen wordt ingezet dat is 
aangepast aan de verschillen in 
ontwikkelingsniveau tussen en binnen de 
regio's van de EU en dat gericht is op de 
meest kansarmen, ongeacht hun leeftijd, 
met inbegrip van kinderen, 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
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bevorderen met het oog op hun sociaal-
economische integratie. Het ESF+ moet 
ook worden ingezet ter bevordering van de 
tijdige en gelijke toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten, zoals 
gezondheidszorg en langdurige zorg, in het 
bijzonder zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband. Het ESF+ moet 
bijdragen tot de modernisering van 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan.

de Roma en werkende armen. Het ESF+ 
moet de actieve inclusie van mensen die 
ver van de arbeidsmarkt af staan 
bevorderen met het oog op hun sociaal-
economische integratie. Het ESF+ moet 
ook worden ingezet ter bevordering van de 
tijdige en gelijke toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten, zoals 
gezondheidszorg en langdurige zorg, in het 
bijzonder zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband. Het ESF+ moet 
bijdragen tot de modernisering van 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het ESF+ moet bijdragen tot het 
terugdringen van de armoede door 
ondersteuning van nationale regelingen die 
erop gericht zijn voedselgebrek en ernstige 
materiële deprivatie te verminderen en de 
sociale integratie van mensen die risico 
lopen op armoede of sociale uitsluiting en 
van de meest behoeftigen te bevorderen. 
Aangezien op Unieniveau ten minste 4 % 
van de ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer de meest behoeftigen ondersteunt, 
moeten de lidstaten ten minste 2 % van hun 
nationale ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer gebruiken om de vormen van 
extreme armoede te bestrijden die het 
sterkst bijdragen tot sociale uitsluiting, 
zoals dakloosheid, kinderarmoede en 
voedselgebrek. Gezien de aard van de 
activiteiten en het type eindontvangers is 
het nodig eenvoudigere regels toe te passen 
op de steun ter bestrijding van materiële 
deprivatie van de meest behoeftigen.

(19) Het ESF+ moet bijdragen tot het 
terugdringen van de armoede door 
ondersteuning van nationale regelingen die 
erop gericht zijn voedselgebrek en ernstige 
materiële deprivatie te verminderen en de 
sociale integratie van mensen die risico 
lopen op armoede of sociale uitsluiting en 
van de meest behoeftigen te bevorderen. 
Aangezien op Unieniveau ten minste 4 % 
van de ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer de meest behoeftigen ondersteunt, 
moeten de lidstaten ten minste 2 % van hun 
nationale ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer gebruiken om de vormen van 
extreme armoede te bestrijden die het 
sterkst bijdragen tot sociale uitsluiting, 
zoals dakloosheid, kinderarmoede en 
voedselgebrek, terwijl zij het 
minimumniveau van sociale 
basisbescherming binnen de nationale 
socialezekerheidsstelsels handhaven. 
Gezien de aard van de activiteiten en het 
type eindontvangers is het nodig 
eenvoudigere regels toe te passen op de 
steun ter bestrijding van materiële 
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deprivatie van de meest behoeftigen.

Motivering

De toewijzing voor de meest behoeftigen in het kader van het ESF+ mag niet als vervanging 
dienen voor de inspanningen van de lidstaten om binnen hun nationale 
socialezekerheidsstelsels een passend niveau van sociale basisbescherming voor hun burgers 
te waarborgen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) In het licht van de hoge 
niveaus van kinderarmoede en sociale 
uitsluiting in de EU (26,4 % in 2017), en 
de Europese pijler van sociale rechten, 
waarin is vastgelegd dat kinderen het 
recht hebben op bescherming tegen 
armoede en dat kinderen uit kansarme 
milieus recht hebben op specifieke 
maatregelen die gelijke kansen 
versterken, moeten de lidstaten ten minste 
5,6 % (d.w.z. 5,9 miljard EUR) van de 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer 
toewijzen aan de Europese kindergarantie 
voor de uitbanning van kinderarmoede en 
sociale uitsluiting. Een investering in 
kinderen levert aanzienlijke winst op voor 
kinderen en de samenleving als geheel. 
Wanneer kinderen ondersteund worden 
bij de ontwikkeling van vaardigheden en 
capaciteiten, stelt dit hen in staat hun 
volledige potentieel te ontwikkelen, actieve 
leden van de maatschappij te worden en 
als jongere hun kansen op de 
arbeidsmarkt te verbeteren.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) In het licht van de aanhoudend 
hoge niveaus van werkloosheid en 
inactiviteit onder jongeren in een aantal 
lidstaten en regio’s, die vooral van invloed 
zijn op jongeren die geen werk hebben en 
geen onderwijs of opleiding volgen, 
moeten die lidstaten zich blijven inzetten 
om voldoende ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer te investeren in acties ter 
bevordering van jongerenwerkgelegenheid, 
onder andere via de uitvoering van 
jongerengarantieregelingen. Voortbouwend 
op de acties die gericht zijn op individuele 
personen en werden ondersteund door het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de 
programmeringsperiode 2014-2020 moeten 
de lidstaten verder steun blijven verlenen 
voor herintegratie op de arbeidsmarkt en in 
het onderwijs en voor outreachmaatregelen 
voor jongeren door, waar van toepassing, 
prioriteit te geven aan langdurig werkloze, 
inactieve en kansarme jongeren, onder 
meer via jeugdwerk. De lidstaten moeten 
ook investeren in maatregelen die erop 
gericht zijn de overgang van school naar 
werk te vergemakkelijken en de diensten 
voor arbeidsvoorziening te hervormen en 
aan te passen zodat zij ondersteuning op 
maat kunnen bieden aan jongeren. De 
betrokken lidstaten moeten daarom ten 
minste 10 % van hun nationale ESF+-
middelen onder gedeeld beheer toewijzen 
aan ondersteuning van de inzetbaarheid 
van jongeren.

(23) In het licht van de aanhoudend 
hoge niveaus van werkloosheid en 
inactiviteit onder jongeren in een aantal 
lidstaten en regio’s, die vooral van invloed 
zijn op jongeren die geen werk hebben en 
geen onderwijs of opleiding volgen, 
moeten die lidstaten zich blijven inzetten 
om voldoende ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer te investeren in acties ter 
bevordering van jongerenwerkgelegenheid, 
onder andere via de uitvoering van 
jongerengarantieregelingen. Voortbouwend
op de acties die gericht zijn op individuele 
personen en werden ondersteund door het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de 
programmeringsperiode 2014-2020 moeten 
de lidstaten verder steun blijven verlenen 
voor herintegratie op de arbeidsmarkt en in 
het onderwijs en voor outreachmaatregelen 
voor jongeren door, waar van toepassing, 
prioriteit te geven aan langdurig werkloze, 
inactieve en kansarme jongeren, onder 
meer via jeugdwerk en regelingen voor 
actieve betrokkenheid en 
vrijwilligerswerk. De lidstaten moeten ook 
investeren in maatregelen die erop gericht 
zijn de overgang van school naar werk te 
vergemakkelijken en de diensten voor 
arbeidsvoorziening te hervormen en aan te 
passen zodat zij ondersteuning op maat 
kunnen bieden aan jongeren. De betrokken 
lidstaten moeten daarom ten minste 17,6 % 
van hun nationale ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer – d.w.z. ten minste dubbel 
zoveel als de bedragen die in het huidige 
MFK en de huidige programmering 2014-
20201 bis zijn uitgetrokken voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief –
toewijzen aan ondersteuning van de 
inzetbaarheid van jongeren.

_______________

1 bis 9 290 miljoen EUR in prijzen van 
2018 (10 479,7 miljoen EUR in lopende 
prijzen).
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Overeenkomstig artikel 349 
VWEU en artikel 2 van Protocol nr. 6 bij 
de Akte van Toetreding van 1994 hebben 
de ultraperifere gebieden en de noordelijke 
dunbevolkte regio's recht op specifieke 
maatregelen in het kader van het 
gemeenschappelijk beleid en de EU-
programma’s. Deze regio’s hebben 
bijzondere steun nodig omwille van 
blijvende beperkingen.

(25) Overeenkomstig de artikelen 349 
en 174 VWEU en artikel 2 van Protocol nr.
6 bij de Akte van Toetreding van 1994 
hebben de ultraperifere gebieden, eilanden
en de noordelijke dunbevolkte regio's recht 
op specifieke maatregelen in het kader van 
het gemeenschappelijk beleid en de EU-
programma’s. Deze regio’s hebben 
bijzondere steun nodig omwille van 
blijvende beperkingen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten en de Commissie 
moeten ervoor zorgen dat het ESF+ 
bijdraagt tot de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 VWEU ter 
bevordering van gelijke behandeling en 
kansen voor vrouwen en mannen op alle 
gebieden, waaronder de participatie op de 
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en 
loopbaanontwikkeling. Zij moeten er ook 
voor zorgen dat het ESF+ gelijke kansen 
voor iedereen bevordert, zonder 
discriminatie, overeenkomstig artikel 10 
VWEU, alsook de inclusie in de 
maatschappij van personen met een 
handicap op voet van gelijkheid met 
anderen en dat het bijdraagt tot de 
uitvoering van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap. Met deze 
beginselen moet tijdig en op consistente 
wijze rekening worden gehouden in alle 
dimensies en in alle fasen van de 

(28) De lidstaten en de Commissie 
moeten ervoor zorgen dat het ESF+ 
bijdraagt tot de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 VWEU ter 
bevordering van gelijke behandeling en 
kansen voor vrouwen en mannen op alle 
gebieden, waaronder de participatie op de 
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en 
loopbaanontwikkeling. Met het 
genderaspect moet rekening worden 
gehouden in alle dimensies en fasen van 
de planning en uitvoering van de 
programma's. De lidstaten en de 
Commissie moeten er ook voor zorgen dat 
het ESF+ gelijke kansen voor iedereen 
bevordert, zonder discriminatie op grond 
van geslacht, ras, sociale of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, 
geslachtskenmerken of genderidentiteit, 
overeenkomstig artikel 10 VWEU, alsook 
de inclusie in de maatschappij van 
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voorbereiding, monitoring, uitvoering en 
evaluatie van de programma's, waarbij 
ervoor moet worden gezorgd dat er 
specifieke acties worden ondernomen ter 
bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen. Het ESF+ moet ook de 
overgang van residentiële/institutionele 
zorg naar zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband bevorderen, in het 
bijzonder voor degenen die te maken 
hebben met meervoudige discriminatie. 
Het ESF+ mag geen acties ondersteunen
die bijdragen tot segregatie of sociale 
uitsluiting. Verordening (EU) 
nr. [toekomstige GB-verordening] bepaalt 
dat de regels betreffende subsidiabiliteit 
van de uitgaven op nationaal niveau 
moeten worden vastgesteld, met bepaalde 
uitzonderingen, waarvoor in specifieke 
bepalingen ten aanzien van het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer moet 
worden voorzien.

personen met een handicap op voet van 
gelijkheid met anderen en dat het bijdraagt 
tot de uitvoering van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap. Met deze 
beginselen moet tijdig en op consistente 
wijze rekening worden gehouden in alle 
dimensies en in alle fasen van de 
voorbereiding, monitoring, uitvoering en 
evaluatie van de programma's, waarbij 
ervoor moet worden gezorgd dat er 
specifieke acties worden ondernomen ter 
bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen. Het ESF+ moet ook de 
overgang van residentiële/institutionele 
zorg naar zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband bevorderen, in het 
bijzonder voor degenen die te maken 
hebben met meervoudige discriminatie. 
Het ESF+ mag geen acties ondersteunen 
die bijdragen tot segregatie of sociale 
uitsluiting. Verordening (EU) 
nr. [toekomstige GB-verordening] bepaalt 
dat de regels betreffende subsidiabiliteit 
van de uitgaven op nationaal niveau 
moeten worden vastgesteld, met bepaalde 
uitzonderingen, waarvoor in specifieke 
bepalingen ten aanzien van het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer moet 
worden voorzien.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) In het ESF+ zijn bepalingen 
vastgelegd om het vrije verkeer van 
werknemers op niet-discriminerende wijze 
te verwezenlijken door een nauwe 
samenwerking tussen de centrale diensten 
voor arbeidsvoorziening van de lidstaten 
onderling en met de Commissie tot stand te 
brengen. Het Europees netwerk van 
diensten voor arbeidsvoorziening moet een 
betere werking van de arbeidsmarkten 

(32) In het ESF+ zijn bepalingen 
vastgelegd om het vrije verkeer van 
werknemers op niet-discriminerende wijze 
te verwezenlijken door een nauwe 
samenwerking tussen de centrale diensten 
voor arbeidsvoorziening van de lidstaten 
onderling en met de Commissie tot stand te 
brengen. Het Europees netwerk van 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures)
moet een betere werking van de 
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bevorderen door grensoverschrijdende 
mobiliteit van werknemers gemakkelijker 
te maken en de informatie op de 
arbeidsmarkten transparanter te maken. Het 
toepassingsgebied van het ESF+ omvat ook 
de ontwikkeling en ondersteuning van 
gerichte mobiliteitsregelingen zodat 
vacatures kunnen worden vervuld waar 
tekortkomingen op de arbeidsmarkt zijn 
geïdentificeerd.

arbeidsmarkten bevorderen door 
grensoverschrijdende mobiliteit van 
werknemers gemakkelijker te maken en de 
informatie op de arbeidsmarkten 
transparanter te maken. Het 
toepassingsgebied van het ESF+ omvat ook 
de ontwikkeling en ondersteuning van 
gerichte mobiliteitsregelingen zodat 
vacatures kunnen worden vervuld waar 
tekortkomingen op de arbeidsmarkt zijn 
geïdentificeerd.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Deze verordening weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de toezeggingen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en zal 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd en dat het algemene 
streefcijfer van 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven voor de ondersteuning 
van klimaatdoelstellingen wordt gehaald. 
Relevante acties zullen in kaart worden 
gebracht tijdens de voorbereiding en 
uitvoering, en opnieuw worden beoordeeld 
in het kader van de tussentijdse evaluatie 
ervan.

(46) Deze verordening weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de toezeggingen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en zal 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd, dat gedurende de MFK-
periode 2021-2027 het algemene 
streefcijfer van 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven voor de ondersteuning 
van klimaatdoelstellingen wordt gehaald, 
en dat zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in
2027, een streefcijfer van 30 % jaarlijks
wordt gehaald. Relevante acties zullen in 
kaart worden gebracht tijdens de 
voorbereiding en uitvoering, en opnieuw 
worden beoordeeld in het kader van de 
tussentijdse evaluatie ervan.

Motivering

Het Europees Parlement heeft in zijn resolutie van 14 maart 2018 over het volgende MFK: 
voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode 
na 2020 (2017/2052(INI)) gepleit voor het streven dat de uitgaven op de EU-begroting die de 
klimaatdoelstellingen ondersteunen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk in 2027 bij 30 % moeten 
liggen.
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Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 bis) Het is belangrijk ervoor te 
zorgen dat het fonds financieel goed en 
billijk wordt beheerd opdat het zo 
duidelijk, doeltreffend en 
gebruikersvriendelijk mogelijk wordt 
uitgevoerd, en tevens zorg te dragen voor 
rechtszekerheid en toegankelijkheid van 
het instrument voor alle deelnemers.
Aangezien de activiteiten van het ESF+ 
onder gedeeld beheer worden uitgevoerd, 
wordt de lidstaten verzocht geen extra 
regels toe te voegen noch deze gedurende 
de looptijd te wijzigen, aangezien zulks het 
voor de begunstigde moeilijker maakt de 
middelen te gebruiken en vertraging kan 
veroorzaken bij de betaling van facturen.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ESF+ beoogt – in overeenstemming 
met de beginselen van de op 17 november 
2017 door het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie afgekondigde 
Europese pijler van sociale rechten – de 
lidstaten te steunen met het oog op hoge 
werkgelegenheidsniveaus, een billijke 
sociale bescherming en een geschoolde en 
veerkrachtige beroepsbevolking voor de 
toekomstige arbeidswereld.

Het ESF+ beoogt – in overeenstemming 
met de beginselen van de op 17 november 
2017 door het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie afgekondigde 
Europese pijler van sociale rechten – de 
lidstaten te steunen met het oog op hoge 
werkgelegenheidsniveaus, een billijke 
sociale bescherming en een geschoolde en 
veerkrachtige beroepsbevolking voor de 
toekomstige arbeidswereld, en beoogt zo 
de economische, sociale en territoriale 
cohesie in de EU te versterken. Het ESF+ 
moet ook bijdragen aan het streven van de 
Unie en haar lidstaten om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen te 
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verwezenlijken.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ESF+ verleent steun en meerwaarde 
aan de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
en het vult die maatregelen aan met het oog 
op gelijke kansen, toegang tot de 
arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden, 
sociale bescherming en inclusie, en een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid.

Het ESF+ verleent steun en meerwaarde 
aan de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
en het vult die maatregelen aan met het oog 
op gelijke kansen, toegang tot de 
arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden, 
bescherming, armoedebestrijding, sociale
inclusie, en een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de toegang van alle werkzoekenden 
– en vooral van jongeren en langdurig 
werklozen – en inactieven tot werk 
verbeteren en zelfstandig ondernemerschap 
en de sociale economie bevorderen;

i) de toegang van alle werkzoekenden 
en vooral van jongeren en langdurig 
werklozen, inactieven en kansarme 
groepen tot kwalitatief hoogwaardig werk 
verbeteren en de werkgelegenheid,
zelfstandig ondernemerschap en de sociale 
economie bevorderen;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) actieve inclusie bevorderen met het 
oog op gelijke kansen en actieve 
participatie, en de inzetbaarheid 
verbeteren;

vii) actieve sociale en economische 
inclusie bevorderen met het oog op gelijke 
kansen, non-discriminatie en actieve 
participatie, en de inzetbaarheid 
verbeteren;
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Artikel 5

Begroting Begroting

1. De totale financiële middelen voor 
het ESF+ voor de periode 2021-2027 
bedragen 101 174 000 000 EUR in lopende 
prijzen.

1. De totale financiële middelen voor 
het ESF+ voor de periode 2021-2027 
bedragen 106 781 000 000 EUR in prijzen 
van 2018 (120 457 000 000 EUR in 
lopende prijzen).

2. Het deel van de financiële middelen 
voor het ESF+-onderdeel onder gedeeld 
beheer in het kader van de doelstelling 
investeren in groei en werkgelegenheid 
bedraagt 100 000 000 000 EUR in lopende 
prijzen of 88 646 194 590 EUR in prijzen 
van 2018, waarvan 200 000 000 EUR in 
lopende prijzen of 175 000 000 EUR in 
prijzen van 2018 wordt toegewezen voor 
de in artikel 23, onder i), bedoelde 
transnationale samenwerking ter 
ondersteuning van innovatieve oplossingen 
en 400 000 000 EUR in lopende prijzen of 
376 928 934 EUR in prijzen van 2018 als 
aanvullende financiering voor de in 
artikel 349 VWEU bedoelde ultraperifere 
gebieden en de regio’s van NUTS-niveau 2 
die voldoen aan de criteria van artikel 2 
van Protocol nr. 6 bij de Akte van 
Toetreding van 1994.

2. Het deel van de financiële middelen 
voor het ESF+-onderdeel onder gedeeld 
beheer in het kader van de doelstelling 
investeren in groei en werkgelegenheid 
bedraagt 105 686 000 000 EUR in prijzen 
van 2018 (119 222 000 000 EUR in 
lopende prijzen), waarvan 
200 000 000 EUR in lopende prijzen of 
175 000 000 EUR in prijzen van 2018 
wordt toegewezen voor de in artikel 23, 
onder i), bedoelde transnationale 
samenwerking ter ondersteuning van 
innovatieve oplossingen en 
400 000 000 EUR in lopende prijzen of 
376 928 934 EUR in prijzen van 2018 als 
aanvullende financiering voor de in 
artikel 349 VWEU bedoelde ultraperifere 
gebieden en de regio’s van NUTS-niveau 2 
die voldoen aan de criteria van artikel 2 
van Protocol nr. 6 bij de Akte van 
Toetreding van 1994.

3. De financiële middelen voor het 
onderdeel werkgelegenheid en sociale 
innovatie en het onderdeel gezondheid 
voor de periode 2021-2027 bedragen 
1 174 000 000 EUR in lopende prijzen.

3. De financiële middelen voor het 
onderdeel werkgelegenheid en sociale 
innovatie en het onderdeel gezondheid 
voor de periode 2021-2027 bedragen 
1 095 000 000 EUR in prijzen van 2018 
(1 234 000 000 EUR in lopende prijzen).

4. De indicatieve verdeling van het in 
lid 3 bedoelde bedrag is als volgt:

4. De indicatieve verdeling van het in 
lid 3 bedoelde bedrag is als volgt:

a) 761 000 000 EUR voor de 
uitvoering van het onderdeel 

a) 675 000 000 EUR in prijzen van 
2018 (761 000 000 EUR in lopende 
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werkgelegenheid en sociale innovatie; prijzen) voor de uitvoering van het 
onderdeel werkgelegenheid en sociale 
innovatie;

b) 413 000 000 EUR voor de 
uitvoering van het onderdeel gezondheid.

b) 420 000 000 EUR in prijzen van 
2018 (473 000 000 EUR in lopende 
prijzen) voor de uitvoering van het 
onderdeel gezondheid.

5. De in de leden 3 en 4 bedoelde 
bedragen kunnen ook worden gebruikt 
voor technische en administratieve bijstand 
voor het uitvoeren van de programma's, 
zoals werkzaamheden op het gebied van 
voorbereiding, monitoring, controle, audit 
en evaluatie, daaronder begrepen 
institutionele 
informatietechnologiesystemen.

5. De in de leden 3 en 4 bedoelde 
bedragen kunnen ook worden gebruikt 
voor technische en administratieve bijstand 
voor het uitvoeren van de programma's, 
zoals werkzaamheden op het gebied van 
voorbereiding, monitoring, controle, audit 
en evaluatie, daaronder begrepen 
institutionele 
informatietechnologiesystemen.

Motivering

Overeenkomstig het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13 september 2018 
weerspiegelt het compromisamendement de laatste uitsplitsing van het MFK per programma 
zoals de MFK-rapporteurs voor aanneming hebben voorgesteld met het oog op de stemming 
over het tussentijds verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot bepaling 
van het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 — het standpunt van het 
Parlement met betrekking tot een akkoord.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten gebruiken de ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer vooral voor 
maatregelen met betrekking tot de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in hun 
nationale hervormingsprogramma's, het 
Europees Semester en de overeenkomstig 
artikel 121, lid 2, VWEU en artikel 148, lid 
4, VWEU aangenomen relevante 
landspecifieke aanbevelingen, en ze 
houden rekening met de in de Europese 
pijler van sociale rechten vastgestelde 
beginselen en rechten.

De lidstaten gebruiken de ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer vooral voor 
maatregelen met betrekking tot de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in hun 
nationale hervormingsprogramma's, het 
Europees Semester en de overeenkomstig 
artikel 121, lid 2, VWEU en artikel 148, lid 
4, VWEU aangenomen relevante 
landspecifieke aanbevelingen, en ze 
houden rekening met de in de Europese 
pijler van sociale rechten vastgestelde 
beginselen en rechten en met de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen.
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten wijzen ten minste 
5,6 % (d.w.z. 5,9 miljard EUR) van hun 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer toe 
voor de uitvoering van de Europese 
kindergarantie, teneinde te zorgen voor 
gelijke toegang van kinderen tot gratis 
gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis 
kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting en 
adequate voeding.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten waar het percentage jongeren 
tussen 15 en 29 jaar die geen werk hebben 
en geen onderwijs of opleiding volgen, in 
2019 op basis van gegevens van Eurostat 
boven het gemiddelde van de Unie ligt, 
wijzen ten minste 10 % van hun ESF+-
middelen onder gedeeld beheer voor de 
periode 2021-2025 toe voor gerichte acties 
en structurele hervormingen om de 
jeugdwerkgelegenheid, de overgang van 
school naar werk, trajecten om jongeren 
opnieuw in onderwijs of opleiding te 
integreren en tweedekansonderwijs te 
ondersteunen, met name in het kader van 
de uitvoering van 
jongerengarantieregelingen.

Lidstaten waar het percentage jongeren 
tussen 15 en 29 jaar die geen werk hebben 
en geen onderwijs of opleiding volgen, in 
2019 op basis van gegevens van Eurostat 
boven het gemiddelde van de Unie ligt, 
wijzen ten minste 17,6 % van hun ESF+-
middelen onder gedeeld beheer – d.w.z. ten 
minste dubbel zoveel als de bedragen die 
in het huidige MFK en de huidige 
programmering 2014-20201 bis zijn 
uitgetrokken voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief – voor 
de periode 2021-2025 toe voor gerichte 
acties en structurele hervormingen om de 
jeugdwerkgelegenheid, de overgang van 
school naar werk, trajecten om jongeren 
opnieuw in onderwijs of opleiding te 
integreren en tweedekansonderwijs te 
ondersteunen, met name in het kader van 
de uitvoering van 
jongerengarantieregelingen.
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_______________

1 bis 9 290 miljoen EUR in prijzen van 
2018 (10 479,7 miljoen EUR in lopende 
prijzen).

Motivering

Voorgesteld wordt de financiële middelen te wijzigen conform de resoluties van het Europees 
Parlement van 14 maart en 30 mei over het volgende meerjarig financieel kader, op basis van 
een technische uitsplitsing per programma die naderhand kan worden aangepast, met 
inachtneming van het algemene standpunt van het Europees Parlement zoals dat in die 
resoluties is verwoord en het algemene niveau van 1,3 % van het bni van de EU-27.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In door het ESF+ medegefinancierde 
programma's wordt bijzondere aandacht 
besteed aan plattelandsgebieden, regio's 
die een industriële overgang doormaken 
en regio's die kampen met ernstige 
natuurlijke of demografische 
belemmeringen, in samenhang met artikel 
174 VWEU.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlenen steun aan 
sociale innovatie en sociale experimenten 
of versterken bottom-up benaderingen op 
basis van partnerschappen tussen de 
overheid, de particuliere sector en het 
maatschappelijk middenveld, zoals de 
lokale actiegroepen die door de 
gemeenschap geleide, plaatselijke 
ontwikkelingsstrategieën ontwikkelen en 
uitvoeren.

1. De lidstaten verlenen steun aan 
sociale innovatie en sociale experimenten 
of versterken bottom-up benaderingen op 
basis van partnerschappen tussen de 
overheid, de particuliere sector, sociale 
ondernemers en het maatschappelijk 
middenveld, zoals de lokale actiegroepen 
die door de gemeenschap geleide, 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën 
ontwikkelen en uitvoeren, alsook 
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thematische acties die erop zijn gericht 
tegemoet te komen aan de behoeften van 
de doelgroepen.
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