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BEKNOPTE MOTIVERING

De Europese Commissie heeft op 29 mei 2018 haar voorstel aangenomen voor een nieuw 
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+), waarin het bestaande Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen 
(FEAD), het programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) en het EU-gezondheidsprogramma worden gebundeld.

De Commissie motiveert haar voorstel met het doel om "het financieringslandschap te 
stroomlijnen en te vereenvoudigen en om aanvullende mogelijkheden voor synergieën te 
creëren via geïntegreerde benaderingen inzake financiering" (overweging 9, 
COM(2018) 382). Deze doelstelling dient in beginsel te worden toegejuicht. 

Een dergelijke samenvoeging mag echter op geen enkele wijze de goede uitvoering, de 
prestaties, de meerwaarde en de controle op de begroting van het nieuwe ESF+ in gevaar 
brengen. In dit opzicht moeten de volgende, zeer problematische aspecten van de voorstellen 
van de Commissie met de nodige zorg worden aangepakt:

– er ontbreken specifieke doelstellingen en prioriteiten voor het ESF+-onderdeel onder 
gedeeld beheer, wat leidt tot onzekerheid over de programmering, monitoring en 
evaluatie van de steun in het kader van dit onderdeel in de toekomst, namelijk bij de 
inwerkingtreding van de nieuwe verordening gemeenschappelijke bepalingen (VGB), 
wanneer de lidstaten verplicht zullen zijn de bepalingen van de VGB betreffende ESF+ 
te volgen;

– bovendien worden doelstellingen die in de huidige periode door programma's onder 
gedeeld beheer (ESF, JEI en FEAD) worden ondersteund, in het Commissievoorstel ook 
specifieke doelstellingen die onder direct en indirect beheer moeten worden aangepakt. 
Daardoor worden specifieke doelstellingen zoals "materiële deprivatie bestrijden door 
voedselhulp" of "de sociale integratie bevorderen van mensen die risico lopen op 
armoede" automatisch relevant voor het onderdeel werkgelegenheid en sociale innovatie 
en het onderdeel gezondheid. Volgens hoofdstuk III van deel II is "materiële deprivatie 
bestrijden door voedselhulp" echter een specifieke doelstelling die alleen relevant is 
voor het onderdeel onder gedeeld beheer, en in deel III zijn er geen operationele 
doelstellingen die aangeven hoe de specifieke doelstelling "de sociale integratie 
bevorderen van mensen die risico lopen op armoede" onder direct en indirect beheer zal 
worden aangepakt;

– er zijn geen duidelijke mechanismen die duidelijk aangeven hoe complementariteit en 
synergieën tussen de drie onderdelen moeten worden bewerkstelligd; 

– bovendien blijft de bepaling betreffende de toewijzing van middelen van het onderdeel 
onder gedeeld beheer aan een onderdeel onder direct beheer zeer twijfelachtig en 
onduidelijk, zonder enige verduidelijking in het ESF+ of in de nieuwe VGB. Mogelijke 
overlapping of gebrek aan steun voor bepaalde maatregelen moet absoluut worden 
vermeden, te meer omdat, gezien de zeer krappe begrotingsmiddelen, voor het ESF+ 
een belangrijke rol is weggelegd bij het aanpakken van een hele reeks belangrijke 
uitdagingen wat betreft de sterk uitgebreide verantwoordelijkheden voor het waarborgen 
van de sociale rechten van elke EU-burger; 
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– het voorstel voor een ESF+-verordening bevat noch indicatoren voor het monitoren van 
de uitvoering en de prestaties van het onderdeel werkgelegenheid en sociale innovatie, 
noch de nodige bepalingen betreffende monitoring en verslaglegging door de 
Commissie. Daardoor wordt een adequate programmering en verlening van steun in het 
kader van dit onderdeel zeer problematisch.

Met het oog op een effectieve parlementaire controle van de EU-begroting moeten deze 
tekortkomingen adequaat worden aangepakt en weggewerkt. In dit verband is het zeer 
belangrijk dat in de verordening duidelijke regels voor de programmering onder direct en 
indirect beheer van het ESF+ worden vastgesteld.

In ruimere zin is het met het oog op een goed financieel beheer en een reële meerwaarde van 
de EU-begroting van cruciaal belang dat niet alleen binnen de drie onderdelen van het ESF+ 
voor coördinatie en synergieën wordt gezorgd, maar ook tussen deze onderdelen en andere 
fondsen, instrumenten en programma's van de EU. 

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Verordening (EU) nr. [...] stelt het 
kader vast voor actie door het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO), het Europees Sociaal Fonds+ 
(ESF+), het Cohesiefonds, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV), het Fonds voor asiel, migratie 
en integratie (AMIF), het Fonds voor 
interne veiligheid (ISF) en het instrument 
voor grensbeheer en visa (BMVI) als 
onderdeel van het Fonds voor geïntegreerd 
grensbeheer (IBMF), en bevat met name de 
beleidsdoelstellingen en de regels 
betreffende programmering, monitoring en 
evaluatie, beheer en controle voor de 
fondsen van de Unie die onder gedeeld 
beheer worden uitgevoerd. Daarom moeten 
de algemene doelstellingen van het ESF+ 
worden omschreven en moeten specifieke 
bepalingen worden vastgesteld betreffende 
de activiteiten die door het ESF+ kunnen 

(6) Verordening (EU) nr. [...] stelt het 
kader vast voor actie door het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO), het Europees Sociaal Fonds+ 
(ESF+), het Cohesiefonds, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij 
(EFMZV), het Fonds voor asiel, migratie 
en integratie (AMIF), het Fonds voor 
interne veiligheid (ISF) en het instrument 
voor grensbeheer en visa (BMVI) als 
onderdeel van het Fonds voor geïntegreerd 
grensbeheer (IBMF), en bevat met name de 
beleidsdoelstellingen en de regels 
betreffende programmering, monitoring en 
evaluatie, beheer en controle voor de 
fondsen van de Unie die onder gedeeld 
beheer worden uitgevoerd. Daarom moeten 
de algemene doelstellingen van het ESF+ 
worden omschreven en moeten specifieke 
bepalingen worden vastgesteld betreffende 
de activiteiten die door het ESF+ onder 
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worden gefinancierd. gedeeld beheer kunnen worden 
gefinancierd.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Verordening (EU, Euratom) nr. [het 
nieuwe Financieel Reglement] (het 
"Financieel Reglement") bevat regels voor 
de uitvoering van de Uniebegroting, 
daaronder begrepen de regels voor 
subsidies, prijzen, aanbestedingen, 
indirecte uitvoering, financiële bijstand, 
financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties. Om te zorgen voor 
samenhang in de uitvoering van 
financieringsprogramma's van de Unie, is 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de acties die worden uitgevoerd in 
direct of indirect beheer in het kader van 
het ESF+.

(7) Verordening (EU, Euratom) nr. [het 
nieuwe Financieel Reglement] (het 
"Financieel Reglement") bevat regels voor 
de uitvoering van de Uniebegroting, 
daaronder begrepen de regels voor 
subsidies, prijzen, aanbestedingen, 
indirecte uitvoering, financiële bijstand, 
financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties. Om te zorgen voor 
samenhang in de uitvoering van 
financieringsprogramma's van de Unie, is 
het Financieel Reglement van toepassing 
op de acties die worden uitgevoerd in 
direct of indirect beheer in het kader van 
het ESF+. Deze verordening moet 
operationele doelstellingen specificeren 
en specifieke bepalingen bevatten 
betreffende de in aanmerking komende 
acties die door het ESF+ onder direct en 
indirect beheer kunnen worden 
gefinancierd.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Met het oog op dit bredere 
toepassingsgebied van het ESF+ moet 
ervan worden uitgegaan dat de 
doelstellingen om de arbeidsmarkten 
efficiënter te maken en de toegang tot 
kwaliteitsvol werk te bevorderen, de 
toegang tot en de kwaliteit van onderwijs 
en opleiding te verbeteren en sociale 

(10) Met het oog op dit bredere 
toepassingsgebied van het ESF+ moet 
ervan worden uitgegaan dat de 
doelstellingen om de arbeidsmarkten 
efficiënter te maken en de toegang tot 
kwaliteitsvol werk te bevorderen, de 
toegang tot en de kwaliteit van onderwijs 
en opleiding te verbeteren en sociale 
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inclusie en gezondheid te bevorderen niet 
enkel worden uitgevoerd onder gedeeld 
beheer, maar ook onder direct en indirect 
beheer in het kader van de onderdelen 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
gezondheid voor acties die nodig zijn op 
Unieniveau.

inclusie en gezondheid te bevorderen, nog 
steeds voornamelijk onder gedeeld beheer
moeten worden uitgevoerd, en waar 
passend zullen worden aangevuld onder 
direct en indirect beheer in het kader van 
de onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid voor acties die 
nodig zijn op Unieniveau.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In deze verordening worden de 
financiële middelen voor het ESF+ 
vastgelegd. Delen van die financiële 
middelen moeten worden gebruikt voor 
acties die moeten worden uitgevoerd in 
direct of indirect beheer in het kader van 
de onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid.

(12) In deze verordening worden de 
financiële middelen voor het ESF+ 
vastgelegd. In deze verordening moeten de 
toewijzingen voor activiteiten die moeten 
worden uitgevoerd onder gedeeld beheer 
en de toewijzingen voor acties die moeten 
worden uitgevoerd in direct of indirect 
beheer worden gespecificeerd.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Steun uit het ESF+ moet worden 
gebruikt ter bevordering van gelijke 
toegang voor iedereen, in het bijzonder 
voor kansarme groepen, tot kwaliteitsvolle, 
niet-gesegregeerde en inclusieve 
voorzieningen voor onderwijs en opleiding, 
vanaf onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen via algemeen onderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding tot tertiair 
niveau, evenals de volwasseneneducatie en 
-opleiding. Daarbij moet overstappen 
tussen onderwijs- en opleidingssectoren 
worden vergemakkelijkt, voortijdig 
schoolverlaten worden voorkomen, de 
kennis van gezondheid worden verbeterd, 

(15) Steun uit het ESF+ moet worden 
gebruikt ter bevordering van gelijke en 
betaalbare toegang voor iedereen, in het 
bijzonder voor kansarme groepen, tot 
kwaliteitsvolle, niet-gesegregeerde en 
inclusieve voorzieningen voor onderwijs 
en opleiding, vanaf onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen via algemeen 
onderwijs en beroepsonderwijs en -
opleiding tot tertiair niveau, evenals de 
volwasseneneducatie en -opleiding. 
Daarbij moet overstappen tussen 
onderwijs- en opleidingssectoren worden 
vergemakkelijkt, voortijdig schoolverlaten 
worden voorkomen, de kennis van 
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de koppeling met niet-formeel en informeel 
leren worden versterkt en de leermobiliteit 
voor iedereen worden vergemakkelijkt. 
Synergieën met het programma Erasmus, 
met name ter bevordering van de deelname 
van kansarme lerenden aan leermobiliteit, 
moet in deze context worden ondersteund.

gezondheid worden verbeterd, de 
koppeling met niet-formeel en informeel 
leren worden versterkt en de leermobiliteit 
voor iedereen worden vergemakkelijkt. 
Synergieën met het programma Erasmus, 
met name ter bevordering van de deelname 
van kansarme lerenden aan leermobiliteit, 
moet in deze context worden ondersteund.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het ESF+ moet flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen, 
met name op het gebied van digitale 
vaardigheden en sleuteltechnologieën, 
bevorderen, om mensen uit te rusten met 
vaardigheden die zijn aangepast aan 
digitalisering, technologische 
veranderingen, innovatie en sociale en 
economische veranderingen. Het moet 
loopbaanovergangen vergemakkelijken en 
mobiliteit bevorderen en in het bijzonder 
laaggeschoolde volwassenen of 
volwassenen met geringe vaardigheden 
ondersteunen in overeenstemming met de 
agenda voor vaardigheden voor Europa.

(16) Het ESF+ moet betaalbare, 
flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen, 
met name op het gebied van digitale 
vaardigheden en sleuteltechnologieën, 
bevorderen, om mensen uit te rusten met 
vaardigheden die zijn aangepast aan 
digitalisering, technologische 
veranderingen, innovatie en sociale en 
economische veranderingen. Het moet 
loopbaanovergangen vergemakkelijken en 
mobiliteit bevorderen en in het bijzonder 
laaggeschoolde volwassenen of 
volwassenen met geringe vaardigheden 
ondersteunen in overeenstemming met de 
agenda voor vaardigheden voor Europa.

Amendement 7

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 

(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 
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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 
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.

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 
bevorderen met het oog op hun sociaal-
economische integratie. Het ESF+ moet 
ook worden ingezet ter bevordering van de 
tijdige en gelijke toegang tot voor iedereen 
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 8

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 

(19) Het ESF+ moet bijdragen tot het 
terugdringen van de armoede door 
ondersteuning van nationale regelingen die 
erop gericht zijn voedselgebrek, 
dakloosheid 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 
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het nodig eenvoudigere regels toe te passen 
op de steun ter bestrijding van materiële 
deprivatie van de meest behoeftigen.

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.

Amendement 9

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.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het ESF+ moet beleids- en 
systeemhervormingen ondersteunen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
inclusie, gezondheidszorg en langdurige 
zorg, en onderwijs en opleiding. Om de 
afstemming op het Europees Semester te 
verbeteren, moeten de lidstaten een gepast 
bedrag van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer toewijzen voor de 
uitvoering van relevante landspecifieke 
aanbevelingen in verband met structurele 
uitdagingen die het best kunnen worden 
aangepakt via meerjarige investeringen 
binnen het toepassingsgebied van het 

(21) Het ESF+ moet beleids- en 
systeemhervormingen ondersteunen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
inclusie, gezondheidszorg en langdurige 
zorg, en onderwijs en opleiding, voor zover 
deze beleidshervormingen geen 
privatisering van bestaande 
overheidsdiensten zoals water, energie, 
gezondheidszorg enz. inhouden. De 
Commissie en de lidstaten moeten in alle 
stadia van het proces doeltreffende 
coördinatie waarborgen om de consistentie, 
samenhang, complementariteit en synergie 
tussen financieringsbronnen en de 
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ESF+. De Commissie en de lidstaten 
moeten zorgen voor samenhang, 
coördinatie en complementariteit tussen 
de ESF+-onderdelen onder gedeeld 
beheer en het onderdeel gezondheid van 
het ESF+ enerzijds en het 
steunprogramma voor hervormingen 
anderzijds, met inbegrip van het 
hervormingsinstrument en het instrument 
voor technische ondersteuning. De 
Commissie en de lidstaten moeten met 
name in alle stadia van het proces 
doeltreffende coördinatie waarborgen om 
de consistentie, samenhang, 
complementariteit en synergie tussen 
financieringsbronnen en de technische 
bijstand daarvan te bewaren.

technische bijstand daarvan te bewaren.

Amendement 11

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 
gendergelijkheid overeenkomstig artikel 8 
VWEU ter bevordering van gelijke 
behandeling en kansen voor genders 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 
voorbereiding, monitoring, uitvoering en 
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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.

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.

Motivering

Bij gender komt meer kijken dan alleen het man/vrouw-onderscheid.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Om de administratieve lasten in 
verband met de verzameling van gegevens 
te verminderen, moeten de lidstaten 
wanneer dergelijke gegevens in registers 
beschikbaar zijn, de beheersautoriteiten in 
staat stellen deze gegevens uit die registers 
te verkrijgen.

(29) Om de administratieve lasten in 
verband met de verzameling van gegevens 
te verminderen, moeten de lidstaten 
wanneer dergelijke gegevens in registers 
beschikbaar zijn, de beheersautoriteiten in 
staat stellen deze gegevens uit die registers 
te verkrijgen. Het is raadzaam om de 
voortzetting van de elektronische 
overdracht van gegevens te stimuleren 
omdat dit de administratieve lasten helpt 
verminderen.



PE627.881v02-00 12/25 AD\1168936NL.docx

NL

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Spelers op de markt voor sociale 
investeringen, waaronder filantropische 
actoren, kunnen een belangrijke rol spelen 
bij het bereiken van meerdere ESF+-
doelstellingen aangezien ze zowel 
financiering als innovatieve en aanvullende 
benaderingen bieden om sociale uitsluiting 
en armoede te bestrijden, de werkloosheid 
terug te dringen en bij te dragen tot de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN. Daarom moeten filantropische 
actoren, zoals stichtingen en donoren 
naargelang het geval worden betrokken bij 
ESF+-acties, met name bij de acties die 
zijn gericht op de ontwikkeling van het 
ecosysteem voor de markt voor sociale 
investeringen.

(34) Spelers op de markt voor sociale 
investeringen, waaronder filantropische 
actoren, kunnen een belangrijke rol spelen 
bij het bereiken van meerdere ESF+-
doelstellingen aangezien ze zowel 
financiering als innovatieve en aanvullende 
benaderingen bieden om sociale uitsluiting 
en armoede te bestrijden, de werkloosheid 
terug te dringen en bij te dragen tot de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN. Daarom moeten filantropische 
actoren, zoals stichtingen en donoren 
naargelang het geval en voor zover deze 
stichtingen en donoren geen politiek of 
maatschappelijk programma hebben dat 
in strijd is met de idealen van de Unie, 
worden betrokken bij ESF+-acties, met 
name bij de acties die zijn gericht op de 
ontwikkeling van het ecosysteem voor de 
markt voor sociale investeringen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Derde landen die lid zijn van de 
Europese Economische Ruimte (EER) 
kunnen aan de programma's van de Unie 
deelnemen in het kader van de 
samenwerking onder de EER-
overeenkomst, die in een besluit uit hoofde 
van die overeenkomst voorziet in de 
uitvoering van de programma's. Een 
specifieke bepaling moet in deze 
verordening worden opgenomen om de 
nodige rechten en toegang te verlenen aan 
de bevoegde ordonnateur, het Europees 
Bureau voor fraudebestrijding en de 

(48) Derde landen die lid zijn van de 
Europese Economische Ruimte (EER) 
kunnen, als zij voldoen aan alle 
betreffende regels en bepalingen, aan de 
programma's van de Unie deelnemen in het 
kader van de samenwerking onder de EER-
overeenkomst, die in een besluit uit hoofde 
van die overeenkomst voorziet in de 
uitvoering van de programma's. Een 
specifieke bepaling moet in deze 
verordening worden opgenomen om de 
nodige rechten en toegang te verlenen aan 
de bevoegde ordonnateur, het Europees 
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Europese Rekenkamer, zodat zij hun 
respectieve bevoegdheden ten volle kunnen 
uitoefenen.

Bureau voor fraudebestrijding en de 
Europese Rekenkamer, zodat zij hun 
respectieve bevoegdheden ten volle kunnen 
uitoefenen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De definities in artikel 2 van het 
Financieel Reglement gelden eveneens 
voor het onderdeel werkgelegenheid en 
sociale innovatie en het onderdeel 
gezondheid onder direct en indirect 
beheer. 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 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 Unie en 
de lidstaten en het vult die maatregelen aan 
met het oog op gelijke kansen, toegang tot 
de arbeidsmarkt, billijke 
arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming 
en inclusie, investeren in kinderen en 
jongeren, en een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 � alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van het onderdeel 
gezondheid verleent het ESF+ steun voor 
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gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie, draagt het bij tot de 
doeltreffendheid, de toegankelijkheid en 
de veerkracht van de gezondheidsstelsels, 
maakt het gezondheidszorg voor iedereen 
betaalbaar en veiliger, vermindert het de 
ongelijkheden op gezondheidsgebied, 
beschermt het de burgers tegen 
grensoverschrijdende bedreigingen voor 
de gezondheid en ondersteunt het de 
gezondheidswetgeving van de Unie.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis

Toepassingsgebied van de steun en 
specifieke doelstellingen

1. In het kader van het gedeeld 
beheer streeft het ESF+ het doel 
"Investeren in werkgelegenheid en groei" 
als bedoeld in artikel 4, lid 2, onder a), 
van Verordening (EU) nr. [toekomstige 
VGB] na en draagt het bij tot de 
beleidsdoelstelling "Een socialer Europa 
door de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten" als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder d), van die 
verordening.

2. Overeenkomstig de in artikel 3 
bepaalde algemene doelstellingen en de in 
lid 1 van dit artikel bedoelde 
beleidsdoelstelling ondersteunt het de 
volgende specifieke doelstellingen:

i) betere toegang bieden tot 
hoogwaardig en duurzaam werk waarbij 
alle bestaande arbeidswetgeving van de 
Unie in acht wordt genomen en de 
rechten van alle werkzoekenden – in het 
bijzonder jongeren en langdurig 
werklozen – en inactieven worden 
geëerbiedigd, en zelfstandig 
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ondernemerschap en de sociale economie 
bevorderen;

ii) de arbeidsmarktinstellingen en -
diensten moderniseren om behoeften aan 
vaardigheden te beoordelen en erop te 
anticiperen en om tijdige en op maat 
gesneden bijstand en steun te verlenen 
met het oog op een betere afstemming van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en 
ter bevordering van overgangen en 
mobiliteit op de arbeidsmarkt;

iii) de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen en een beter evenwicht tussen 
werk en gezin – onder meer via toegang 
tot kinderopvang – bevorderen;

iii bis) een gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving bevorderen waarbij 
gezondheidsrisico's, de aanpassing van 
werknemers, ondernemingen en 
ondernemers aan veranderingen, en 
gezond en actief ouder worden, worden 
aangepakt;

iv) de kwaliteit, de doeltreffendheid en 
de relevantie voor de arbeidsmarkt van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels 
verbeteren om de verwerving van 
sleutelcompetenties – onder meer digitale 
vaardigheden – te bevorderen;

v) de gelijke toegang tot en de 
voltooiing van hoogwaardige en 
inclusieve educatie en opleiding – vooral 
voor kansarme groepen – bevorderen, 
vanaf onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen via algemeen onderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding tot tertiair 
onderwijs, evenals volwasseneneducatie 
en -opleiding, onder meer door 
leermobiliteit voor iedereen te 
vergemakkelijken;

vi) een leven lang leren – en vooral 
flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen 
op het gebied van digitale vaardigheden –
bevorderen, beter op veranderingen en 
nieuwe vereisten inzake vaardigheden 
anticiperen op basis van de behoeften van 
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de arbeidsmarkt, loopbaanovergangen 
vergemakkelijken en beroepsmobiliteit 
bevorderen,

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

viii) de sociaal-economische integratie 
van onderdanen van derde landen en van 
gemarginaliseerde gemeenschappen –
onder meer Roma – bevorderen;

ix) de tijdige en gelijke toegang tot 
hoogwaardige, duurzame en betaalbare 
diensten verbeteren, de 
socialebeschermingsstelsels 
moderniseren, onder meer door de 
toegang tot sociale bescherming te 
bevorderen, en de toegankelijkheid, 
doeltreffendheid en veerkracht van de 
stelsels voor gezondheidszorg en 
langdurige zorg verbeteren;

x) de sociale integratie bevorderen 
van mensen die risico lopen op armoede 
of sociale uitsluiting, onder meer de meest 
behoeftigen en kinderen;

xi) materiële deprivatie bestrijden 
door voedselhulp of fundamentele 
materiële bijstand aan de meest 
behoeftigen te verlenen en begeleidende 
maatregelen te nemen.

3. Door middel van de acties die 
worden uitgevoerd om de in lid 2 bedoelde 
specifieke doelstellingen te 
verwezenlijken, beoogt het ESF+ ook bij 
te dragen tot de overige in artikel 4, lid 1, 
van Verordening (EU) nr. [VGB] 
vermelde beleidsdoelstellingen, met name 
die betreffende:

i) een slimmer Europa door de 
ontwikkeling van vaardigheden voor 
slimme specialisatie, vaardigheden voor 
sleuteltechnologieën, de industriële 
transitie, sectorale samenwerking rond 
vaardigheden en ondernemerschap, de 
opleiding van onderzoekers, netwerken en 
partnerschappen tussen instellingen voor 
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hoger onderwijs, instellingen voor school-
en beroepsopleiding, technologische en 
onderzoekscentra, bedrijven en clusters, 
steun voor micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en de sociale economie;

ii) een groener en koolstofarm 
Europa door de verbetering van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels die nodig 
is om vaardigheden en kwalificaties aan 
te passen, iedereen – onder meer de 
beroepsbevolking – bij te scholen en 
nieuwe banen te creëren in sectoren die 
verband houden met milieu, klimaat, 
energie en de bio-economie.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Programma's die algemene steun 
van het ESF+-onderdeel onder gedeeld 
beheer ontvangen, gebruiken de in bijlage 
1 bij deze verordening vastgestelde 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren om de voortgang bij de 
uitvoering te monitoren. De programma's 
mogen ook programmaspecifieke 
indicatoren gebruiken.

1. Programma's die algemene steun 
van het ESF+-onderdeel onder gedeeld 
beheer ontvangen, gebruiken de in bijlage 
1 bij deze verordening vastgestelde 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren om de voortgang bij de 
uitvoering te monitoren. De programma's 
gebruiken ook programmaspecifieke 
indicatoren.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. In overeenstemming met haar 
rapportageverplichting op grond van 
artikel [38, lid 3, onder e), punt i)] van het 
Financieel Reglement verstrekt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad informatie over de prestaties 
en resultaten overeenkomstig de 
indicatoren, waarbij zij zowel over de 
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vorderingen als over de tekortkomingen 
rapporteert en ervoor zorgt dat het 
verband tussen de uitgaven en de 
prestaties duidelijk is.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In overeenstemming met haar 
rapportageverplichting op grond van 
artikel [38, lid 3, onder e), punt i)] van het 
Financieel Reglement verstrekt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad informatie over de prestaties 
en resultaten overeenkomstig de 
indicatoren, waarbij zij zowel over de 
vorderingen als over de tekortkomingen 
rapporteert en ervoor zorgt dat het 
verband tussen de uitgaven en de 
prestaties duidelijk is.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De audit van acties kan betrekking hebben 
op alle stadia van de uitvoering ervan en op 
alle niveaus van de distributieketen, met als 
enige uitzondering de controle van de 
eindontvangers, tenzij uit een 
risicobeoordeling blijkt dat er een specifiek 
risico van onregelmatigheden of fraude 
bestaat.

De audit van acties kan betrekking hebben 
op alle stadia van de uitvoering ervan en op 
alle niveaus van de distributieketen, met als 
enige uitzondering de controle van de 
eindontvangers, tenzij uit een 
risicobeoordeling blijkt dat er een specifiek 
risico van onregelmatigheden of fraude 
bestaat. De audit van acties omvat in de 
eerste fases van de tenuitvoerlegging meer 
controles zodat de middelen in geval van 
frauderisico alsnog naar andere projecten 
kunnen worden geleid.
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met het oog op een regelmatige 
monitoring van de onderdelen en 
eventuele aanpassingen van het beleid en 
de financieringsprioriteiten, stelt de 
Commissie een eerste kwalitatief en 
kwantitatief monitoringverslag op die het 
eerste jaar beslaat, en vervolgens drie 
verslagen die opeenvolgende 
tweejaarlijkse periodes beslaan en zendt 
zij die verslagen aan het Europees 
Parlement en de Raad. De verslagen 
worden tevens ter informatie aan het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's 
toegezonden. De verslagen beschrijven de 
resultaten van de onderdelen en de mate 
waarin de beginselen van gelijkheid van 
mannen en vrouwen en 
gendermainstreaming zijn toegepast en op 
welke wijze overwegingen inzake non-
discriminatie, waaronder 
toegankelijkheidskwesties, in de 
desbetreffende activiteiten aan de orde 
zijn gesteld. De Commissie maakt de 
verslagen openbaar om de transparantie 
van de onderdelen te vergroten.

Motivering

Het ontbreken van passende monitoringverslagen, zoals die voor de huidige periode worden 
overwogen, zal een stap terug betekenen ten aanzien van de transparantie en 
controleerbaarheid van de ESF+-onderdelen onder direct en indirect beheer.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3 ter. In overeenstemming met haar 
rapportageverplichting op grond van 
artikel [38, lid 3, onder e), punt i)] van het 
Financieel Reglement verstrekt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad informatie over de prestaties 
en resultaten overeenkomstig de 
indicatoren, waarbij zij zowel over de 
vorderingen als over de tekortkomingen 
rapporteert en ervoor zorgt dat het 
verband tussen de uitgaven en de 
prestaties duidelijk is.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Evaluaties worden tijdig uitgevoerd 
zodat zij in de besluitvorming kunnen 
worden meegenomen.

1. Evaluaties worden tijdig uitgevoerd 
zodat zij in de besluitvorming kunnen 
worden meegenomen, en moeten 
informatie bevatten over de prestaties, de 
EU-meerwaarde en goed financieel 
beheer.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De tussentijdse evaluatie van de 
onderdelen kan worden uitgevoerd zodra 
voldoende informatie over de uitvoering 
ervan beschikbaar is, doch uiterlijk vier 
jaar nadat met de uitvoering van de 
onderdelen is begonnen.

2. Uiterlijk op 31 december 2024 
wordt een tussentijdse evaluatie van de 
onderdelen uitgevoerd om op kwalitatieve 
en kwantitatieve basis de vooruitgang ten 
opzichte van de doelstellingen te meten, 
en de maatschappelijke ontwikkeling 
binnen de Unie en alle grote wijzigingen 
die door Unie-wetgeving zijn ingevoerd, 
vast te stellen, met als doel te bepalen of 
de middelen van de onderdelen doelmatig 
zijn gebruikt en de EU-meerwaarde ervan 
te beoordelen. De resultaten van die 
tussentijdse evaluatie worden voorgelegd 
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aan het Europees Parlement en de Raad. 

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie deelt de conclusies 
van de evaluaties tezamen met haar 
opmerkingen mee aan het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

4. De Commissie deelt de conclusies 
van de evaluaties tezamen met haar 
opmerkingen en met verbeterde 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie 
over prestaties en resultaten afgezet tegen 
de gestelde doeleinden, mee aan het 
Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II bis

Indicatoren voor het onderdeel 
werkgelegenheid en sociale innovatie

1. Aangegeven voordeel van een 
beter begrip van EU-beleid en -wetgeving:

(1 bis) aantal analytische activiteiten;

(1 ter) aantal activiteiten in verband met 
wederzijds leren, bewustmaking en 
verspreiding;

(1 quater) ondersteuning van de 
voornaamste actoren.

2. Mate van actieve samenwerking en 
partnerschap tussen de Unie en 
overheidsinstellingen van de lidstaten en 
de geassocieerde derde landen:

(2 bis) aantal analytische activiteiten;

(2 ter) aantal activiteiten in verband met 
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wederzijds leren, bewustmaking en 
verspreiding;

(2 quater) ondersteuning van de 
voornaamste actoren.

3. Aangegeven gebruik van sociale 
beleidsinnovatie bij de uitvoering van 
sociale landspecifieke aanbevelingen en 
de resultaten van 
sociaalbeleidsexperimenten voor 
beleidsvorming:

(3 bis) aantal analytische activiteiten;

(3 ter) aantal activiteiten in verband met 
wederzijds leren, bewustmaking en 
verspreiding;

(3 quater) ondersteuning van de 
voornaamste actoren.

4. Aantal bezoeken aan het Eures-
platform

5. Aantal in het kader van de 
voorbereidende actie "Je eerste Eures-
baan" en van gerichte 
mobiliteitsregelingen verrichte of 
ondersteunde arbeidsbemiddelingen voor 
jongeren

6. Aantal afzonderlijke persoonlijke 
contacten van Eures-adviseurs met 
werkzoekenden, baanwisselaars en 
werkgevers.

7. Aantal gestarte of geconsolideerde 
ondernemingen die EU-steun hebben 
ontvangen.

8. Aandeel van de begunstigden dat 
werkloos is of tot een kansarme groep 
behoort en dat met EU-microfinanciering 
een bedrijf heeft opgericht of uitgebouwd.

Motivering

De lijst met indicatoren voor het toezicht op de uitvoering van het onderdeel werkgelegenheid 
en sociale innovatie ontbreekt in het voorstel van de Commissie. Het onderdeel 
werkgelegenheid en sociale innovatie is een voortzetting van het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) 2014-2020. Daarom moeten de indicatoren die 
de Commissie hanteert om de prestaties in het kader van EaSI weer te geven in de 
programmaverklaringen die worden voorgesteld in het pakket met jaarlijkse begrotingen van 
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de Unie verder worden gebruikt als indicatoren voor het onderdeel werkgelegenheid en 
sociale innovatie.
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