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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Op 17 november 2017 hebben het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie gezamenlijk de Europese pijler 
van sociale rechten afgekondigd als reactie 
op de sociale uitdagingen in Europa. De 
twintig kernbeginselen van de pijler zijn 
opgebouwd rond drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt; 
billijke arbeidsvoorwaarden; sociale 
bescherming en inclusie. De twintig 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten moeten als leidraad dienen 
voor de acties in het kader van het 
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+). Om bij 
te dragen tot de uitvoering van de Europese 
pijler van sociale rechten moet het ESF+ 
investeringen in mensen en systemen op de 
beleidsgebieden werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie ondersteunen 
en daardoor bijdragen aan de economische, 
territoriale en sociale samenhang 
overeenkomstig artikel 174 VWEU.

(1) Op 17 november 2017 hebben het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie gezamenlijk de Europese pijler 
van sociale rechten afgekondigd als reactie 
op de sociale uitdagingen in Europa. De 
twintig kernbeginselen van de pijler zijn 
opgebouwd rond drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt; 
billijke arbeidsvoorwaarden; sociale 
bescherming en inclusie. De twintig 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten moeten als leidraad dienen 
voor de acties in het kader van het 
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+). Om bij 
te dragen tot de uitvoering van de Europese 
pijler van sociale rechten moet het ESF+ 
investeringen in mensen en systemen op de 
beleidsgebieden werkgelegenheid, 
onderwijs en opleiding en sociale inclusie 
ondersteunen en daardoor bijdragen aan de 
economische, territoriale en sociale 
samenhang overeenkomstig 
artikel 174 VWEU.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 
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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.

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 onderlinge samenwerking door 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten worden ontwikkeld, met 
inachtneming van het genderperspectief, 
en 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.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Raad van [...] heeft herziene 
richtsnoeren goedgekeurd voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
om de tekst af te stemmen op de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
met het oog op het verbeteren van het 
concurrentievermogen van Europa en om 

(3) De Raad van [...] heeft herziene 
richtsnoeren goedgekeurd voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
om de tekst af te stemmen op de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
met het oog op het verbeteren van het 
concurrentievermogen van Europa en om 
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Europa een betere plaats te maken om te 
investeren, banen te scheppen en de sociale 
cohesie te bevorderen. Om het ESF+ 
volledig af te stemmen op de doelstellingen 
van die richtsnoeren, met name wat 
werkgelegenheid, onderwijs, opleiding en 
bestrijding van sociale uitsluiting, armoede 
en discriminatie betreft, moet het ESF+ de 
lidstaten ondersteunen met inachtneming 
van de relevante geïntegreerde richtsnoeren 
en de relevante landenspecifieke 
aanbevelingen die zijn vastgesteld op 
grond van artikel 121, lid 2, en artikel 148, 
lid 4 VWEU, en, in voorkomend geval, op 
nationaal niveau, de nationale 
hervormingsprogramma's, onderbouwd 
door de nationale strategieën. Het ESF+ 
moet ook bijdragen aan relevante aspecten 
van de uitvoering van belangrijke 
initiatieven en activiteiten van de Unie 
(met name de "vaardighedenagenda voor 
Europa" en de Europese onderwijsruimte), 
relevante aanbevelingen van de Raad en 
andere initiatieven zoals de 
jongerengarantie, de bijscholingstrajecten 
en de integratie van langdurig werklozen.

Europa een betere plaats te maken om te 
investeren, banen te scheppen en de sociale 
cohesie te bevorderen. Om het ESF+ 
volledig af te stemmen op de doelstellingen 
van die richtsnoeren, met name wat 
werkgelegenheid, onderwijs, opleiding en 
bestrijding van sociale uitsluiting, armoede 
en discriminatie betreft, moet het ESF+ de 
lidstaten ondersteunen met inachtneming 
van de relevante geïntegreerde richtsnoeren 
en de relevante landenspecifieke 
aanbevelingen die zijn vastgesteld op
grond van artikel 121, lid 2, en artikel 148, 
lid 4 VWEU, en, in voorkomend geval, op 
nationaal niveau, de nationale 
hervormingsprogramma's, onderbouwd 
door de nationale strategieën. Het ESF+ 
moet ook bijdragen aan relevante aspecten 
van de uitvoering van belangrijke 
initiatieven en activiteiten van de Unie 
(met name de "vaardighedenagenda voor 
Europa" en de Europese onderwijsruimte), 
relevante aanbevelingen van de Raad en 
andere initiatieven zoals de 
jongerengarantie, de bijscholingstrajecten, 
ook op het gebied van digitale 
vaardigheden, en de integratie van 
langdurig werklozen.

Amendement 4

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 
integraal deel gaat uitmaken van alle 

(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 
integraal deel gaat uitmaken van alle 
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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.

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+ kan in 
het bijzonder bijdragen tot de 
tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
door de relatieve armoede aan te pakken 
en extreme vormen van armoede uit te 
bannen (doelstelling 1); door 
hoogwaardig en inclusief onderwijs 
(doelstelling 4) te waarborgen, door 
gendergelijkheid (doelstelling 5), 
aanhoudende, inclusieve en duurzame 
economische groei, volledige en 
productieve werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk voor iedereen 
(doelstelling 8) te bevorderen, en door 
ongelijkheid te verminderen 
(doelstelling 10), alsook tot, onder andere, 
de tenuitvoerlegging van de 
Overeenkomst van Parijs.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van de 
economische globalisering, het beheer van 
migratiestromen en de toenemende 
veiligheidsbedreigingen, de overgang naar 
schone energie, technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van 
sociale ongelijkheid, bijvoorbeeld 
ongelijke toegang tot onderwijs en sociale 
bescherming, demografische uitdagingen,
de economische globalisering, het beheer 
van migratiestromen en de bijbehorende 
inclusieproblemen, de gevolgen van de 
economische en financiële crisis, de 
toenemende veiligheidsbedreigingen, de 



AD\1169625NL.docx 7/45 PE626.720v03-00

NL

regio's, dat vooral door kleine en 
middelgrote ondernemingen wordt ervaren. 
Rekening houdend met de veranderende 
realiteit van de arbeidsmarkt, moet de Unie 
voorbereid zijn op de huidige en 
toekomstige uitdagingen door te investeren 
in relevante vaardigheden, door groei 
inclusiever te maken en het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te verbeteren, ook 
met het oog op arbeidsmobiliteit.

overgang naar schone energie, 
technologische veranderingen en de steeds 
meer vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's, dat vooral door kleine en 
middelgrote ondernemingen wordt ervaren. 
Rekening houdend met de veranderende 
realiteit van de arbeidsmarkt, moet de Unie 
voorbereid zijn op de huidige en 
toekomstige uitdagingen door te investeren 
in inclusief onderwijs en inclusieve 
opleidingen van hoge kwaliteit, een leven 
lang leren en relevante vaardigheden, door 
arbeidsmarkten en groei inclusiever te 
maken en de samenhang van onze 
samenlevingen te bevorderen en door het 
onderwijs-, werkgelegenheids- en sociaal 
beleid te verbeteren, ook met het oog op 
arbeidsmobiliteit, en door de genderkloof 
te dichten.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In dit verband spelen met name de 
culturele en creatieve sector een 
belangrijke rol. Zij leveren een wezenlijke 
bijdrage tot het concurrentievoordeel van 
de Unie, tot groei en tot de schepping van 
werkgelegenheid, met name voor 
jongeren, alsmede tot niet-technologische 
en sociale innovatie. Creatieve 
kwalificaties en vaardigheden versterken 
het bewustzijn van mensen, stimuleren 
hun creativiteit en dragen zo bij tot 
innoverende producten, diensten en 
processen. Verder levert cultuur een 
belangrijke bijdrage tot het bestrijden van 
marginalisering en armoede en tot meer 
samenhang, inclusiviteit en vernieuwing 
van de samenleving. Culturele 
betrokkenheid stimuleert groepen die het 
risico lopen sociaal te worden uitgesloten, 
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zoals economisch achtergestelden, 
ouderen, mensen met een handicap, en 
minderheidsgroepen, om actieve burgers 
te worden. Culturele deelname is gunstig 
voor de samenleving in haar geheel omdat 
interculturele dialoog zo wordt 
gestimuleerd en de integratie van 
ontheemden wordt gefaciliteerd. Dit 
draagt bij tot de bevordering en het 
behoud van de Europese culturele en 
taalkundige diversiteit.

Amendement 7

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 
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.

(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, rekening 
houdend met de specifieke behoeften van 
mensen met een handicap, de 
herintegratie in het onderwijsstelsel te 
stimuleren, permanente educatie en 
sociale inclusie te bevorderen –
bijvoorbeeld met op sport en cultuur 
gebaseerde maatregelen –, 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.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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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. 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 – bijvoorbeeld met op cultuur 
gebaseerde maatregelen – en gezondheid.

Amendement 9

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 
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 

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn 
kwalitatief hoogwaardige
werkgelegenheid te bevorderen door 
actieve maatregelen waardoor 
(her)integratie in het onderwijsstelsel 
alsmede in het beroepsleven, met name 
van jongeren, en dan met name van 
jongeren die geen baan hebben of geen 
onderwijs of opleiding volgen, langdurig 
werklozen, minderheden, migranten, 
inactieven en mensen met een handicap, 
mogelijk wordt gemaakt, alsook door 
zelfstandige arbeid, met de bijbehorende 
aanpassing van de sociale 
beschermingsstelsels 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 persoonlijke begeleiding 
te verlenen tijdens de zoektocht naar werk 
en de overgang van onderwijs naar werk 
en om de mobiliteit van werknemers te 
verbeteren. Het ESF+ moet de participatie 
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die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

van vrouwen op de arbeidsmarkt 
bevorderen via maatregelen die er onder 
meer op gericht zijn het evenwicht tussen 
werk en privéleven en de toegang voor 
ieder gezin 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 10

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 
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 

(14) Het ESF+ moet steun bieden om 
onderwijs- en opleidingsstelsels 
kwaliteitsvoller, toegankelijker en 
relevanter voor de arbeidsmarkt te maken 
en om het inclusieve karakter van deze 
stelsels te verbeteren om het verwerven 
van sleutelcompetenties te 
vergemakkelijken, in het bijzonder 
vaardigheden op het gebied van cultureel 
bewustzijn en culturele expressie, digitale 
en mediavaardigheden, waaronder 
gegevensbescherming en 
informatiebeheer, evenals transversale 
vaardigheden, talenkennis en 
burgerschapsvaardigheden, die elke 
persoon nodig heeft voor zelfontplooiing 
en ontwikkeling, werk, sociale inclusie en 
actief burgerschap. Het ESF+ moet helpen 
bij de voortgang en flexibiliteit 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 sociale 
cohesie, het concurrentievermogen en de 
maatschappelijke en economische 
innovatie door schaalbare en duurzame 
initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
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van kwalificaties. bereikt via hoogwaardige werkgerelateerde 
opleidingen en leerlingplaatsen, 
levenslange begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, in de vorm van virtueel en 
gemengd leren, actueel 
opleidingsmateriaal, prognoses en het 
volgen van afgestudeerden, opleiding van 
opleiders, ondersteuning van informeel en 
niet-formeel onderwijs, validatie van 
leerresultaten en de erkenning van 
kwalificaties en eerdere scholing. Het 
ESF+ moet onder minderheden de 
toegang tot het vak van leraar 
aanmoedigen en bevorderen, om te zorgen 
voor een betere integratie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen, zoals 
Roma, minderheden en migranten.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Gezien de digitalisering van 
alle sectoren van de samenleving, o.a. 
banksector, welzijnssector en de 
onderwijssector, wordt de verwerving van 
nieuwe sleutelvaardigheden, met name 
digitale vaardigheden, een absolute 
voorwaarde voor een effectieve 
betrokkenheid bij de samenleving. Lokale 
actoren, gemeenschaps- en culturele 
centra, musea, bibliotheken, archieven, 
theaters en andere instellingen voor 
cultureel en creatief erfgoed, spelen een 
belangrijke rol, ook in samenwerking met 
scholen, universiteiten, en culturele en 
creatieve mkb-bedrijven, bij het verlenen 
van toegang tot digitale apparatuur en 
internet aan de meest benadeelde en 
gemarginaliseerde groepen, en bij het 
stimuleren van digitale vaardigheden 
onder EU-burgers op beginnersniveau en 
voor meer gevorderden. Het ESF+ moet 
deze actoren derhalve ondersteunen bij 
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het opleiden van hun personeelsleden 
zodat zij kunnen blijven voldoen aan de 
veranderende behoeften aan hun diensten 
en bij het onderwijzen en aanleren van 
digitale vaardigheden, zoals 
mediageletterdheid, voor de bevolking.

Amendement 12

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, 
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.

(15) Steun uit het ESF+ moet worden 
gebruikt ter bevordering van gelijke 
toegang voor iedereen, in het bijzonder 
voor kansarme groepen, tot kwalitatief 
hoogwaardige, 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 en 
herintegratie in het onderwijsstelsel, 
evenals de volwasseneneducatie en 
-opleiding en tot culturele activiteiten om 
de overdracht van armoede van de ene op 
de andere generatie te verhinderen. 
Daarbij moet overstappen tussen 
onderwijs- en opleidingssectoren worden 
vergemakkelijkt, voortijdig schoolverlaten
en sociale uitsluiting worden voorkomen, 
de kennis van gezondheid worden 
verbeterd, de koppeling met niet-formeel 
en informeel leren worden versterkt, met 
name op het gebied van de kunst en de 
leermobiliteit voor iedereen worden 
vergemakkelijkt. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan het onderwijs op 
zeer jonge leeftijd omdat de jongste jaren 
in een mensenleven het meest vormend 
zijn en van grote invloed zijn op de 
onderwijs-, werkgelegenheids- en 
integratievooruitzichten van mensen.
Synergieën met het programma Erasmus, 
om innoverende praktijken op te schalen 
en met name ter bevordering van de 
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deelname van kansarme lerenden aan 
leermobiliteit, moet in deze context worden 
ondersteund. Bovendien moeten de 
complementariteit van het programma 
Erasmus met het ESF+ en de 
beleidssamenhang tussen beide 
instrumenten ervoor zorgen dat het 
uitstippelen en ten uitvoer leggen van 
maatregelen als leermobiliteit voor 
kansarme lerenden, met name jongeren in 
kwetsbare situaties, lerende volwassenen 
en personen met een handicap of een 
chronische ziekte, naar behoren wordt 
ondersteund, om hen op passende wijze 
voor te bereiden op mobiliteitservaringen 
in het buitenland en hun deelname aan 
het Erasmus-programma te verhogen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie heeft zich in 
het kader van strategie 2020 ten doel 
gesteld 95 % van de kleuters tot 4 jaar of 
ouder te laten deelnemen aan voorschools 
onderwijs. Er dient echter op te worden 
gewezen dat duizenden kinderen jaarlijks 
worden uitgesloten van deelname aan 
voorschoolse onderwijsstructuren wegens 
gebrek aan middelen van de bevoegde 
nationale autoriteiten.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Bij synergieën met het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie 
moet ervoor worden gezorgd dat het ESF+ 
op grotere schaal en op alle 
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beleidsgebieden gelijke toegang tot 
hoogwaardige, niet-gesegregeerde en 
inclusieve voorzieningen voor onderwijs 
en opleiding, evenals sociale inclusie, 
integratie op de arbeidsmarkt en toegang 
tot gezondheidszorg voor onderdanen van 
derde landen, met bijzondere aandacht 
voor de behoeften van vrouwen en 
kinderen, kan waarborgen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 quater) Steun die wordt verleend 
uit het ESF+ moet worden gebruikt ter 
bevordering van ruime toegang tot 
cultuur, deelname aan het cultureel leven 
en waardering voor scheppende en 
artistieke arbeid, met name door 
synergieën op te zetten met het Creatief 
Europa-programma, ook met betrekking 
tot kwaliteitslabels.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 quinquies)Met het oog op de volledige 
benutting van het potentieel van 
sectoroverschrijdende samenwerking, de 
verbetering van de synergie en 
samenhang met andere beleidsterreinen 
en ter verwezenlijking van de algemene 
doelstellingen van het ESF+, moet het 
ESF+ innoverende acties kunnen 
ondersteunen die er via sport en 
lichaamsbeweging en cultuur op gericht 
zijn om sociale inclusie te bevorderen, met 
name van gemarginaliseerde en/of 
benadeelde groepen, en om een gezonde 
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levensstijl te bevorderen en ziektes te 
voorkomen.

Amendement 17

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 flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen 
bevorderen via formele en niet-formele
aanbieders van onderwijs en opleiding, 
met bijzondere aandacht voor de 
ontwikkeling van digitale vaardigheden en 
sleuteltechnologieën, om mensen van alle 
leeftijdscategorieën in een formele, niet-
formele en informele omgeving uit te 
rusten met vaardigheden, competenties en 
kennis die zijn aangepast aan 
digitalisering, technologische 
veranderingen, innovatie en sociale en 
economische veranderingen. Het moet de 
overgang van onderwijs en opleiding naar 
werk voor jongeren en 
loopbaanovergangen vergemakkelijken en 
mobiliteit bevorderen en in het bijzonder 
laaggeschoolden, mensen met een handicap 
of een chronische ziekte en/of volwassenen 
met geringe vaardigheden ondersteunen in 
overeenstemming met de agenda voor 
vaardigheden voor Europa. In dit verband 
moet bijzondere aandacht worden 
verleend aan lokale actoren, 
gemeenschaps- en culturele centra, 
musea, bibliotheken, theaters en andere 
instellingen voor cultureel en creatief 
erfgoed, die een belangrijke rol spelen bij 
het ondersteunen van individuen om 
vaardigheden te verwerven, met name
digitale vaardigheden en 
mediageletterdheid.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Synergieën met het programma 
Horizon Europa moeten ervoor zorgen dat 
het ESF+ door Horizon Europa 
ondersteunde innovatieve 
onderwijsprogramma's kan integreren en 
uitbreiden om mensen uit te rusten met de 
vaardigheden en competenties die nodig 
zijn voor de banen van de toekomst.

(17) Synergieën met het programma 
Horizon Europa moeten ervoor zorgen dat 
het ESF+ door Horizon Europa 
ondersteunde innovatieve 
onderwijsprogramma's kan integreren en 
uitbreiden om mensen uit te rusten met de 
vaardigheden en competenties die voor 
hun persoonlijke ontwikkeling nodig zijn 
alsmede voor de banen van de toekomst 
alsmede voor de actieve deelname aan een 
gedigitaliseerde samenleving.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Synergieën met het Creatief 
Europa-programma moeten ervoor zorgen 
dat het ESF+ innovatieve projecten kan 
integreren en uitbreiden om mensen uit te 
rusten met de vaardigheden en 
competenties die voor de banen van de 
toekomst nodig zijn alsmede voor de 
actieve deelname aan de samenleving, om 
alle lagen van de bevolking met elkaar te 
verbinden en sociale inclusie te 
bevorderen.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
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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 
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.

armoede op alle niveaus, zo ook op 
regionaal en lokaal niveau, 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, 
mensen met een handicap,
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma, minderheden, migranten,
werkende armen, en alle andere mensen 
die te maken hebben met meervoudige 
sociale uitdagingen. Het ESF+ moet de 
actieve inclusie en het actieve burgerschap
van mensen die ver van de arbeidsmarkt af 
staan bevorderen met het oog op hun 
sociaal-economische integratie, met name 
via educatieve en culturele projecten. Het 
potentieel van sport als instrument voor 
sociale inclusie moet volledig worden 
erkend en meer worden benut. 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, de inclusiviteit en de 
volledige dekking ervan en billijke 
voorwaarden voor zelfstandigen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Om de Europese dimensie 
van het programma te versterken, moet 
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het ESF+ ook transnationale acties en 
activiteiten steunen, waarbij de regels en 
procedures moeten worden 
vereenvoudigd, om intercollegiaal leren 
en de uitwisseling van goede praktijken te 
bevorderen.

Amendement 22

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 
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.

(21) Het ESF+ moet beleids- en 
systeemhervormingen ondersteunen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
inclusie, bijvoorbeeld met op cultuur en 
sport gebaseerde maatregelen, 
herintegratie in het onderwijsstelsel en het 
beroepsleven, gezondheidszorg en 
langdurige zorg, een ruimere toegang tot 
cultuur, 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 
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 
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bijstand daarvan te bewaren.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om ervoor te zorgen dat de sociale 
dimensie van Europa, zoals vastgesteld in 
de Europese pijler van sociale rechten, naar 
behoren wordt bevorderd en dat een 
minimumbedrag van de middelen wordt 
gebruikt voor de meest behoeftigen moeten 
de lidstaten ten minste 25 % van hun 
nationale ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toewijzen aan de bevordering van 
sociale inclusie.

(22) Om ervoor te zorgen dat de sociale 
dimensie van Europa, zoals vastgesteld in 
de Europese pijler van sociale rechten, naar 
behoren wordt bevorderd en dat een 
minimumbedrag van de middelen wordt 
gebruikt voor de meest behoeftigen moeten 
de lidstaten ten minste 30 % van hun 
nationale ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toewijzen aan de bevordering van 
sociale inclusie en de bestrijding van 
absolute armoede.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Bovendien moet het ESF+ 
in het licht van het aanhoudende hoge 
niveau van kinderarmoede en sociale 
uitsluiting in de EU (26,4 % in 2017) 
acties ondersteunen ter bevordering van 
effectieve interventies die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de rechten van het 
kind, in overeenstemming met de 
Conventie van de Verenigde Naties inzake 
de rechten van het kind (UNCRC), het 
EU-Handvest van de grondrechten en de 
aanbeveling van de Europese Commissie 
van 2013 over investeren in kinderen.

Amendement 25

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, met name NEET's, door, 
waar van toepassing, prioriteit te geven aan 
langdurig werkloze, inactieve en kansarme 
jongeren, onder meer via jeugdwerk, 
formeel en niet-formeel onderwijs. De 
lidstaten moeten ook investeren in 
maatregelen die erop gericht zijn de 
overgang van school naar werk te 
vergemakkelijken en de diensten voor 
openbare arbeidsvoorziening te hervormen 
en aan te passen zodat zij persoonlijke
ondersteuning op maat kunnen bieden aan 
jongeren, met name aan jongeren in een 
kwetsbare situatie. De betrokken lidstaten 
moeten daarom ten minste 15 % van hun 
nationale ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toewijzen aan ondersteuning van de 
inzetbaarheid van jongeren.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(24) De lidstaten moeten zorgen voor 
coördinatie en complementariteit tussen de 
door deze fondsen ondersteunde acties.

(24) De lidstaten moeten zorgen voor 
coördinatie en complementariteit tussen de 
door deze fondsen ondersteunde acties, 
waaronder Erasmus, Creatief Europa en 
het Europees Solidariteitskorps.

Amendement 27

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, de 
noordelijke dunbevolkte regio's en de 
eilanden 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 28

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) 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 deelname van de sociale 
partners en het maatschappelijk 
middenveld aan de uitvoering en 
monitoring van het ESF+ onder gedeeld 
beheer waarborgen.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Steun voor sociale innovatie is 
cruciaal om het beleid beter op de sociale
veranderingen af te stemmen en 
innovatieve oplossingen aan te moedigen 
en te ondersteunen. Met name het 
beproeven en evalueren van innovatieve 
oplossingen voordat zij op grotere schaal 
worden toegepast, is van fundamenteel 
belang voor de verbetering van de 
doelmatigheid van het beleid en 
rechtvaardigt de specifieke steunverlening 
uit het ESF+.

(27) Steun voor sociale innovatie, 
bijvoorbeeld met op cultuur gebaseerde
maatregelen, is cruciaal om het beleid 
beter op de maatschappelijke
veranderingen af te stemmen en 
innovatieve oplossingen aan te moedigen 
en te ondersteunen. Met name het 
beproeven en evalueren van innovatieve 
oplossingen voordat zij op grotere schaal 
worden toegepast, is van fundamenteel 
belang voor de verbetering van de 
doelmatigheid van het beleid en 
rechtvaardigt de specifieke steunverlening 
uit het ESF+.

Amendement 30

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 

(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 
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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.

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 
toegankelijkheid bevorderen in 
overeenstemming met artikel 9 van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, dat 
geratificeerd is door de Europese Unie en 
haar lidstaten, evenals de overgang van 
institutionele zorg naar zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband, 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 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

28 bis) Het ESF+ moet ook het leren van 
talen ondersteunen om het wederzijds 
begrip te bevorderen en een inclusieve 
samenleving op te bouwen, eveneens door 
meer gebruik te maken van de
gereedschapskist voor taalondersteuning 
voor vluchtelingen die is ontwikkeld door 
de Raad van Europa.
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Via sociale experimenten, een 
kleinschalig project, kan informatie worden 
verzameld over de haalbaarheid van sociale 
innovatie. Het moet mogelijk zijn met 
haalbare ideeën op ruimere schaal of in 
andere contexten door te gaan met 
financiële ondersteuning van het ESF+ en 
andere bronnen.

(31) Via sociale experimenten, een 
kleinschalig project, kan informatie worden 
verzameld over de haalbaarheid van sociale 
innovatie. Dat geldt voor vele 
sectoroverschrijdende projecten, zoals 
kunst in de sociale omgeving, wat een 
essentieel onderdeel is van inclusie. Het 
moet mogelijk zijn met haalbare ideeën op 
ruimere schaal of in andere contexten door 
te gaan met financiële ondersteuning van 
het ESF+ en andere bronnen.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Een van de grootste belemmeringen 
om een bedrijf te starten is gebrek aan 
toegang tot krediet voor micro-
ondernemingen, de sociale economie en 
sociale ondernemingen, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. In de ESF+-verordening zijn 
bepalingen vastgesteld om een 
marktecosysteem te creëren om het aanbod 
aan en de toegang tot financiering te 
vergroten voor sociale ondernemingen en 
tegemoet te komen aan de vraag van 
degenen die hieraan het meest behoefte 
hebben, met name de werklozen, vrouwen 
en kwetsbare mensen die een micro-
onderneming willen starten of uitbouwen. 
Aan deze doelstelling zal ook worden 
gewerkt via financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties in het kader van de 
beleidscomponent voor sociale 
investeringen en vaardigheden van het 
InvestEU-fonds.

(33) Een van de grootste belemmeringen 
om een bedrijf te starten is gebrek aan 
toegang tot krediet voor micro-
ondernemingen, met name in de culturele 
en de creatieve sector, de sociale economie 
en sociale ondernemingen, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. In de ESF+-verordening zijn 
bepalingen vastgesteld om een 
marktecosysteem te creëren om het aanbod 
aan en de toegang tot financiering te 
vergroten voor sociale en culturele 
ondernemingen en tegemoet te komen aan 
de vraag van degenen die hieraan het meest 
behoefte hebben, met name de werklozen, 
vrouwen en kwetsbare mensen die een 
micro-onderneming willen starten of 
uitbouwen. Aan deze doelstelling zal ook 
worden gewerkt via 
financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties in het kader van de 
beleidscomponent voor sociale 
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investeringen en vaardigheden van het 
InvestEU-fonds.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "meest behoeftige personen": 
natuurlijke personen – individuen, 
gezinnen, huishoudens of uit dergelijke 
personen samengestelde groepen – van wie 
de behoefte aan hulp is vastgesteld aan de 
hand van objectieve criteria die door de 
bevoegde nationale autoriteiten in overleg 
met relevante belanghebbende partijen, 
onder vermijding van belangenconflict, 
zijn vastgesteld en door die bevoegde 
nationale autoriteiten zijn goedgekeurd en 
elementen kunnen bevatten waarmee de 
hulp kan worden afgestemd op de meest 
behoeftige personen in bepaalde 
geografische gebieden;

(13) "meest behoeftige personen": 
natuurlijke personen – individuen, 
gezinnen, huishoudens of uit dergelijke 
personen, met inbegrip van kinderen, 
samengestelde groepen – van wie de 
behoefte aan hulp is vastgesteld aan de 
hand van hun leefomstandigheden, 
waaronder dakloosheid, of objectieve 
criteria die door de bevoegde nationale 
autoriteiten in overleg met relevante 
belanghebbende partijen, onder vermijding 
van belangenconflict, zijn vastgesteld en 
door die bevoegde nationale autoriteiten 
zijn goedgekeurd en elementen kunnen 
bevatten waarmee de hulp kan worden 
afgestemd op de meest behoeftige personen 
in bepaalde geografische gebieden;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) “sleutelcompetenties: de kennis, 
vaardigheden en competenties die iedereen 
in elke levensfase nodig heeft met het oog 
op persoonlijke voldoening en 
ontwikkeling, werkgelegenheid, sociale 
inclusie en actief burgerschap. De 
sleutelcompetenties zijn: lees- en
schrijfvaardigheid; meertaligheid; 
wiskunde, wetenschappen, technologie en 
engineering; digitale vaardigheden, 
persoonlijke, sociale en 
computervaardigheden; burgerschap; 

(18) “sleutelcompetenties: de kennis, 
vaardigheden en competenties die iedereen 
in elke levensfase nodig heeft met het oog 
op persoonlijke voldoening en 
ontwikkeling, werkgelegenheid, sociale 
inclusie en actief burgerschap. De 
sleutelcompetenties zijn: lees- en 
schrijfvaardigheid; meertaligheid; 
wetenschappen, technologie, engineering, 
kunst en wiskunde (STEAM); digitale 
vaardigheden, mediageletterdheid,
persoonlijke, interculturele, sociale en 
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ondernemerschap; cultureel bewustzijn en
culturele expressie;

computervaardigheden; burgerschap; 
ondernemerschap; cultureel bewustzijn,
artistieke en creatieve expressie, en 
kritisch denken;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 bis) "een leven lang leren": alle 
vormen van leren (formeel, niet-formeel 
en informeel) in alle levensfasen, met 
inbegrip van onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen, algemeen vormend 
onderwijs, beroepsonderwijs en 
volwassenenonderwijs, welke leiden tot 
een verbetering van de kennis, 
vaardigheden en attitudes of die op 
persoonlijk vlak, voor het leven als 
burger, cultureel of sociaal gezien en/of 
vanuit het oogpunt van de arbeidsmarkt 
tot meer maatschappelijke participatie 
leiden, inclusief de verlening van
begeleiding en advies;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 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 billijke 
en inclusieve samenlevingen, hoge 
werkgelegenheidsniveaus, een billijke 
sociale bescherming, gelijke toegang tot 
onderwijs en opleiding en een geschoolde 
en veerkrachtige beroepsbevolking voor de 
toekomstige arbeidswereld. Het ESF+ 
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beoogt ook bij te dragen tot het streven 
van de Unie en haar lidstaten om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen te 
verwezenlijken.

Amendement 38

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 lidstaten 
en het vult die maatregelen aan met het oog 
op de uitbanning van armoede, gelijke 
kansen, toegang tot hoogwaardig formeel 
en niet-formeel onderwijs en formele en 
niet-formele opleiding, toegang tot de 
arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden, 
sociale bescherming en inclusie, en een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt 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 kansarme groepen als 
jongeren, met bijzondere aandacht voor 
jongeren die geen baan hebben of geen 
onderwijs of opleiding volgen en langdurig 
werklozen, minderheden, migranten, 
mensen met een handicap – en inactieven 
tot hoogwaardige banen, met goede 
arbeidsvoorwaarden verbeteren en 
zelfstandig ondernemerschap en de sociale 
economie bevorderen;
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen, een beter evenwicht tussen werk 
en gezin – onder meer via toegang tot 
kinderopvang –, een gezonde en goed 
aangepaste werkomgeving – waarbij 
gezondheidsrisico's worden aangepakt –, 
de aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen, en gezond en actief ouder 
worden bevorderen;

iii) de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen, een beter evenwicht tussen werk 
en gezin – onder meer via gelijke toegang 
tot betaalbaar, inclusief en niet 
gesegregeerd hoogwaardig voorschools 
onderwijs en kinderopvang, en andere 
zorgdiensten en ondersteuning –, een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving – waarbij 
gezondheidsrisico's worden aangepakt –, 
de aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen, en gezond en actief ouder 
worden bevorderen;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

iv) de kwaliteit, de doeltreffendheid, de 
inclusiviteit en de relevantie voor de 
arbeidsmarkt van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels verbeteren, ook rekening 
houdend met de specifieke behoeften van 
mensen met een handicap, om de 
verwerving van sleutelcompetenties –
onder meer overdraagbare, sociale,
digitale en mediavaardigheden en 
cultureel bewustzijn en culturele expressie
– te bevorderen om te voorzien in sociale, 
economische en persoonlijke behoeften en 
de relevantie te erkennen van niet-formeel 
en informeel leren en de waarde van 
samenwerking met de sociale partners en 
het maatschappelijk middenveld;
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Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de gelijke toegang tot en de 
voltooiing van kwaliteitsvolle 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 
niveau, evenals de volwasseneneducatie en 
-opleiding, onder meer door de 
leermobiliteit voor iedereen te 
vergemakkelijken;

v) de gelijke toegang tot en de 
voltooiing van kwaliteitsvolle, betaalbare, 
niet-gesegregeerde en inclusieve educatie 
en opleiding gericht op het doorbreken 
van de vicieuze cirkel van armoede en 
gebrek van generatie op generatie –
vooral voor kansarme groepen –
waarborgen vanaf onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen via algemeen 
onderwijs en beroepsonderwijs en 
-opleiding tot tertiair niveau, evenals de 
volwasseneneducatie en -opleiding, onder 
meer door de leermobiliteit voor iedereen 
te vergemakkelijken;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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 
de arbeidsmarkt, loopbaanovergangen 
vergemakkelijken en beroepsmobiliteit 
bevorderen;

vi) een leven lang leren – en vooral 
flexibele en op de leerling afgestemde 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
persoonlijke behoeften, maatschappelijke
behoeften en de behoeften van de 
arbeidsmarkt, loopbaanovergangen 
vergemakkelijken en beroepsmobiliteit 
bevorderen. alsmede beroepsgeletterdheid, 
ter bevordering van de deelname aan de 
samenleving en het aangaan van 
maatschappelijke uitdagingen;
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt 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 inclusie bevorderen met het 
oog op gelijke kansen en actieve 
participatie, en de inzetbaarheid verbeteren 
alsmede de individuele en collectieve 
ontwikkeling en welzijn;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
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 onderdanen van derde landen en van 
gemarginaliseerde gemeenschappen –
onder meer de Roma en andere 
minderheden – bevorderen;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt ix

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ix) de gelijke en tijdige toegang tot 
hoogwaardige, toegankelijke, duurzame en 
betaalbare diensten verbeteren; de stelsels 
voor sociale bescherming moderniseren, 
onder meer door de toegang tot sociale 
bescherming te bevorderen; de toegang tot 
cultuur verbeteren; de toegankelijkheid, de 
doeltreffendheid en de veerkracht van de 
stelsels voor gezondheidszorg en 
langdurige zorg verbeteren;
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Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt x

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

x) de sociale integratie bevorderen van 
mensen die arm en sociaal uitgesloten zijn 
of mensen die risico lopen op armoede of 
sociale uitsluiting, onder meer de meest 
behoeftigen en kinderen, alsmede hun 
gezinnen, door het ondersteunen van het 
gebruik van innovatieve maatregelen, met 
inbegrip van sociale inclusie door middel 
van sport en lichaamsbeweging en 
cultuur, en door de validatie van niet-
formeel en informeel leren;

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt xi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. een slimmer Europa via de 
ontwikkeling van vaardigheden voor 
slimme specialisatie, vaardigheden voor 
sleuteltechnologieën, de industriële 
overgang, sectorale samenwerking rond 
vaardigheden en ondernemerschap, de 
opleiding van onderzoekers, networking en 
partnerschappen tussen instellingen voor 

1. een slimmer Europa via de 
ontwikkeling van vaardigheden voor 
slimme specialisatie en culturele 
competenties, vaardigheden voor 
sleuteltechnologieën, de industriële 
overgang, sectorale samenwerking rond 
vaardigheden en ondernemerschap, de 
opleiding van onderzoekers, networking en 
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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;

partnerschappen tussen instellingen voor 
hoger onderwijs, instellingen voor school-
en beroepsopleiding, technologische en 
onderzoekscentra, bedrijven en clusters, 
steun voor micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en de sociale economie;

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijkheid van mannen en vrouwen, 
gelijke kansen en non-discriminatie

Gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij alle in het kader van het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer 
uitgevoerde programma's en bij de door de 
onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid ondersteunde 
acties wordt de gelijkheid van mannen en 
vrouwen gewaarborgd tijdens de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties. Ook worden tijdens 
de voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties gelijke kansen voor 
iedereen bevorderd, zonder discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, een 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.

1. Bij alle in het kader van het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer 
uitgevoerde programma's en bij de door de 
onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid ondersteunde 
acties wordt de gelijkheid van mannen en 
vrouwen gewaarborgd tijdens de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties. Ook worden tijdens 
de voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties gelijke kansen voor 
iedereen bevorderd, zonder discriminatie 
op grond van sociale omstandigheden,
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, een handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid.
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Amendement 52

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 o.a. 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 
landenverslagen en landspecifieke 
aanbevelingen, en in het sociale 
scorebord, met volledige inachtneming 
van de in de Europese pijler van sociale 
rechten vastgestelde beginselen en rechten.

Amendement 53

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer ook gebruiken voor 
specifieke maatregelen om hun regionale 
problemen aan te pakken, met name ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid, die 
per regio sterk kan verschillen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zowel tijdens de planning als de uitvoering 
bevorderen de lidstaten en – in 
voorkomend geval – de Commissie 
synergieën en zorgen ze voor coördinatie, 
complementariteit en samenhang tussen het 

Zowel tijdens de planning als de uitvoering 
bevorderen de lidstaten en – in 
voorkomend geval – de Commissie 
synergieën en zorgen ze voor coördinatie, 
complementariteit en samenhang tussen het 
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ESF+ en andere fondsen, programma's en 
instrumenten van de Unie, zoals Erasmus, 
het Fonds voor asiel en migratie en het 
steunprogramma voor hervormingen – met 
inbegrip van het hervormingsinstrument en 
het instrument voor technische 
ondersteuning. De lidstaten en – in 
voorkomend geval – de Commissie 
optimaliseren de coördinatiemechanismen 
om dubbel werk te voorkomen en zorgen 
voor nauwe samenwerking tussen de voor 
de uitvoering verantwoordelijken met het 
oog op coherente en gestroomlijnde 
steunmaatregelen.

ESF+ en andere fondsen, programma's en 
instrumenten van de Unie, zoals het 
EFRO, InvestEU, het instrument Rechten 
en waarden, Erasmus, Creatief Europa en 
het Europees Solidariteitskorps, het Fonds 
voor asiel en migratie en het 
steunprogramma voor hervormingen – met 
inbegrip van het hervormingsinstrument en 
het instrument voor technische 
ondersteuning. De lidstaten en – in 
voorkomend geval – de Commissie 
optimaliseren de coördinatiemechanismen 
om dubbel werk te voorkomen en zorgen 
voor nauwe samenwerking tussen de voor 
de uitvoering verantwoordelijken met het 
oog op coherente en gestroomlijnde 
steunmaatregelen.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten wijzen ten minste 25 % 
van hun ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toe voor de in artikel 4, lid 1, onder 
vii) tot en met xi), vastgestelde specifieke 
doelstellingen voor het beleidsgebied 
sociale inclusie, met inbegrip van de 
bevordering van de sociaaleconomische 
integratie van onderdanen van derde 
landen.

3. De lidstaten wijzen ten minste 25 % 
van hun ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toe voor de in artikel 4, lid 1, onder 
vii) tot en met x), vastgestelde specifieke 
doelstellingen voor het beleidsgebied 
sociale inclusie, met inbegrip van de 
bevordering van de sociaaleconomische 
integratie van onderdanen van derde 
landen.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen ten minste 2 % van hun 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer toe 
voor de in artikel 4, lid 1, onder xi), 
vastgestelde specifieke doelstelling 

De lidstaten wijzen naast de in lid 3 
genoemde ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer voor specifieke doelstellingen op 
het beleidsterrein ‘Sociale inclusie', 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder vii) 
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bestrijding van materiële deprivatie. tot en met x), ten minste 2 % van hun 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer toe 
voor de in artikel 4, lid 1, onder xi), 
vastgestelde specifieke doelstelling 
bestrijding van materiële deprivatie

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In naar behoren gemotiveerde gevallen 
mag met de toegewezen middelen voor de 
in artikel 4, lid 1, onder x), vastgestelde 
specifieke doelstelling inzake de meest 
behoeftigen rekening worden gehouden 
bij de verificatie van de naleving van de in 
de eerste alinea van dit lid vastgestelde 
minimumtoewijzing van ten minste 2 %.

Schrappen

Amendement 58

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 15 % 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, waarbij met name 
gerefereerd wordt aan jonge moeders en 
probleemgezinnen, met name in het kader 
van de uitvoering van 
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jongerengarantieregelingen.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten waarop lid 1 niet van toepassing 
is, wijzen desalniettemin voldoende 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer 
voor de jaren 2021 tot en met 2025 voor 
gerichte acties en structurele 
hervormingen toe voor regio's met een 
percentage jongeren tussen 15 en 29 jaar 
die geen werk hebben en geen onderwijs 
of opleiding volgen, dat boven het 
gemiddelde van de Unie ligt, 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 de context van 
de uitvoering van 
jongerengarantieregelingen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de tussentijdse programmering van de 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer voor 
2026 en 2027 overeenkomstig artikel [14] 
van [de toekomstige GB-verordening] 
wijzen lidstaten waar het percentage 
jongeren tussen 15 en 29 jaar die geen 
werk hebben en geen onderwijs of 
opleiding volgen, in 2024 op basis van 
gegevens van Eurostat boven het 
gemiddelde van de Unie ligt, ten minste 
10 % van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer voor de jaren 2026 en 2027 

Bij de tussentijdse programmering van de 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer voor 
2026 en 2027 overeenkomstig artikel [14] 
van [de toekomstige GB-verordening] 
wijzen lidstaten waar het percentage 
jongeren tussen 15 en 29 jaar die geen 
werk hebben en geen onderwijs of 
opleiding volgen, in 2024 op basis van 
gegevens van Eurostat boven het 
gemiddelde van de Unie ligt, ten minste 
15 % van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer voor de jaren 2026 en 2027 
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voor deze acties toe. voor deze acties toe.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de tussentijdse programmering van de 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer 
voor de jaren 2026 en 2027 
overeenkomstig artikel [14] van de 
[toekomstige GB-verordening] wijzen 
lidstaten, waarop lid 2 niet van toepassing 
is, desalniettemin voldoende ESF+-
middelen onder gedeeld beheer voor de 
jaren 2021 tot en met 2025 voor gerichte 
acties en structurele hervormingen toe 
voor regio's met een percentage jongeren 
tussen 15 en 29 jaar die geen werk hebben 
en geen onderwijs of opleiding volgen, dat 
boven het gemiddelde van de Unie ligt, 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 de context van de uitvoering 
van jongerengarantieregelingen.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat 
sociale partners en maatschappelijke 
organisaties naar behoren worden 
betrokken bij beleidsmaatregelen op het 
gebied van werkgelegenheid, onderwijs en 
sociale inclusie die door het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer worden 
ondersteund.

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat 
plaatselijke en regionale autoriteiten, 
sociale partners en maatschappelijke 
organisaties op zinvolle en inclusieve wijze
naar behoren worden betrokken bij het 
beheer, de programmering, 
verwezenlijking, monitoring en evaluatie 
van beleidsmaatregelen en activiteiten die 
door het ESF+-onderdeel onder gedeeld 
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beheer worden ondersteund, waaronder 
beleidsmaatregelen op het gebied van 
werkgelegenheid, onderwijs en sociale 
inclusie en anti-discriminatie die door het 
ESF+-onderdeel onder gedeeld beheer 
worden ondersteund in overeenstemming 
met artikel 6 van de [GB-verordening] en 
de gedelegeerde verordening van de 
Commissie (EU) nr. 240/2014.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten wijzen een passend
bedrag van de ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer in elk programma toe voor 
de capaciteitsopbouw van sociale partners 
en maatschappelijke organisaties.

2. De lidstaten wijzen een bedrag van 
de ESF+-middelen onder gedeeld beheer in 
elk programma toe voor de
capaciteitsopbouw van lokale en regionale 
autoriteiten, sociale partners en 
maatschappelijke organisaties.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten overwegen acties die 
bedoeld zijn om kleine begunstigden te 
helpen volledig te voldoen aan de 
regelgevingsvereisten in het ESF+, met 
inbegrip van monitoring en 
verslaglegging, om het soort begunstigden 
van het fonds te diversifiëren om ervoor te 
zorgen dat er meer niet-traditionele 
begunstigden deelnemen aan 
medegefinancierde projecten, met name 
op lokaal en regionaal niveau.
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Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis

Investeren in kinderen

De in artikel 7, lid 5, eerste alinea, 
bedoelde middelen worden in het kader 
van een specifieke prioriteit of een 
specifiek programma geprogrammeerd.
De lidstaten zorgen ervoor dat het bedrag 
van de in artikel 4, lid 1, onder iii) tot en 
met v) en/of ix) en/of x), 
geprogrammeerde middelen gericht op 
kinderen in overeenstemming is met de 
aanbeveling van de Europese Commissie 
van 2013 over investeren in kinderen.

Amendement 66

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 en sociaal-culturele innovatie en 
experimenten of versterken 
bottom-upbenaderingen 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.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen steun verlenen 2. De lidstaten kunnen steun verlenen 
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aan de opschaling van innovatieve 
methoden die op kleine schaal zijn 
uitgetest (sociale experimenten) en in het 
kader van het onderdeel werkgelegenheid 
en sociale innovatie en andere programma's 
van de Unie zijn ontwikkeld.

aan de opschaling van innovatieve 
methoden die op kleine schaal zijn 
uitgetest (culturele en sociale 
experimenten) en in het kader van het 
onderdeel werkgelegenheid en sociale 
innovatie en andere programma's van de 
Unie zijn ontwikkeld.

Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de aankoop van grond en onroerend 
goed en de beschikbaarstelling van
infrastructuur, en

a) de aankoop van grond, onroerend 
goed en infrastructuur, en

Amendement 69

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, met de nodige 
flexibiliteit om deze indicatoren in 
voorkomend geval af te stemmen op de 
nationale, regionale en lokale behoeften. 
De programma's mogen ook 
programmaspecifieke indicatoren 
gebruiken.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De levering van voedselhulp en/of 
materiële bijstand kan worden aangevuld 
met een reoriëntatie naar bevoegde 
diensten en andere begeleidende 
maatregelen die de sociale inclusie van de 
meest behoeftige personen beogen.

4. De levering van voedselhulp en/of 
materiële bijstand wordt aangevuld met een 
heroriëntatie naar bevoegde diensten en 
andere begeleidende maatregelen die de 
sociale inclusie van de meest behoeftige 
personen beogen.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de beschikbaarstelling van 
infrastructuur;

b) de aankoop van infrastructuur;

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Prioriteiten ter bestrijding van 
materiële deprivatie gebruiken de in bijlage 
II bij deze verordening vastgestelde 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren om de voortgang bij de 
uitvoering te monitoren. Deze programma's 
mogen ook programmaspecifieke 
indicatoren gebruiken.

1. Prioriteiten ter bestrijding van 
materiële deprivatie gebruiken de in 
bijlage II bij deze verordening vastgestelde 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren om de voortgang bij de 
uitvoering te monitoren. Deze programma's 
mogen ook programmaspecifieke 
indicatoren gebruiken. Projecten mogen 
ook aanvullende kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren instellen die 
zachte uitkomsten meten en de 
vooruitgang die door deelnemers geboekt 
is ten opzichte van de gemeenschappelijke 
resultaten en indicatoren.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter f



PE626.720v03-00 42/45 AD\1169625NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) steun verlenen aan networking op 
het niveau van de Unie en aan de dialoog 
met en tussen belanghebbenden op de in 
artikel 4 bedoelde gebieden, en bijdragen 
tot de opbouw van de institutionele 
capaciteit van deze belanghebbenden, 
onder meer de openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, 
socialezekerheidsinstellingen, instellingen 
voor microfinanciering en instellingen die 
sociale ondernemingen en de sociale 
economie financieren;

f) steun verlenen aan networking op 
het niveau van de Unie en aan de dialoog 
met en tussen belanghebbenden op de in 
artikel 4 bedoelde gebieden, en bijdragen 
tot de opbouw van de institutionele 
capaciteit van deze belanghebbenden, 
onder meer de openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, 
socialezekerheidsinstellingen, 
maatschappelijke organisaties, 
instellingen voor microfinanciering en 
instellingen die sociale ondernemingen en 
de sociale economie financieren;

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het ESF+-Comité kan 
vertegenwoordigers van de desbetreffende 
maatschappelijke organisaties zonder 
stemrecht uitnodigen voor zijn 
vergaderingen.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle persoonlijke gegevens moeten worden 
opgesplitst naar gender (vrouwelijk, 
mannelijk, "non-binair"). Indien bepaalde 
resultaten niet mogelijk zijn, moeten de 
gegevens voor die resultaten niet worden 
verzameld en gerapporteerd.

Alle persoonlijke gegevens moeten worden 
opgesplitst naar gender (vrouwelijk, 
mannelijk, "non-binair"). Indien bepaalde 
resultaten niet relevant zijn, moeten de 
gegevens voor die resultaten niet worden 
verzameld en gerapporteerd. Gevoelige 
persoonsgegevens worden anoniem 
ingewonnen.
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Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – punt 1a – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- personen die geen onderwijs of opleiding 
volgen (NEET's),

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 3 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die een leerlingplaats 
hebben of een stage volgen,
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