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Amendement 20
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap, waarbij 
de Europese Unie en al haar lidstaten 
partij zijn,

Or. en

Amendement 21
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap, waarbij 
de EU en al haar lidstaten partij zijn,

Or. en

Motivering

Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap moet in de rechtsgrondslag 
van het ESF+ worden opgenomen aangezien de EU en alle lidstaten het hebben geratificeerd.

Amendement 22
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Miapetra 
Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening
Visum 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de interinstitutionele afkondiging 
van de Europese pijler van sociale rechten 
(2017/C 428/09),

Or. en

Amendement 23
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
Miapetra Kumpula-Natri

Voorstel voor een verordening
Visum 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap,

Or. en

Amendement 24
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Miapetra Kumpula-Natri, Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Visum 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 25
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
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Javi López, Elena Gentile, Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Visum 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens,

Or. en

Amendement 26
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Krachtens artikel 3 VEU werkt de 
Unie, door een interne markt tot stand te 
brengen, aan een sociale markteconomie 
met een groot concurrentievermogen die 
gericht is op volledige werkgelegenheid en 
sociale vooruitgang. Daarbij bevordert zij 
de gelijkheid van mannen en vrouwen, de 
solidariteit tussen generaties en de 
bescherming van de rechten van het kind, 
en bestrijdt zij sociale uitsluiting en 
discriminatie. Overeenkomstig artikel 9 
VWEU houdt de Unie bij de bepaling en 
de uitvoering van haar beleid en optreden 
rekening met de eisen in verband met, 
onder andere, de bevordering van een 
hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid.

Or. en
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Amendement 27
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
Europese pijler van sociale rechten 
voorziet in verplichtingen voor de 
lidstaten met betrekking tot sociale 
bescherming, sociale inclusie, fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, gelijke kansen en 
toegang tot de arbeidsmarkt. 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.

Or. en

Amendement 28
Ulrike Trebesius

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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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 
Europese pijler van sociale rechten is een 
politieke intentieverklaring, maar geen 
juridisch kader. Om de doelstellingen van 
de Europese pijler van sociale rechten te 
verwezenlijken, moeten de doelstellingen 
van het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) 
gebaseerd zijn op de rechtsgrondslag van 
het huidige EU-acquis en mogen zij het 
toepassingsgebied daarvan niet 
overschrijden. 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, met inachtneming van 
de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid.

Or. en

Amendement 29
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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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 sociale inclusie ondersteunen 
en daardoor bijdragen aan de economische, 
territoriale en sociale samenhang 
overeenkomstig artikel 174 VWEU. Bij 
alle acties in het kader van het ESF+ 
moet het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie worden 
geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 30
Verónica Lope Fontagné

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 

(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 
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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.

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 de artikelen 174 en 175
VWEU.

Or. es

Amendement 31
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 
het kader op Unieniveau voor de 
vaststelling van nationale 
hervormingsprioriteiten en het toezicht op 
de uitvoering ervan. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategieën ter 
ondersteuning van die 
hervormingsprioriteiten. Die strategieën 
moeten in aansluiting met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma's 
worden gepresenteerd als een manier om 
de prioritaire investeringsprojecten die 
nationale en/of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren. 
Zij moeten ook dienen om de financiering 
van de Unie op coherente wijze te 
gebruiken en de meerwaarde te 
maximaliseren van de financiële steun die 

Schrappen
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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.

Or. it

Motivering

Het Europees Semester bevordert een governancemodel dat weinig transparant en weinig 
democratisch is en dat geen rekening houdt met het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 32
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 
het kader op Unieniveau voor de 
vaststelling van nationale 
hervormingsprioriteiten en het toezicht op 
de uitvoering ervan. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategieën ter 
ondersteuning van die 
hervormingsprioriteiten. Die strategieën 
moeten in aansluiting met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma's 
worden gepresenteerd als een manier om 
de prioritaire investeringsprojecten die 
nationale en/of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren.
Zij moeten ook dienen om de financiering 
van de Unie op coherente wijze te 
gebruiken en de meerwaarde te 
maximaliseren van de financiële steun die 

(2) Artikel 151 VWEU en de rechten 
die verankerd zijn in het herziene 
Europees Sociaal Handvest (ETS nr. 163) 
bepalen op Unieniveau het kader voor de 
strategieën van de Unie en de lidstaten 
voor de uitvoering van ESF+. Zij moeten 
ook dienen om de Uniefinanciering op 
coherente wijze te gebruiken en om de 
maatschappelijke waarde 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 Fonds voor 
maritieme zaken en visserij en het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling.
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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.

Or. en

Amendement 33
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 
het kader op Unieniveau voor de 
vaststelling van nationale 
hervormingsprioriteiten en het toezicht op 
de uitvoering ervan. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategieën ter 
ondersteuning van die 
hervormingsprioriteiten. Die strategieën 
moeten in aansluiting met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma's worden 
gepresenteerd als een manier om de 
prioritaire investeringsprojecten die 
nationale en/of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren. 
Zij moeten ook dienen om de financiering 
van de Unie op coherente wijze te 
gebruiken en de meerwaarde te 
maximaliseren van de financiële steun die 
met name zal worden ontvangen uit de 
programma's die in voorkomend geval door 
de Unie worden ondersteund in het kader 
van het Europees Fonds voor regionale 

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 
het kader op Unieniveau voor de 
vaststelling van nationale 
hervormingsprioriteiten en het toezicht op 
de uitvoering ervan. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategieën ter 
ondersteuning van die 
hervormingsprioriteiten. Die strategieën 
moeten in 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 34
Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 
het kader op Unieniveau voor de 
vaststelling van nationale 
hervormingsprioriteiten en het toezicht op 
de uitvoering ervan. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategieën ter 
ondersteuning van die 
hervormingsprioriteiten. Die strategieën 
moeten in aansluiting met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma's worden 
gepresenteerd als een manier om de 
prioritaire investeringsprojecten die 
nationale en/of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren. 
Zij moeten ook dienen om de financiering 
van de Unie op coherente wijze te 
gebruiken en de meerwaarde te 
maximaliseren van de financiële steun die 
met name zal worden ontvangen uit de 
programma's die in voorkomend geval door 
de Unie worden ondersteund in het kader 
van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 
het kader op Unieniveau voor de 
vaststelling van nationale 
hervormingsprioriteiten en het toezicht op 
de uitvoering ervan. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategieën ter 
ondersteuning van die 
hervormingsprioriteiten. Die strategieën, 
die met gepaste participatie van de lokale 
en regionale overheden en andere 
relevante actoren worden opgesteld,
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 



AM\1164117NL.docx 13/163 PE626.995v02-00

NL

Europees Sociaal Fonds+, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, de 
stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU.

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.

Or. es

Amendement 35
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 
het kader op Unieniveau voor de 
vaststelling van nationale 
hervormingsprioriteiten en het toezicht op 
de uitvoering ervan. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategieën ter 
ondersteuning van die 
hervormingsprioriteiten. Die strategieën 
moeten in aansluiting met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma's worden 
gepresenteerd als een manier om de 
prioritaire investeringsprojecten die 
nationale en/of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren. 
Zij moeten ook dienen om de financiering 
van de Unie op coherente wijze te 
gebruiken en de meerwaarde te 
maximaliseren van de financiële steun die 
met name zal worden ontvangen uit de 
programma's die in voorkomend geval door 
de Unie worden ondersteund in het kader 
van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 
het kader op Unieniveau voor de 
vaststelling van nationale 
hervormingsprioriteiten en het toezicht op 
de uitvoering ervan. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategieën ter 
ondersteuning van die 
hervormingsprioriteiten. Die strategieën 
moeten in onderlinge samenwerking door 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten worden ontwikkeld 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 
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Europees Sociaal Fonds+, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, de 
stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU.

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.

Or. en

Amendement 36
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López, Maria João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) 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 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 begrotingsprogramma's. Het ESF+ 
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moet voornamelijk bijdragen tot de 
tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
door de relatieve armoede te halveren en 
extreme vormen van armoede uit te 
bannen (doelstelling 1), door een goede 
gezondheid en welzijn (doelstelling 3) 
alsook 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).

Or. en

Amendement 37
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 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 

(3) Om het ESF+ volledig af te 
stemmen op de doelstellingen van de Unie
wat werkgelegenheid, onderwijs, opleiding 
en bestrijding van sociale uitsluiting, 
armoede en discriminatie betreft, moet het 
ESF+ de lidstaten ondersteunen en 
bijdragen aan relevante aspecten van de 
uitvoering van belangrijke initiatieven en 
activiteiten van de Unie (met name de 
"vaardighedenagenda voor Europa", de 
Europese onderwijsruimte en het 
Actieplan inzake de integratie van 
onderdanen van derde landen), relevante 
aanbevelingen van de Raad en andere 
initiatieven zoals de jongerengarantie, de 
bijscholingstrajecten en de integratie van 
langdurig werklozen.
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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.

Or. en

Amendement 38
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 
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 

(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 
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. Het ESF+ moet ook bijdragen 
aan relevante aspecten van de uitvoering 
van belangrijke initiatieven en activiteiten 
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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.

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.

Or. it

Amendement 39
Claude Rolin

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 
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 

(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 
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. 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 
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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.

aanbevelingen van de Raad en andere 
initiatieven zoals de jongerengarantie, de 
bijscholingstrajecten en de integratie van 
langdurig werklozen.

Or. fr

Amendement 40
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Elena Gentile, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Maria João Rodrigues

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 
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. 

(3) De richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
die de Raad overeenkomstig artikel 148, 
lid 2, heeft aangenomen, te weten het 
stimuleren van de vraag naar arbeid, het 
verbeteren van het arbeidsaanbod, het 
vergroten van de toegang tot de 
arbeidsmarkt, vaardigheden en 
competenties, het verbeteren van de 
werking van de arbeidsmarkten en de 
doeltreffendheid van de sociale dialoog, 
het bevorderen van gelijke kansen voor 
iedereen, het stimuleren van sociale 
inclusie en het bestrijden van armoede, 
maken samen met de algemene 
economische richtlijnen die 
overeenkomstig artikel 121, lid 2, zijn 
aangenomen deel uit van de geïntegreerde 
richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging 
van de Europa 2020-strategie. De Raad 
van [...] heeft herziene richtsnoeren 
goedgekeurd voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
om hen af te stemmen op de beginselen 
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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.

van de Europese pijler van sociale rechten, 
met het oog op het stimuleren van het 
scheppen van banen en het bevorderen 
van de sociale cohesie, om zo het 
concurrentievermogen van Europa te 
verbeteren en van de Unie een betere 
plaats te maken om te investeren. Om het 
ESF+ volledig af te stemmen op de 
doelstellingen van de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid, moeten de 
lidstaten de ESF+-steun programmeren
met inachtneming van die richtsnoeren, die 
voor hen relevant zijn, alsook van de 
relevante landspecifieke aanbevelingen die 
zijn vastgesteld op grond van artikel 148, 
lid 4 VWEU, en op nationaal niveau van 
de werkgelegenheids- en sociale aspecten 
van 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", de 
Europese onderwijsruimte en de 
jongerengarantie), alsook van relevante 
aanbevelingen van de Raad en andere 
initiatieven zoals "Investeren in kinderen: 
de vicieuze cirkel van achterstand 
doorbreken", de bijscholingstrajecten, de 
integratie van langdurig werklozen op de 
arbeidsmarkt, het kwaliteitskader voor 
stages en leerlingplaatsen, en het 
actieplan inzake de integratie van 
onderdanen van derde landen.

Or. en

Amendement 41
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 3
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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 
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.

(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 
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 landspecifieke 
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", de Europese onderwijsruimte en 
het actieplan inzake de integratie van 
onderdanen van derde landen), relevante 
aanbevelingen van de Raad en andere 
initiatieven zoals de jongerengarantie, de 
bijscholingstrajecten en de integratie van 
langdurig werklozen.

Or. en

Amendement 42
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues
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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 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.

Schrappen

Or. en

Amendement 43
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

(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 
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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 
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.

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 
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+ draagt bij tot de 
tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
zoals het halveren van de relatieve 
armoede en het uitbannen van extreme 
vormen van armoede (doelstelling 1), het 
waarborgen van hoogwaardig en inclusief 
onderwijs (doelstelling 4), het bevorderen 
van gendergelijkheid (doelstelling 5), 
aanhoudende, inclusieve en duurzame 
economische groei, volledige en 
productieve werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk voor iedereen 
(doelstelling 8), en het verminderen van 
ongelijkheid (doelstelling 10).

Or. en

Amendement 44
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op 20 juni 2017 heeft de Raad de (4) Op 20 juni 2017 heeft de Raad de 
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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 
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.

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 
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 te halveren 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). Het kan ook bijdragen tot de 
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst 
van Parijs.

Or. en

Amendement 45
Elena Gentile
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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 
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.

(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 
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 
onder meer bijdragen tot de 
tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
door extreme vormen van armoede uit te 
bannen (doelstelling 1), door 
hoogwaardig en inclusief onderwijs 
(doelstelling 4) te waarborgen, door 
gendergelijkheid (doelstelling 5) te 
bevorderen en door ongelijkheid te 
verminderen (doelstelling 10).

Or. en

Amendement 46
Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Unie heeft de doelstellingen 
van de Overeenkomst van Parijs in 2015 
onderschreven en heeft in 2018 nieuwe 
regels aangenomen betreffende de 
governance van de energie-unie als eerste 
stap in de richting van de 
tenuitvoerlegging van deze overeenkomst. 
De regels betreffende de governance van 
de energie-unie vormen een juridisch 
bindend kader om over de volle breedte 
van het politieke spectrum nationale en 
Europese maatregelen op energie- en 
klimaatgebied vast te stellen waarmee een 
maatschappelijk aanvaardbare en eerlijke 
transitie naar een koolstofarme economie 
kan worden bewerkstelligd. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de burgers en 
regio's die bij deze transitie betrokken 
zijn, zodat noch de lokale en collectieve 
vaardigheden, noch het welzijnsniveau 
hiervan nadelige gevolgen ondervinden. 
Doel hiervan is de lokale en regionale 
productie van toegevoegde waarde te 
behouden. Het bewerkstelligen van een 
lagere uitstoot van broeikasgassen moet 
met name gepaard gaan met het scheppen 
van duurzame lokale werkgelegenheid en 
moet leiden tot een verbetering van de 
volksgezondheid. Volgens de regels 
betreffende de governance van de energie-
unie moeten er geïntegreerde nationale 
klimaat- en energieplannen worden 
vastgesteld op basis van uitvoerig overleg 
met onder meer de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld (dezelfde 
belanghebbenden die al betrokken zijn bij 
de governance van het ESF) en het 
opstellen van aanbevelingen voor de 
lidstaten met het oog op de 
verwezenlijking van de afgesproken EU-
streefcijfers. Het klimaat- en energiekader 
is even belangrijk als het Europees 
Semester voor coördinatie van het 
economisch beleid en moet op voet van 
gelijkheid en in samenhang hiermee 
dienen om de aanwending van 
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Uniefinanciering te bepalen.

Or. en

Amendement 47
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Unie en de lidstaten moeten, 
indachtig het Europees Sociaal Handvest 
dat op 18 oktober 1961 in Turijn werd 
ondertekend, zich ten doel stellen de 
werkgelegenheid te bevorderen en de 
levensomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren 
teneinde blijvend hoge
werkgelegenheidsniveaus te waarborgen 
en uitsluiting te bestrijden overeenkomstig 
artikel 151 VWEU.

Or. en

Amendement 48
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 en de lidstaten worden
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de globalisering en 
dematerialisering van de economie die ten 
grondslag liggen aan de sterke toename
van de immigratiestromen, de toenemende 
veiligheidsbedreigingen, de overgang naar 
schone energie, technologische 
veranderingen, dalende geboortecijfers en 
de steeds meer vergrijzende 
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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.

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 
en de nieuwe uitdagingen die dit op het 
gebied van de bescherming van de 
werkgelegenheid met zich meebrengt, 
moet worden geïnvesteerd in relevante 
vaardigheden, groei en sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid.

Or. it

Amendement 49
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
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.

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van 
sociale ongelijkheid, de economische 
globalisering, het beheer van 
migratiestromen en aanverwante 
inclusieproblemen, de overgang naar 
schone energie, technologische 
veranderingen, demografische 
uitdagingen, de ongelijke toegang tot 
onderwijs en sociale bescherming, de 
onevenwichtige verdeling van zorgtaken,
de steeds meer vergrijzende 
beroepsbevolking, het gebrek aan 
arbeidsmogelijkheden 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 in te 
zetten op een eerlijke transitie, door te 
investeren in hoogwaardige en inclusieve 
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scholing en opleiding, een leven lang 
leren en vaardigheden, door de 
arbeidsmarkt inclusiever te maken, door
het sociaal, onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid te verbeteren, ook 
met het oog op arbeidsmobiliteit, en door 
de genderkloof en de discriminatie van 
vrouwen aan te pakken.

Or. en

Amendement 50
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 
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.

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van de 
economische globalisering, het 
bezuinigingsbeleid, het beheer van 
migratie, 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 
regio's. 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.

Or. en

Amendement 51
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
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López

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 
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.

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van de 
economische globalisering, het beheer van 
migratiestromen, de eerlijke overgang naar 
schone energie, technologische 
veranderingen, de bevolkingsafname 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 relevante vaardigheden, door groei 
inclusiever te maken en het beleid inzake 
onderwijs, opleiding, sociale kwesties en 
werkgelegenheid te verbeteren, ook met 
het oog op arbeidsmobiliteit.

Or. en

Amendement 52
Claude Rolin

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 

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van de 
economische globalisering, het beheer van 
migratiestromen, 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 regio's, dat vooral 
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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 relevante vaardigheden, door groei 
inclusiever te maken en het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te verbeteren, ook 
met het oog op arbeidsmobiliteit.

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.

Or. fr

Amendement 53
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

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 
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.

(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, werkloosheid en 
jeugdwerkloosheid, 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 relevante vaardigheden, door groei 
inclusiever te maken en het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te verbeteren, ook 
met het oog op arbeidsmobiliteit.

Or. fr
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Amendement 54
Ulrike Trebesius

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 
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.

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van de 
economische globalisering, het beheer van 
interne en externe 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 
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 de arbeidsmobiliteit van 
EU-burgers.

Or. en

Amendement 55
Edouard Martin

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 

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van de 
economische globalisering, het beheer van 
migratiestromen en de toenemende 
veiligheidsbedreigingen, de eerlijke
overgang naar schone energie, 
technologische veranderingen en de steeds 
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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 relevante vaardigheden, door groei 
inclusiever te maken en het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te verbeteren, ook 
met het oog op arbeidsmobiliteit.

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 relevante vaardigheden, door groei 
inclusiever te maken en het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te verbeteren, ook 
met het oog op arbeidsmobiliteit.

Or. en

Amendement 56
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om op mogelijke problemen te 
anticiperen en concrete stappen te nemen 
in de richting van een maatschappelijk en 
ecologisch duurzame economie, moeten er 
in de operationele programma's 
stappenplannen voor een eerlijke transitie 
worden opgenomen, die zijn opgesteld in 
samenwerking met lokale en regionale 
overheden en belanghebbenden en waarin 
de regionale en lokale strategieën voor 
een klimaatvriendelijke en 
hulpbronnenefficiënte toekomst uiteen 
worden gezet. Doel hiervan is de 
verwezenlijking van sociale inclusie, 
hoogwaardige nieuwe banen, 
duurzaamheid en investeringen gericht op 
het ondersteunen van een 
toekomstgerichte lokale ontwikkeling.

Or. en
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Amendement 57
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De hoge jeugdwerkloosheid in 
Europa houdt jammer genoeg aan en nog 
in veel lidstaten, waaronder bijvoorbeeld 
in Griekenland dat een 
jeugdwerkloosheidscijfer van rond de 
40 % heeft, moet dringend iets gebeuren. 
De doelstelling van vermindering van de 
jeugdwerkloosheid moet een prioriteit 
blijven in het kader van de landspecifieke 
aanbevelingen.

Or. de

Amendement 58
Elena Gentile

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+ 

(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+ 



PE626.995v02-00 34/163 AM\1164117NL.docx

NL

worden omschreven en moeten specifieke 
bepalingen worden vastgesteld betreffende 
de activiteiten die door het ESF+ kunnen 
worden gefinancierd.

en de afstemming daarvan op andere 
fondsen worden omschreven en moeten 
specifieke bepalingen worden vastgesteld 
betreffende de activiteiten die door het 
ESF+ kunnen worden gefinancierd.

Or. en

Amendement 59
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 
worden gefinancierd.

(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 
gedeeld beheer kunnen worden 
gefinancierd.

Or. en

Amendement 60
Ulrike Trebesius
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Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De in deze verordening vermelde 
financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 
zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 
voor het behalen van resultaten, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
lasten en het verwachte risico op niet-
naleving. Voor subsidies houdt dit in dat 
het gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten wordt 
overwogen, alsook financiering die niet 
aan de kosten is gekoppeld, zoals bedoeld 
in artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement. Om maatregelen uit te voeren 
die verband houden met de sociaal-
economische integratie van onderdanen 
van derde landen, en overeenkomstig 
artikel 88 van de GB-verordening kan de 
Commissie lidstaten vergoeden die 
gebruikmaken van vereenvoudigde 
kostenopties, waaronder vaste bedragen.

(8) De in deze verordening vermelde 
financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 
zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 
voor het behalen van resultaten, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
lasten en het verwachte risico op niet-
naleving. De verdeling van de financiële 
middelen over de programma's mag 
uitsluitend op basis van een besluit van 
het Parlement worden gewijzigd. Voor 
subsidies houdt dit in dat het gebruik van 
vaste bedragen, vaste percentages en 
eenheidskosten wordt overwogen, alsook 
financiering die niet aan de kosten is 
gekoppeld, zoals bedoeld in artikel 125, 
lid 1, van het Financieel Reglement.

Or. en

Amendement 61
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De in deze verordening vermelde 
financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 
zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 

(8) De in deze verordening vermelde 
financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 
zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 
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voor het behalen van resultaten, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
lasten en het verwachte risico op niet-
naleving. Voor subsidies houdt dit in dat 
het gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten wordt 
overwogen, alsook financiering die niet 
aan de kosten is gekoppeld, zoals bedoeld 
in artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement. Om maatregelen uit te voeren 
die verband houden met de sociaal-
economische integratie van onderdanen 
van derde landen, en overeenkomstig 
artikel 88 van de GB-verordening kan de 
Commissie lidstaten vergoeden die 
gebruikmaken van vereenvoudigde 
kostenopties, waaronder vaste bedragen.

voor het behalen van concrete resultaten 
die qua interesse en nut zijn afgestemd op 
de behoeften van de Europese burgers, 
waarbij met name rekening wordt
gehouden met de kosten van controles, de 
administratieve lasten en het verwachte 
risico op niet-naleving. Voor subsidies 
houdt dit in dat het gebruik van vaste 
bedragen, vaste percentages en 
eenheidskosten wordt overwogen, alsook 
financiering die niet aan de kosten is 
gekoppeld, zoals bedoeld in artikel 125, 
lid 1, van het Financieel Reglement. Om 
maatregelen uit te voeren die verband 
houden met de sociaal-economische 
integratie van legaal in de EU verblijvende 
personen, en overeenkomstig artikel 88 
van de GB-verordening kan de Commissie 
lidstaten vergoeden die gebruikmaken van 
vereenvoudigde kostenopties, waaronder 
vaste bedragen.

Or. it

Amendement 62
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De in deze verordening vermelde 
financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 
zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 
voor het behalen van resultaten, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
lasten en het verwachte risico op niet-
naleving. Voor subsidies houdt dit in dat 
het gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten wordt 
overwogen, alsook financiering die niet 

(8) De in deze verordening vermelde 
financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 
zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 
voor het behalen van resultaten, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
lasten en het verwachte risico op niet-
naleving. Voor subsidies houdt dit in dat 
het gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten wordt 
overwogen, alsook financiering die niet 
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aan de kosten is gekoppeld, zoals bedoeld 
in artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement. Om maatregelen uit te voeren 
die verband houden met de sociaal-
economische integratie van onderdanen 
van derde landen, en overeenkomstig 
artikel 88 van de GB-verordening kan de 
Commissie lidstaten vergoeden die 
gebruikmaken van vereenvoudigde 
kostenopties, waaronder vaste bedragen.

aan de kosten is gekoppeld, zoals bedoeld 
in artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement. Om maatregelen uit te voeren 
die verband houden met de sociaal-
economische inclusie van onderdanen van 
derde landen, en overeenkomstig artikel 88 
van de GB-verordening kan de Commissie 
lidstaten vergoeden die gebruikmaken van 
vereenvoudigde kostenopties, waaronder 
vaste bedragen.

Or. en

Amendement 63
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het financieringslandschap te 
stroomlijnen en te vereenvoudigen en om 
aanvullende mogelijkheden voor 
synergieën te creëren via geïntegreerde 
benaderingen inzake financiering, moeten 
de acties die werden ondersteund door het 
Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD), het programma van 
de Europese Unie voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie en het actieprogramma 
van de Unie op het gebied van gezondheid 
worden geïntegreerd in één ESF+. Het 
ESF+ moet daarom drie onderdelen 
omvatten: het ESF+-onderdeel onder 
gedeeld beheer, het onderdeel 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
het onderdeel gezondheid. Dat zou moeten 
bijdragen tot een vermindering van de 
administratieve lasten die gepaard gaan 
met het beheer van verschillende fondsen, 
vooral voor de lidstaten, terwijl de 
eenvoudigere regels voor eenvoudigere 
acties, zoals de distributie van voedselhulp 
en/of fundamentele materiële bijstand, 

(9) Om het financieringslandschap te 
stroomlijnen en te vereenvoudigen en om 
aanvullende mogelijkheden voor 
synergieën te creëren via geïntegreerde 
benaderingen inzake financiering, moeten 
de acties die werden ondersteund door het 
Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD), het programma van 
de Europese Unie voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie en het actieprogramma 
van de Unie op het gebied van gezondheid 
worden geïntegreerd in één ESF+. Het 
ESF+ moet daarom drie onderdelen 
omvatten: het onderdeel sociale cohesie en 
sociale rechten onder gedeeld beheer, het 
onderdeel werkgelegenheid en sociale 
innovatie en het onderdeel gezondheid 
onder direct en indirect beheer. Dat zou 
moeten bijdragen tot een vermindering van 
de administratieve lasten die gepaard gaan 
met het beheer van verschillende fondsen, 
vooral voor de lidstaten, terwijl de 
eenvoudigere regels voor eenvoudigere 
acties, zoals de distributie van voedselhulp 
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worden behouden. en/of fundamentele materiële bijstand, 
worden behouden.

Or. en

Amendement 64
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het financieringslandschap te 
stroomlijnen en te vereenvoudigen en om 
aanvullende mogelijkheden voor 
synergieën te creëren via geïntegreerde 
benaderingen inzake financiering, moeten 
de acties die werden ondersteund door het 
Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD), het programma van 
de Europese Unie voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie en het actieprogramma 
van de Unie op het gebied van gezondheid 
worden geïntegreerd in één ESF+. Het 
ESF+ moet daarom drie onderdelen 
omvatten: het ESF+-onderdeel onder 
gedeeld beheer, het onderdeel 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
het onderdeel gezondheid. Dat zou moeten 
bijdragen tot een vermindering van de 
administratieve lasten die gepaard gaan 
met het beheer van verschillende fondsen, 
vooral voor de lidstaten, terwijl de 
eenvoudigere regels voor eenvoudigere 
acties, zoals de distributie van voedselhulp 
en/of fundamentele materiële bijstand, 
worden behouden.

(9) Om het financieringslandschap te 
stroomlijnen en te vereenvoudigen en om 
aanvullende mogelijkheden voor 
synergieën te creëren via geïntegreerde 
benaderingen inzake financiering, moeten 
de acties die werden ondersteund door het 
Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD), het programma van 
de Europese Unie voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie en het actieprogramma 
van de Unie op het gebied van gezondheid 
worden geïntegreerd in één ESF+. Het 
ESF+ moet daarom drie onderdelen 
omvatten: het ESF+-onderdeel onder 
gedeeld beheer, het onderdeel 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
het onderdeel gezondheid. Dat zou moeten 
bijdragen tot een vermindering van de 
administratieve lasten die gepaard gaan 
met het beheer van verschillende fondsen, 
vooral voor de lidstaten en de 
begunstigden, terwijl de eenvoudigere 
regels voor eenvoudigere acties, zoals de 
distributie van voedselhulp en/of 
fundamentele materiële bijstand, worden 
behouden.

Or. en

Amendement 65
Ulrike Trebesius
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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) De Unie moet bijdragen aan het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
door samenwerking aan te moedigen en 
hun activiteiten aan te vullen. 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, sociale inclusie 
en gezondheid te bevorderen en de 
armoede terug te dringen enkel worden 
uitgevoerd onder gedeeld beheer.

Or. en

Amendement 66
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

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 

(10) Met het oog op dit bredere 
toepassingsgebied van het ESF+ moet 
ervan worden uitgegaan dat de 
doelstellingen om de arbeidsmarkten 
efficiënter, inclusiever en eerlijker te 
maken en de toegang tot kwaliteitsvol werk 
te bevorderen, de toegang tot en de 
kwaliteit van onderwijs en opleiding te 
verbeteren, sociale inclusie en gezondheid 
te bevorderen en armoede uit te bannen 
ook in de toekomst hoofdzakelijk worden 
uitgevoerd onder gedeeld beheer, en waar 
gepast, ter aanvulling, onder direct en 
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gezondheid voor acties die nodig zijn op 
Unieniveau.

indirect beheer in het kader van de 
onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid voor acties die 
nodig zijn op Unieniveau.

Or. en

Amendement 67
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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 en inclusiever te maken, met 
meer gendergelijkheid, en de toegang tot 
kwaliteitsvol werk te bevorderen, de 
toegang tot en de kwaliteit van onderwijs,
opleiding en zorg te verbeteren, sociale 
inclusie en gezondheid te bevorderen en 
armoede uit te bannen 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.

Or. en

Amendement 68
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Met het oog op dit bredere (10) Met het oog op dit bredere 
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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.

toepassingsgebied van het ESF+ moet 
ervan worden uitgegaan dat de 
doelstellingen om de arbeidsmarkten 
efficiënter, inclusiever en opener te maken 
en de toegang tot kwaliteitsvol werk te 
bevorderen, de toegang tot en de kwaliteit 
van onderwijs en opleiding te verbeteren,
sociale inclusie en gezondheid te 
bevorderen en de armoede terug te 
dringen 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.

Or. en

Amendement 69
Rosa Estaràs Ferragut

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 en inclusiever te maken en de 
toegang tot kwaliteitsvol werk te 
bevorderen, de toegang tot en de kwaliteit 
van onderwijs en opleiding te verbeteren,
sociale inclusie en gezondheid te 
bevorderen en de armoede terug te 
dringen 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.

Or. en
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Amendement 70
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

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 door aan te geven welke 
middelen worden toegewezen aan acties 
die onder gedeeld beheer worden 
uitgevoerd in het kader van het onderdeel 
sociale cohesie en sociale rechten, en 
welke worden toegewezen aan acties die 
moeten worden uitgevoerd in direct of 
indirect beheer in het kader van de 
onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid.

Or. en

Amendement 71
Ulrike Trebesius

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. Om middelen een andere 
bestemming te geven, is goedkeuring van 
het Parlement nodig. 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.

Or. en
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Amendement 72
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
bevorderen door actieve maatregelen 
waardoor (her)integratie op de 
arbeidsmarkt, met name van jongeren, 
personen met een handicap of een 
chronische ziekte, langdurig werklozen en 
economisch inactieven, alsook van 
personen die kampen met meervoudige 
discriminatie mogelijk wordt gemaakt, 
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 en de flexibiliteit ten 
aanzien van verschillende doelgroepen
van de arbeidsmarktinstellingen, zoals de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 
gericht en persoonlijk advies en 
begeleiding te verlenen tijdens de 
zoektocht naar werk en de overgang naar 
werk en om de mobiliteit van werknemers 
te ondersteunen. Het ESF+ moet erop 
gericht zijn onzekere arbeidsverbanden 
aan te pakken om ervoor te zorgen dat 
alle soorten arbeidsovereenkomsten 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden met een 
goede socialezekerheidsdekking bieden in 
overeenstemming met artikel 9 VWEU, 
het Europees Handvest van de 
grondrechten, het Europees Sociaal 
Handvest en de IAO-agenda voor 
fatsoenlijk werk. Het ESF+ moet de 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen, evenals 
duurzame werkgelegenheid waarbij 
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gelijke kansen worden gewaarborgd, met 
speciale aandacht voor alleenstaande 
moeders, via maatregelen die onder meer 
gericht zijn op de eerbiediging van het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijk 
werk, een beter evenwicht tussen werk en 
privéleven en betere toegang tot betaalbare 
kinderopvang en andere zorgdiensten of 
steun ter bevordering van de 
gendergelijkheid. 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. Het ESF+ 
moet ook maatregelen ondersteunen die 
bedoeld zijn om de overgang van het 
onderwijs naar de arbeidsmarkt 
gemakkelijker te maken voor jongeren.

Or. en

Amendement 73
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Soraya Post, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn de 
werkgelegenheid te bevorderen door 
actieve maatregelen waardoor de integratie 
en herintegratie op de arbeidsmarkt, met 
name van jongeren, langdurig werklozen, 
inactieven en personen in kwetsbare 
situaties mogelijk worden gemaakt, alsook 
door zelfstandige arbeid en de sociale, op 
solidariteit gebaseerde economie te 
bevorderen. Het ESF+ moet erop gericht 
zijn het werkgelegenheidsbeleid en de 
werking van de arbeidsmarkten te 
verbeteren door de modernisering van de 
arbeidsmarktinstellingen, zoals de 
openbare diensten voor 
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gericht advies en begeleiding te verlenen 
tijdens de zoektocht naar werk en de 
overgang naar werk en om de mobiliteit 
van werknemers te verbeteren. Het ESF+ 
moet de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen via maatregelen 
die er onder meer op gericht zijn het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico's 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

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, om de mobiliteit van 
werknemers te verbeteren en om hun 
diensten op niet-discriminerende wijze te 
verlenen. Het ESF+ moet de participatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt 
bevorderen via maatregelen die onder meer 
gericht zijn een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven en vlotte toegang tot 
betaalbare of kosteloze, hoogwaardige
kinderopvang, ouderenzorg en andere 
zorgdiensten of steun van goede kwaliteit. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
veilige, 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.

Or. en

Amendement 74
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 

(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 
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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
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

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

Or. en

Amendement 75
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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+ 

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

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 de volledige inclusie van 
personen met een handicap in scholen, op 
de arbeidsmarkt en in de maatschappij 
bevorderen door middel van maatregelen 
die erop gericht zijn hun zelfredzaamheid 
te waarborgen en concrete en efficiënte 
ondersteuning te bieden tijdens alle fasen 
van hun leven. 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.

Or. it

Amendement 76
Marian Harkin, Martina Anderson, Ádám Kósa, Helga Stevens, Olga Sehnalová

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 

(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, 
mantelzorgers en inactieven, evenals 
begeleid werken en redelijke 
aanpassingen voor personen met een 
handicap, mogelijk worden gemaakt, 
alsook door zelfstandige arbeid, 
ondernemerschap 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 
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overgang naar werk en om de mobiliteit 
van werknemers te verbeteren. Het ESF+ 
moet de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen via maatregelen 
die er onder meer op gericht zijn het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico's
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

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 en andere 
zorgdiensten of steun 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.

Or. en

Amendement 77
Claude Rolin

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 

(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, 
oudere werklozen, personen met een 
handicap 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 
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van werknemers te verbeteren. Het ESF+ 
moet de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen via maatregelen 
die er onder meer op gericht zijn het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico's 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

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

Or. fr

Amendement 78
Ulrike Trebesius

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 

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn 
om, in nauwe samenwerking met de 
lidstaten, 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 
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evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico's 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

die er onder meer op gericht zijn het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico's 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

Or. en

Amendement 79
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn de 
werkgelegenheid te bevorderen door 
actieve maatregelen waardoor 
(her)integratie op een arbeidsmarkt, met 
name van jongeren, langdurig werklozen,
inactieven en migranten, 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 



AM\1164117NL.docx 51/163 PE626.995v02-00

NL

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.

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.

Or. en

Amendement 80
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 

(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, 
ondernemerschap 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 en andere 
zorgdiensten of steun 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 
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vergrijzende beroepsbevolking. vergrijzende beroepsbevolking.

Or. en

Amendement 81
Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Om het vermogen tot het 
scheppen van werkgelegenheid in de 
sociale economie te steunen en te 
stimuleren, zal het ESF+ eraan bijdragen 
om ondernemingen uit de sociale 
economie een prominentere plaats te 
geven in de nationale plannen voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie, 
alsook in de nationale 
hervormingsplannen. Onder 
ondernemingen uit de sociale economie 
worden ondernemingen verstaan die als 
zodanig worden aangemerkt in de diverse 
wetten van de lidstaten, alsook in de 
conclusies van de Raad 15071/15 over de 
bevordering van de sociale economie als 
een belangrijke motor van de 
economische en sociale ontwikkeling in 
Europa.

Or. es

Amendement 82
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De lidstaten moeten zich 
verbinden tot genderbewust budgetteren 
met vaste streefcijfers (namelijk een voor 
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vrouwen bestemd percentage van de 
middelen op programmaniveau) in het 
kader van het begrotingsbeheer en de 
evaluatie van hun operationele 
programma's. Genderbewust budgetteren 
is een belangrijk instrument van het 
gelijkekansenbeleid om tekortkomingen 
op het gebied van gelijke participatie in 
het ESF+ aan het licht te brengen, 
waardoor de gendergelijkheid in het 
ESF+ wordt versterkt.

Or. en

Amendement 83
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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, 

(14) Het ESF+ moet steun bieden om 
onderwijs- en opleidingsstelsels 
kwaliteitsvoller, toegankelijker en minder 
discriminerend te maken om het 
verwerven van sleutelcompetenties te 
vergemakkelijken, in het bijzonder digitale 
vaardigheden, waaronder 
gegevensbescherming en 
informatiebeheer, evenals transversale 
vaardigheden 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 
ondersteunen en bijdragen tot sociale 
cohesie, de vermindering van horizontale 
en verticale segregatie en de 
maatschappelijke en economische 
innovatie door schaalbare en duurzame 
initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bereikt via hoogwaardige werkgerelateerde 
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prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

opleidingen en leerlingplaatsen, 
levenslange begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
opleiding van opleiders, ondersteuning bij 
informeel en niet-formeel leren, validatie 
van leerresultaten en de erkenning van 
kwalificaties en eerdere scholing.

Or. en

Amendement 84
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

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) Als belangrijkste Europese 
instrument ter bevordering van 
werkgelegenheid en competenties moet 
het ESF+ een bijdrage kunnen leveren 
aan de sociale, economische en 
territoriale cohesie, overal in Europa. 
Hiertoe moet het ESF+ 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 
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van kwalificaties. vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

Or. fr

Amendement 85
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya 
Post, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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, minder discriminerend, 
toegankelijker, inclusiever, doeltreffender 
en relevanter voor de arbeidsmarkt te 
maken om het verwerven van 
sleutelcompetenties te vergemakkelijken, 
in het bijzonder talenkennis en digitale 
vaardigheden, waaronder 
gegevensbescherming en 
informatiebeheer, die elke persoon nodig 
heeft voor zelfontplooiing en ontwikkeling, 
werk, sociale inclusie en actief 
burgerschap. Aan langdurig werklozen en 
mensen met een kansarme sociale 
achtergrond moet bijzondere aandacht 
worden geschonken om hun 
zelfredzaamheid te bevorderen, hun 
zelfvertrouwen te versterken en hun 
mogelijkheden te verbeteren om hun 
rechten uit te oefenen en deze op te eisen.
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 van iedereen op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en bijdragen tot 
inclusiviteit, het concurrentievermogen en 
de maatschappelijke en economische 
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van kwalificaties. innovatie door schaalbare en duurzame 
initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bereikt door te investeren in 
beroepsonderwijs, waaronder duaal 
onderwijs, alsook via werkgerelateerde 
opleidingen en leerlingplaatsen, 
levenslange begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sociale partners, actueel 
opleidingsmateriaal, prognoses en het 
volgen van afgestudeerden, opleiding van 
opleiders, validatie van leerresultaten en de 
erkenning van kwalificaties.

Or. en

Amendement 86
Elena Gentile

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 

(14) Als het voornaamste instrument 
van de EU voor investeringen in 
menselijk kapitaal en vaardigheden speelt 
het ESF+ een essentiële rol bij het 
bevorderen van de sociale, economische 
en territoriale cohesie. 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 
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vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

innovatie door schaalbare en duurzame 
initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bereikt via werkgerelateerde opleidingen 
en leerlingplaatsen, levenslange 
begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

Or. en

Amendement 87
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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, 

(14) Als het voornaamste instrument 
van de EU voor investeringen in 
menselijk kapitaal en vaardigheden speelt 
het ESF+ een essentiële rol bij het 
bevorderen van de sociale en territoriale 
cohesie. 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 
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prognoses en het volgen van
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

bereikt via werkgerelateerde opleidingen 
en leerlingplaatsen, levenslange 
begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

Or. en

Amendement 88
Edouard Martin

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, doeltreffender en 
relevanter voor de arbeidsmarkt te maken 
om het verwerven en onderhouden van 
sleutelcompetenties te vergemakkelijken, 
in het bijzonder digitale vaardigheden en 
vaardigheden die verband houden met een 
rechtvaardige overgang naar een 
koolstofarme economie, 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 een rechtvaardige 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 
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van kwalificaties. sector en de vakbonden, actueel 
opleidingsmateriaal, prognoses en het 
volgen van afgestudeerden, opleiding van 
opleiders, validatie van leerresultaten en de 
erkenning van kwalificaties.

Or. en

Amendement 89
Heinz K. Becker

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 
van kwalificaties.

(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, waarbij bijzondere 
nadruk ligt op de succesformule van 
duaal onderwijs, levenslange begeleiding, 
het anticiperen op vaardigheden in 
samenwerking met de sector, actueel 
opleidingsmateriaal, prognoses en het 
volgen van afgestudeerden, opleiding van 
opleiders, validatie van leerresultaten en de 
erkenning van kwalificaties.

Or. de
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Amendement 90
Verónica Lope Fontagné

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 
van kwalificaties.

(14) Het ESF+ moet steun bieden om 
onderwijs- en opleidingsstelsels 
kwaliteitsvoller, minder discriminerend, 
toegankelijker, 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 
van kwalificaties.

Or. es

Amendement 91
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Ádám Kósa, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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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 
van kwalificaties.

(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,
bij de overgang naar werk en bij 
herintegratie. Het moet een leven lang 
leren en de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en bijdragen tot 
het concurrentievermogen en de 
maatschappelijke en economische 
innovatie door schaalbare en duurzame 
initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bereikt via werkgerelateerde opleidingen 
en leerlingplaatsen, levenslange 
begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

Or. en

Amendement 92
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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 

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

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

Or. en

Amendement 93
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het ESF+ moet steun 
bieden bij de uitbanning van 
energiearmoede en de toegang tot 
geschikte en energie-efficiënte 
huisvesting, waaronder sociale 
huisvesting, bevorderen, overeenkomstig 
de mededeling van de Commissie "Het 
Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting: een Europees kader 
voor sociale en territoriale samenhang", 
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Verordening (XX/XX) van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de 
governance van de energie-unie en 
Richtlijn (XX/XX) van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie.

Or. en

Amendement 94
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) In de toekomst moeten 
lidstaten waaraan middelen uit het ESF+ 
worden verstrekt, kunnen aantonen dat zij 
doeltreffend werken aan projecten voor 
invoering respectievelijk verbetering van 
duaal onderwijs in het kader van de 
werkgelegenheidsgarantie voor jongeren.

Or. de

Amendement 95
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Elena Gentile

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 

(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 
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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.

kinderen (waarbij speciale aandacht moet 
worden besteed aan kinderen met een 
kansarme sociale achtergrond, zoals 
kinderen in een instelling en dakloze 
kinderen) via algemeen onderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding tot tertiair 
niveau, inclusief herinstroming in het 
onderwijssysteem, evenals 
volwasseneneducatie en -opleiding. 
Daarbij moet intergenerationele 
overdracht van armoede worden 
voorkomen, moet het overstappen tussen 
onderwijs- en opleidingssectoren worden 
vergemakkelijkt, moeten voortijdig 
schoolverlaten en sociale uitsluiting
worden voorkomen, moet de kennis van 
gezondheid worden verbeterd, moet de 
koppeling met niet-formeel en informeel 
leren worden versterkt en moet de 
leermobiliteit voor iedereen worden 
vergemakkelijkt. Er moeten in deze 
context synergieën met het programma 
Erasmus worden gecreëerd, om kansarme 
lerenden actief te benaderen, hen op 
passende wijze voor te bereiden op 
mobiliteitservaringen in het buitenland en 
hun deelname aan grensoverschrijdende 
leermobiliteit te verhogen.

Or. en

Amendement 96
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(15) Steun uit het ESF+ moet worden 
gebruikt ter bevordering van gelijke 
toegang voor iedereen 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 
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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.

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.

Or. it

Amendement 97
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(15) Steun uit het ESF+ moet worden 
gebruikt ter bevordering van gelijke 
toegang voor iedereen, in het bijzonder 
voor kansarme groepen, tot 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, evenals volwasseneneducatie en -
opleiding (waarbij speciale aandacht moet 
worden besteed aan kinderen en jongeren 
met een kansarme achtergrond, zoals 
kinderen in een instelling, dakloze 
kinderen en kinderen zonder toegang tot 
huisvesting). Daarbij moet overstappen 
tussen onderwijs- en opleidingssectoren 
worden vergemakkelijkt, voortijdig 
schoolverlaten worden voorkomen, de 
kennis van gezondheid worden verbeterd, 



PE626.995v02-00 66/163 AM\1164117NL.docx

NL

van kansarme lerenden aan leermobiliteit, 
moet in deze context worden ondersteund.

de koppeling met niet-formeel en informeel 
leren worden versterkt en de leermobiliteit 
voor iedereen worden vergemakkelijkt. 
Synergieën met het programma Erasmus, 
met het oog op een ruimere toepassing 
van innovatieve praktijken, en met name 
ter bevordering van de deelname van 
kansarme lerenden en jongeren in 
kwetsbare situaties aan leermobiliteit, 
moet in deze context worden ondersteund. 
Door de complementariteit van het 
programma Erasmus met het ESF+ en de 
beleidssamenhang tussen beide 
instrumenten moet ervoor worden gezorgd 
dat het uitstippelen en ten uitvoer leggen 
van maatregelen als leermobiliteit voor 
kansarme lerenden, met name lerende 
volwassenen en personen met een 
handicap of een chronische ziekte, naar 
behoren wordt ondersteund.

Or. en

Amendement 98
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie en de 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
gendergelijkheid en de integratie van het 
genderperspectief een bindend beginsel 
vormen in alle fasen van de 
programmering, van de invulling van de 
prioriteiten van de operationele 
programma's tot de uitvoering, 
monitoring en evaluatie daarvan, en dat 
belangrijke acties gericht op 
gendermainstreaming steun ontvangen.

Or. en
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Amendement 99
Silvia Costa

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Steun 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 
programma Creatief Europa.

Or. it

Amendement 100
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het ESF+ kan innovatieve 
acties steunen die gebruikmaken van 
sport en lichaamsbeweging om de sociale 
inclusie te stimuleren, met name van 
kansarme groepen, alsook om de 
gezondheid en ziektepreventie te 
bevorderen.

Or. es

Amendement 101
Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Het ESF+ kan innovatieve 
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acties steunen die gebruikmaken van 
sport en lichaamsbeweging om de sociale 
inclusie te stimuleren, met name van 
kansarme groepen, alsook om de 
gezondheid en ziektepreventie te 
bevorderen.

Or. es

Amendement 102
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Synergieën met het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie moeten 
ervoor zorgen dat het ESF+ 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, op grotere schaal en op alle 
beleidsgebieden kan waarborgen.

Or. en

Amendement 103
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Het ESF+ moet flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen, 

(16) Het ESF+ moet flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen, 
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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.

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, zoals de 
vaardigheden die verband houden met de 
overgang naar een koolstofarme 
economie, daarbij rekening houdend met 
de uitdagingen waarmee verschillende 
achtergestelde sociale groepen worden 
geconfronteerd. Het moet 
loopbaanovergangen vergemakkelijken en 
mobiliteit bevorderen en in het bijzonder 
laaggeschoolde volwassenen, personen 
met een handicap of volwassenen met 
geringe vaardigheden ondersteunen in 
overeenstemming met de agenda voor 
vaardigheden voor Europa alsook in 
samenhang met en in aanvulling op het 
programma Digitaal Europa.

Or. en

Amendement 104
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(16) Het ESF+ moet flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen 
bevorderen met de hulp van aanbieders 
van formeel en niet-formeel onderwijs,
onder meer door digitale vaardigheden en 
sleuteltechnologieën te ontwikkelen, om 
mensen uit te rusten met vaardigheden die 
zijn aangepast aan digitalisering, 
technologische veranderingen, innovatie en 
sociale en economische veranderingen. Het 
moet de overgang van het onderwijs naar 
de arbeidsmarkt en loopbaanovergangen 
vergemakkelijken, mobiliteit bevorderen 
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ondersteunen in overeenstemming met de 
agenda voor vaardigheden voor Europa.

en in het bijzonder laaggeschoolde 
volwassenen, personen met een handicap 
of een chronische ziekte of volwassenen 
met geringe vaardigheden ondersteunen in 
overeenstemming met de agenda voor 
vaardigheden voor Europa.

Or. en

Amendement 105
Edouard Martin

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, 
met name op het gebied van digitale 
vaardigheden en sleuteltechnologieën, 
bevorderen, om mensen en lokale 
gemeenschappen uit te rusten met 
vaardigheden die zijn aangepast aan 
digitalisering, technologische 
veranderingen, innovatie en sociale en 
economische veranderingen, en in het 
bijzonder met vaardigheden die verband 
houden met de overgang naar een 
koolstofarme economie. 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.

Or. en

Amendement 106
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Overweging 16



AM\1164117NL.docx 71/163 PE626.995v02-00

NL

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, 
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, personen 
met een handicap of volwassenen met 
geringe vaardigheden ondersteunen in 
overeenstemming met de agenda voor 
vaardigheden voor Europa.

Or. en

Amendement 107
Rosa Estaràs Ferragut

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, 
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, personen 
met een handicap of volwassenen met 
geringe vaardigheden ondersteunen in 
overeenstemming met de agenda voor 
vaardigheden voor Europa.
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Or. en

Amendement 108
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

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, 
met name op het gebied van 
ondernemersvaardigheden, 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.

Or. en

Amendement 109
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Claudiu Ciprian 
Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(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 
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zijn voor de banen van de toekomst. zijn voor hun persoonlijke en 
beroepsmatige ontwikkeling, alsook voor 
de banen van de toekomst. De Commissie 
moet zorgen voor synergieën tussen het 
onderdeel Gezondheid en het programma 
Horizon Europa om een impuls te geven 
aan de resultaten die op het gebied van 
gezondheidsbescherming en 
ziektepreventie worden geboekt.

Or. en

Amendement 110
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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 nodig 
zijn voor de banen van de toekomst en om 
de huidige en toekomstige 
maatschappelijke uitdagingen het hoofd 
te bieden.

Or. en

Amendement 111
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena 
Gentile

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten voor het uitbannen van 
armoede – inclusief energiearmoede als 
bedoeld in de onlangs overeengekomen 
regels inzake de governance van de 
energie-unie – op alle overheidsniveaus, 
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, discriminatie te 
bestrijden en ongelijkheid op sociaal en
gezondheidsgebied aan te pakken. Dit 
vereist dat een heel scala aan proactieve en 
reactieve beleidsmaatregelen voor de 
meest kansarmen wordt ingezet, ongeacht 
hun leeftijd, met inbegrip van kinderen 
overeenkomstig beginsel 11 van de 
Europese pijler van sociale rechten, 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma, personen met een handicap, 
daklozen, onderdanen van derde landen
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, 
onder meer door gerichte steun te bieden 
aan de sociale en op solidariteit 
gebaseerde economie. Projecten die 
bijdragen aan actieve inclusie, 
geïntegreerde benaderingen op basis van 
de drie pijlers van de toegang tot diensten, 
inkomenssteun en inclusieve 
arbeidsmarkten moeten worden 
gestimuleerd. Synergieën tussen door het 
ESF+ gefinancierde maatregelen en 
nationale strategieën inzake 
inkomenssteun, in de vorm van een 
minimuminkomen en/of structurele 
maatregelen voor inkomenssteun waarbij 
inkomenssteun wordt gecombineerd met 
activeringsmaatregelen en een uitbreiding 
van diensten of sociale uitkeringen, 
moeten worden bevorderd om de baten 
voor de uiteindelijke begunstigden te 
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vergroten. Het ESF+ moet ook worden 
ingezet ter bevordering van de tijdige en 
gelijke toegang tot kosteloze of betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten, zoals 
gezondheidszorg en langdurige zorg, in het 
bijzonder zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband, alsook tot diensten 
die advies bieden over de toegang tot 
geschikte sociale of betaalbare 
huisvesting. Het ESF+ moet bijdragen tot 
de modernisering van 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan.

Or. en

Amendement 112
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede op alle overheidsniveaus, 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, evenals woningnood, 
waaronder dakloosheid, aan te pakken, 
waarbij de nadruk in het bijzonder moet 
worden gelegd op het bestrijden van de 
feminisering van de armoede. 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, personen 
met een handicap, ziekte en/of chronische 
aandoening, werkende armen, daklozen, 
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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.

onderdanen van derde landen, waaronder 
vluchtelingen, asielzoekers, migranten 
zonder papieren en staatlozen, evenals 
alle andere personen die kampen met 
meervoudige sociale uitdagingen en 
meervoudige discriminatie. Het ESF+ 
moet de actieve inclusie van mensen die 
ver van de arbeidsmarkt af staan 
bevorderen met het oog op hun sociaal-
economische inclusie en volwaardige 
deelname aan de samenleving. Het ESF+ 
moet ook worden ingezet ter bevordering 
van de sociale rechten dankzij tijdige en 
gelijke toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten, zoals 
adviesdiensten, gezondheidszorg, 
kinderopvang, voorschools onderwijs en 
langdurige zorg, in het bijzonder zorg in 
gezins- en gemeenschapsverband, evenals 
toegang tot behoorlijke, energie-efficiënte 
en betaalbare huisvesting, waaronder 
sociale huisvesting. Het ESF+ moet 
bijdragen tot de modernisering van 
socialebeschermingssystemen en sociale 
diensten, vooral met het oog op het 
bevorderen van de toegankelijkheid en de 
dekking ervan.

Or. en

Amendement 113
Marian Harkin, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede ondersteunen zodat het doorgeven 
van achterstand van generatie op generatie 
wordt doorbroken. Het moet sociale 
inclusie bevorderen door gelijke kansen te 
waarborgen voor iedereen en discriminatie 
en ongelijkheid op gezondheidsgebied aan 
te pakken. Dit vereist dat een heel scala aan 

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede op alle niveaus 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 alsook dakloosheid aan 
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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.

te pakken. Dit vereist dat een heel scala aan 
beleidsmaatregelen voor de meest 
kansarmen wordt ingezet, ongeacht hun 
leeftijd, met inbegrip van kinderen, 
personen met een handicap, 
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. Projecten die 
bijdragen aan actieve inclusie en 
integratie op basis van de drie pijlers van 
de toegang tot diensten, inkomenssteun en 
inclusieve arbeidsmarkten moeten worden 
gestimuleerd. Synergieën tussen door het 
ESF+ gefinancierde maatregelen en 
inkomenssteun, in de vorm van een 
minimuminkomen en sociale uitkeringen, 
die een nationale bevoegdheid vormen en 
derhalve geen subsidiabele uitgaven zijn 
in het kader van het ESF+, moeten 
worden bevorderd om de baten voor de 
uiteindelijke begunstigden te vergroten.
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.

Or. en

Amendement 114
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede ondersteunen zodat het doorgeven 
van achterstand van generatie op generatie 
wordt doorbroken, onder meer door 
middel van regelingen voor een 
minimuminkomen overeenkomstig 
beginsel 14 van de Europese pijler van 
sociale rechten. 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, werkende armen, daklozen en 
alle andere personen die kampen met 
meervoudige sociale uitdagingen. 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 en de dekking ervan, ook 
voor mensen in ongebruikelijke situaties.

Or. en

Amendement 115
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 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, werkende armen, daklozen, 
personen met een handicap, onderdanen 
van derde landen, asielzoekers en 
vluchtelingen, en alle andere mensen die 
kampen met meervoudige sociale 
uitdagingen. 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, de inclusiviteit en de 
volledige dekking ervan.

Or. en

Amendement 116
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede ondersteunen zodat het doorgeven 
van achterstand van generatie op generatie 
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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.

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 en 
werkende armen. Het ESF+ moet de 
actieve inclusie van mensen die ver van de 
arbeidsmarkt af staan bevorderen met het 
oog op hun sociaaleconomische 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 verspreiding van 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan.

Or. it

Amendement 117
Krzysztof Hetman, Marek Plura, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

personen met een handicap, 
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 
socialezekerheidsinstellingen, openbare
diensten voor arbeidsvoorziening en 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan en de 
doeltreffendheid waarmee zij inspelen op 
de veranderende realiteit van de 
arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 118
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede op alle overheidsniveaus, ook op 
lokaal en regionaal 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 alsook dakloosheid aan 
te pakken. Dit vereist dat een heel scala aan 
beleidsmaatregelen voor de meest 
kansarmen wordt ingezet, ongeacht hun 
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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.

leeftijd, met inbegrip van kinderen, 
personen met een handicap, 
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.

Or. en

Amendement 119
Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten voor ter bestrijding van 
armoede – inclusief energiearmoede als 
bedoeld in de onlangs overeengekomen 
regels inzake de governance van de 
energie-unie – ondersteunen zodat het 
doorgeven van achterstand van generatie 
op generatie wordt doorbroken. Het moet 
sociale inclusie bevorderen door gelijke 
kansen te waarborgen voor iedereen, 
discriminatie te bestrijden en ongelijkheid 
op sociaal en 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+ 
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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.

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.

Or. en

Amendement 120
Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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.

Or. es

Amendement 121
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Gezien de uiteenlopende 
ontwikkelingsniveaus van de regio's en de 
verschillende maatschappelijke situaties 
in Europa, moet het ESF+ flexibel genoeg 
zijn om specifieke regionale en territoriale 
kenmerken in aanmerking te nemen.

Or. en

Amendement 122
Theodoros Zagorakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Gezien de uiteenlopende 
ontwikkelingsniveaus van de regio's en de 
verschillende maatschappelijke situaties 
in Europa, moet het ESF+ flexibel genoeg 
zijn om specifieke regionale en territoriale 
kenmerken in aanmerking te nemen.

Or. en
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Motivering

Er is meer flexibiliteit vereist in de toepassingsgebieden van het ESF+.

Amendement 123
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Aangezien de 
ontwikkelingsniveaus in heel Europa 
verschillen, moet de financiering van het 
ESF+ voldoende flexibel blijven om 
rekening te kunnen houden met specifieke 
regionale en territoriale kenmerken.

Or. fr

Amendement 124
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria 
João Rodrigues

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 

(19) Het ESF+ moet bijdragen tot het 
uitbannen 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 gebukt 
gaan onder of risico lopen op armoede of 
sociale uitsluiting en van de meest 
behoeftigen te bevorderen. De lidstaten 
moeten ten minste 4 % van hun nationale 
middelen voor het onderdeel sociale 
cohesie en sociale rechten onder gedeeld 
beheer gebruiken om de vormen van 
extreme armoede uit te bannen die het 
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van extreme armoede te bestrijden die het 
sterkst bijdragen tot sociale uitsluiting, 
zoals dakloosheid, kinderarmoede en 
voedselgebrek. Gezien de aard van de 
activiteiten en het type eindontvangers is 
het nodig eenvoudigere regels toe te 
passen op de steun ter bestrijding van 
materiële deprivatie van de meest 
behoeftigen.

sterkst bijdragen tot sociale uitsluiting, 
zoals dakloosheid, kinderarmoede en 
voedselgebrek. Gezien de aard van de 
activiteiten en het type eindontvangers is 
het nodig zo eenvoudig mogelijke regels 
toe te passen op de steun ter bestrijding van 
materiële deprivatie van de meest 
behoeftigen.

Or. en

Amendement 125
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 126
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 127
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

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

lopen op armoede of sociale uitsluiting en 
van de meest behoeftigen te bevorderen. 
De lidstaten moeten ten minste 4 % van 
hun nationale ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer gebruiken om de vormen 
van extreme armoede te bestrijden die het 
sterkst bijdragen tot sociale uitsluiting, 
zoals dakloosheid, kinderarmoede en 
voedselgebrek. Gezien de aard van de 
activiteiten en het type eindontvangers is 
het nodig eenvoudigere regels toe te passen 
op de steun ter bestrijding van materiële 
deprivatie van de meest behoeftigen.

Or. en

Amendement 128
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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, 
armoede onder ouderen en voedselgebrek. 
Gezien de aard van de activiteiten en het 
type eindontvangers is het nodig 
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op de steun ter bestrijding van materiële 
deprivatie van de meest behoeftigen.

eenvoudigere regels toe te passen op de 
steun ter bestrijding van materiële 
deprivatie van de meest behoeftigen.

Or. de

Amendement 129
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Hierbij zij erop gewezen dat 
armoede onder ouderen een Europees 
probleem is dat vooral treft. De 
genderpensioenkloof (die kan worden 
gedefinieerd als het verschil tussen het 
gemiddelde bedrag (vóór aftrek van 
belastingen en heffingen) dat vrouwen 
ontvangen voor hun pensioen en het 
bedrag dat mannen gemiddeld krijgen) 
was in de EU in 2014 gelijk aan 39,4 % 
voor de leeftijdscategorie van 65 jaar en 
ouder, en is de afgelopen vijf jaar in de 
helft van de lidstaten toegenomen. De 
financiële en economische crisis van de 
afgelopen jaren heeft een negatieve 
uitwerking gehad op het inkomen van veel 
vrouwen, waarbij vrouwen op lange 
termijn gemiddeld zwaarder worden 
getroffen dan mannen. In sommige 
lidstaten kan 11 tot 36 % van de vrouwen 
geen aanspraak op een pensioen maken.

Or. de

Amendement 130
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Met het oog op de 
uitbanning van armoede en het verbeteren 
van sociale inclusie moet het ESF+ de 
actieve deelname bevorderen van 
gespecialiseerde sociale ngo's en 
organisaties die werken met en voor 
personen die in armoede leven, zowel bij 
de voorbereiding als bij de uitvoering en 
de evaluatie van programma's ter zake.

Or. en

Amendement 131
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het licht van de aanhoudende 
behoefte aan grotere inspanningen voor 
het beheer van de migratiestromen in de 
Unie als geheel en met het oog op 
coherente, sterke en consistente 
ondersteuning van inspanningen voor 
solidariteit en de verdeling van de 
verantwoordelijkheid, moet het ESF+ 
steun verlenen ter bevordering van de 
sociaal-economische integratie van 
onderdanen van derde landen als 
aanvulling op de acties die worden 
gefinancierd in het kader van het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie.

Schrappen

Or. it

Amendement 132
Ulrike Trebesius

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het licht van de aanhoudende 
behoefte aan grotere inspanningen voor 
het beheer van de migratiestromen in de 
Unie als geheel en met het oog op 
coherente, sterke en consistente 
ondersteuning van inspanningen voor 
solidariteit en de verdeling van de 
verantwoordelijkheid, moet het ESF+ 
steun verlenen ter bevordering van de 
sociaal-economische integratie van 
onderdanen van derde landen als 
aanvulling op de acties die worden 
gefinancierd in het kader van het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie.

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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.

(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 
inclusie van onderdanen van derde landen, 
met inbegrip van vluchtelingen en 
asielzoekers, als aanvulling op de acties die 
worden gefinancierd in het kader van het 
Fonds voor asiel, migratie en integratie. De 
lidstaten moeten 2 % van hun ESF+-
middelen toewijzen aan de inclusie van 
onderdanen van derde landen en/of 
gemarginaliseerde gemeenschappen op 
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lokaal niveau.

Or. en

Amendement 134
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Miapetra Kumpula-Natri, 
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Elena Gentile

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.

(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 billijke
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, het 
EFRO, en de fondsen die een positief 
effect kunnen hebben op de inclusie van 
onderdanen van derde landen. De 
lidstaten moeten een gepast percentage 
ESF+-middelen toewijzen aan lokale 
overheden om te voorzien in de behoeften 
die verband houden met de integratie van 
onderdanen van derde landen op lokaal 
niveau.

Or. en

Amendement 135
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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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.

(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. De 
lidstaten moeten toereikende middelen 
toewijzen aan lokale overheden voor de 
integratie van migranten op lokaal 
niveau.

Or. en

Amendement 136
Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Het beheer van 
migratiestromen heeft een duidelijk 
stedelijke en lokale dimensie en impact. 
Steden, lokale en regionale overheden, 
sociale partners, sociaal-economische 
actoren en maatschappelijke organisaties 
hebben laten zien dat zij in staat zijn om 
doeltreffende en innovatieve strategieën, 
projecten en initiatieven te ontwikkelen 
om uitdagingen op zowel korte als lange 
termijn aan te pakken die verband houden 
met de opvang, sociale inclusie en 
integratie van onderdanen van derde 
landen in de samenleving en op de 
arbeidsmarkt. Het ESF+ moet directe 
steun verlenen aan steden en lokale 
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belanghebbenden om lokale projecten op 
dit gebied op te schalen, zodat zij tijdige, 
gerichte en doeltreffende ondersteuning 
kunnen bieden op basis van de lokale 
behoeften.

Or. en

Amendement 137
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Het ESF+ mag in geen 
geval worden gebruikt om nieuwe illegale 
migratiestromen naar de EU, direct of 
indirect, aan te moedigen, maar moet een 
nuttig instrument blijven om de 
sociaaleconomische integratie en 
tewerkstelling van Europese burgers te 
bevorderen, in het bijzonder van legaal in 
de EU verblijvende jongeren die met 
armoede, materiële deprivatie en sociale 
uitsluiting worden geconfronteerd en 
moeilijk een vaste baan vinden op de 
Europese arbeidsmarkt.

Or. it

Amendement 138
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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 

Schrappen
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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.

Or. en

Amendement 139
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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 

(21) Het ESF+ moet beleids- en 
systeemhervormingen van de lidstaten
ondersteunen op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale inclusie, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, en 
onderwijs en opleiding.
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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.

Or. it

Amendement 140
Claude Rolin

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 

(21) Het ESF+ moet beleids- en 
systeemhervormingen ondersteunen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
inclusie, gezondheidszorg en langdurige 
zorg, en onderwijs en opleiding. 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.
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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.

Or. fr

Amendement 141
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 

(21) Het ESF+ moet beleids- en 
systeemhervormingen ondersteunen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
inclusie, gezondheidszorg en langdurige 
zorg, en onderwijs en opleiding. De 
lidstaten moeten een gepast bedrag van 
hun ESF+-middelen toewijzen voor 
relevante landspecifieke aanbevelingen die 
aansluiten bij de grondgedachte 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. De Commissie 
en de lidstaten moeten met name in alle 
stadia van het proces doeltreffende 
coördinatie waarborgen om de consistentie, 
samenhang, complementariteit en synergie 
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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.

tussen financieringsbronnen en de 
technische bijstand daarvan te bewaren, 
waarbij te allen tijde rekening moet 
worden gehouden met de doelstellingen 
van economische, sociale en territoriale 
cohesie zoals vastgelegd in artikel 174 
VWEU.

Or. en

Amendement 142
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(21) Het ESF+ moet beleids- en 
systeemhervormingen ondersteunen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
inclusie, gezondheidszorg en langdurige 
zorg, onderwijs en opleiding, en de 
uitbanning van armoede, gekoppeld aan 
de uitdagingen die het sociaal scorebord 
in het kader van het Europees semester
aan het licht heeft gebracht. De lidstaten 
moeten een gepast bedrag van hun 
middelen uit het onderdeel sociale cohesie 
en sociale rechten 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 lokale en regionale overheden bij 
het proces betrekken om te zorgen voor 
samenhang, coördinatie en 
complementariteit tussen alle 
overheidsniveaus, tussen de ESF+-
onderdelen onder gedeeld beheer enerzijds 
en de ESF+-onderdelen onder direct en 
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doeltreffende coördinatie waarborgen om 
de consistentie, samenhang, 
complementariteit en synergie tussen 
financieringsbronnen en de technische 
bijstand daarvan te bewaren.

indirect beheer anderzijds, alsook tussen 
deze onderdelen en het steunprogramma 
voor hervormingen, 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.

Or. en

Amendement 143
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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. 

(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 moet de 
operationele programma's evalueren om 
te beoordelen of zij voldoende rekening 
houden met de landspecifieke 
aanbevelingen. De Commissie en de 
lidstaten moeten lokale en regionale 
overheden op zinvolle wijze bij het proces 
betrekken om te zorgen voor samenhang, 
coördinatie en complementariteit tussen 
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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.

alle overheidsniveaus, alsook tussen de 
ESF+-onderdelen onder gedeeld beheer en 
de onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie (EaSI) en 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, 
met inachtneming van het 
partnerschapsbeginsel.

Or. en

Amendement 144
Edouard Martin

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+ 

(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 en 
de nieuwe regels inzake de governance 
van de energie-unie 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, onder meer op 
klimaat- en energiegebied, die het best 
kunnen worden aangepakt via meerjarige 
investeringen binnen het toepassingsgebied 
van het ESF+. Bij het uitvoeren van deze 
aanbevelingen moet een eerlijke overgang 
worden nagestreefd. De Commissie en de 
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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.

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.

Or. en

Amendement 145
Heinz K. Becker

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 

(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 
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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.

het hervormingsinstrument en het 
instrument voor technische ondersteuning, 
en met inachtneming van de 
doelstellingen op het gebied van 
duurzame ontwikkeling van de Europese 
pijler van sociale rechten. 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.

Or. de

Amendement 146
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

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. 

(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 lokale en regionale overheden bij 
het proces betrekken om te 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 147
Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier

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, 

(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, het instrument 
voor technische ondersteuning en de 
Europese pijler van sociale rechten. De 
Commissie en de lidstaten moeten met 
name in alle stadia van het proces 
doeltreffende coördinatie waarborgen om 
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complementariteit en synergie tussen 
financieringsbronnen en de technische 
bijstand daarvan te bewaren.

de consistentie, samenhang, 
complementariteit en synergie tussen 
financieringsbronnen en de technische 
bijstand daarvan te bewaren.

Or. fr

Amendement 148
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia 
Costa, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López

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 
middelen voor het onderdeel sociale 
cohesie en sociale rechten toewijzen aan 
de bevordering van sociale inclusie en de 
uitbanning van armoede. Dit percentage 
moet complementair zijn aan de nationale 
middelen voor de bestrijding van extreme 
armoede.

Or. en

Amendement 149
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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 

(22) Om ervoor te zorgen dat de sociale 
dimensie van Europa, zoals vastgesteld in 
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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.

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 
armoede. De lidstaten moeten deze 
toewijzing gebruiken om ook andere 
uitdagingen dan werkloosheid aan te 
pakken, op een andere manier dan via 
activeringsmaatregelen voor de 
arbeidsmarkt, om armoede te bestrijden 
en inclusie te bevorderen.

Or. en

Amendement 150
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Nathalie Griesbeck

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.

Or. en

Amendement 151
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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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.

Or. en

Amendement 152
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

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.

Or. en

Amendement 153
Ádám Kósa

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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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 20 % van hun 
nationale ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toewijzen aan de bevordering van 
sociale inclusie.

Or. hu

Amendement 154
Ulrike Trebesius

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 20 % van hun 
nationale ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toewijzen aan de bevordering van 
sociale inclusie.

Or. en

Amendement 155
Martina Dlabajová, Michaela Šojdrová, Renate Weber

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 

(22) Om ervoor te zorgen dat de sociale 
dimensie van Europa, zoals vastgesteld in 
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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.

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 20 % van hun 
nationale ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toewijzen aan de bevordering van 
sociale inclusie.

Or. en

Motivering

De huidige thematische concentratie op sociale inclusie in het ESF (20 %) in de 
programmeringsperiode 2014-2020 biedt de lidstaten voldoende flexibiliteit om te investeren 
in hun prioriteiten op basis van de behoeften die voortvloeien uit zowel de Europese pijler 
van sociale rechten als de landspecifieke aanbevelingen.

Amendement 156
Heinz K. Becker

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 25 % van hun 
nationale ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toewijzen aan de bevordering van 
sociale inclusie en armoede onder ouderen 
doeltreffend bestrijden.

Or. de

Amendement 157
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Maria João Rodrigues
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Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Alle lidstaten hebben het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind geratificeerd, dat de norm uitmaakt 
voor de bevordering en bescherming van 
de rechten het kind. De bevordering van 
de rechten van het kind is een expliciete 
doelstelling van het EU-beleid (artikel 3 
van het Verdrag van Lissabon), en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie schrijft voor dat de 
belangen van het kind een essentiële 
overweging vormen bij alle handelingen 
van de EU. De EU en de lidstaten moeten 
op passende wijze van het ESF+ 
gebruikmaken om de vicieuze cirkel van 
achterstand te doorbreken voor kinderen 
die in armoede en sociale uitsluiting 
leven, zoals omschreven in de aanbeveling 
van de Europese Commissie van 2013 
"Investeren in kinderen". Het ESF+ moet 
acties steunen waarmee doeltreffende 
maatregelen worden bevorderd die 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
rechten van kinderen.

Or. en

Amendement 158
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Alle lidstaten hebben het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind geratificeerd, dat de norm uitmaakt 
voor de bevordering en bescherming van 
de rechten het kind. De bevordering van 
de rechten van het kind is een expliciete 
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doelstelling van het EU-beleid, en het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie schrijft voor dat de 
belangen van het kind een essentiële 
overweging vormen bij alle handelingen 
van de Unie. Het ESF+ moet acties 
steunen waarmee doeltreffende 
maatregelen worden bevorderd die 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
rechten van kinderen.

Or. en

Amendement 159
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Door armoede blijven 
kinderen verstoken van fatsoenlijke 
levensomstandigheden, 
opleidingsmogelijkheden en de toegang 
tot gezonde voeding en gezondheidszorg, 
wat op termijn leidt tot een hoger risico op 
werkloosheid, intergenerationele 
armoede, ondervoeding, ziekte, 
dakloosheid, voortijdig schoolverlaten en 
sociale uitsluiting. Opgroeien in armoede 
kan een dramatische invloed hebben op 
de mogelijkheden van kinderen om 
gebruik te maken van hun rechten als 
verankerd in het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind. Kinderarmoede 
moet worden aangepakt vanuit het 
oogpunt van de kinderrechten en met een 
sectoroverschrijdende, integrale 
benadering.

Or. en

Amendement 160
Terry Reintke
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Gegeven de aanhoudend 
hoge mate van kinderarmoede en sociale 
uitsluiting in de Unie, en gezien beginsel 
11 van de Europese pijler van sociale 
rechten, uit hoofde waarvan kinderen 
recht hebben op bescherming tegen 
armoede en kinderen uit kansarme 
milieus recht hebben op specifieke 
maatregelen die gelijke kansen 
versterken, moeten de lidstaten 10 % van 
hun ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toewijzen aan de uitbanning van 
kinderarmoede en sociale uitsluiting. In 
een vroeg stadium investeren in kinderen 
komt kinderen en de samenleving als 
geheel aanzienlijk ten goede. Deze aanpak 
is cruciaal om de vicieuze cirkel van 
achterstand op vroege leeftijd te 
doorbreken en essentieel om het risico op 
armoede en sociale uitsluiting voor de 
gehele samenleving te beperken. Door 
kinderen te steunen bij de ontwikkeling 
van hun vaardigheden en capaciteiten 
worden zij in staat gesteld om hun 
volledige potentieel te ontplooien, de beste 
opleidings- en gezondheidsniveaus te 
bereiken, actieve leden van de 
samenleving te worden en hun kansen op 
de arbeidsmarkt te vergroten.

Or. en

Amendement 161
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Silvia Costa, Maria 
João Rodrigues

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Gegeven de aanhoudend 
hoge mate van kinderarmoede en sociale 
uitsluiting in de EU (26,4 % in 2017), en 
gezien de Europese pijler van sociale 
rechten, uit hoofde waarvan kinderen 
recht hebben op bescherming tegen 
armoede en kinderen uit kansarme 
milieus recht hebben op specifieke 
maatregelen die gelijke kansen 
versterken, moeten de lidstaten ten minste 
10 % van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer toewijzen aan de Europese 
kindergarantieregeling met het oog op de 
uitbanning van kinderarmoede en sociale 
uitsluiting. In een vroeg stadium 
investeren in kinderen komt kinderen en 
de samenleving als geheel aanzienlijk ten 
goede. Door kinderen te steunen bij de 
ontwikkeling van hun vaardigheden en 
capaciteiten worden zij in staat gesteld om 
hun volledige potentieel te ontplooien, 
actieve leden van de samenleving te 
worden en als jongeren hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten.

Or. en

Amendement 162
Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) De 
ontplooiingsmogelijkheden van kinderen, 
met name de armste van hen, hangen af 
van een combinatie van factoren, te weten 
de mate waarin in hun basisbehoeften 
(voeding en huisvesting) wordt voorzien, 
hun toegang tot hoogwaardige openbare 
voorzieningen (gezondheidszorg en 
onderwijs) en een stabiele situatie van 
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hun ouders, zodat die in staat zijn goede 
ouderlijke zorg te bieden (sociale inclusie 
en integratie op de arbeidsmarkt). De 
Europese aanpak voor de verbetering van 
de levensomstandigheden van arme 
kinderen moet dan ook 
multidimensionaal, op rechten gebaseerd 
en geïntegreerd zijn, en moet erop gericht 
zijn kinderen en hun familie toegang te 
bieden tot adequate voorzieningen en 
hoogwaardige diensten. De Europese 
kindergarantie vormt een nieuwe 
geïntegreerde aanpak van de 
multidimensionale aspecten van 
kinderarmoede, die ervoor moet zorgen 
dat ieder Europees kind dat risico op 
armoede loopt toegang heeft tot kosteloze 
hoogwaardige gezondheidszorg, kosteloos 
hoogwaardig onderwijs, kosteloze 
hoogwaardige kinderopvang, fatsoenlijke 
huisvesting en voldoende voeding. Door 
Europese en nationale actieplannen op te 
stellen voor deze vijf gebieden kan ervoor 
worden gezorgd dat de 
levensomstandigheden en kansen voor 
miljoenen kinderen in Europa op lange 
termijn aanzienlijk verbeteren. De 
kindergarantie is een belangrijke 
structurele hervorming in deze 
programmeringsperiode en moet worden 
gezien als een investering in de stabiliteit 
en de welvaart van de Europese Unie, die 
nodig is om het groeipotentieel van de 
Unie te behouden. Investeren in jonge 
kinderen is de belangrijkste manier om 
het economisch en maatschappelijk 
welzijn te verhogen.

Or. en

Amendement 163
Ulrike Trebesius

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, op 
voorwaarde dat deze programma's 
succesvol blijken volgens externe 
auditors. De monitoring van programma's 
en de uitwisseling van beste praktijken 
moeten centrale aandachtspunten van het 
ESF+ zijn om de financiering zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen. 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.

Or. en

Amendement 164
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Silvia Costa, Elena 
Gentile, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López
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Voorstel voor een verordening
Overweging 23

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
(NEET's), een probleem dat zich vooral 
voordoet bij jongeren met een kansarme 
sociale achtergrond, moeten de lidstaten 
zich blijven inzetten om adequate 
middelen van het onderdeel sociale 
cohesie en sociale rechten te investeren in 
acties ter bevordering van 
jongerenwerkgelegenheid, met name 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 hoogwaardige herintegratie op de 
arbeidsmarkt en in het onderwijs en voor 
doeltreffende 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 en hun 
diensten kunnen verlenen zonder enige 
vorm van discriminatie. De lidstaten 
moeten daarom ten minste 5 % van hun 
nationale middelen voor het onderdeel 
sociale cohesie en sociale rechten, of 
15 % van hun nationale middelen voor 
het onderdeel sociale cohesie en sociale 
rechten als hun NEET-percentage te hoog 
is, toewijzen aan ondersteuning van beleid 
voor de inzetbaarheid van jongeren, 
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voortgezet onderwijs, hoogwaardige 
werkgelegenheid, leerlingplaatsen en 
stages.

Or. en

Amendement 165
Claude Rolin

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

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 

(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, op een 
passend territoriaal niveau, 
overeenkomstig hun institutionele, 
wettelijke en financiële kader, ten minste 
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van jongeren. 15 % van hun nationale ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer toewijzen aan 
ondersteuning van de inzetbaarheid van 
jongeren.

Or. fr

Amendement 166
Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

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 

(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 en hun 
diensten kunnen verlenen zonder enige 
vorm van discriminatie, waarbij zij 
bijzondere aandacht schenken aan 
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aan ondersteuning van de inzetbaarheid 
van jongeren.

moeilijk te bereiken jongeren. De 
betrokken lidstaten moeten daarom ten 
minste 15 % van hun nationale ESF+-
middelen onder gedeeld beheer toewijzen 
aan ondersteuning van de inzetbaarheid 
van jongeren.

Or. es

Amendement 167
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

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 

(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 
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minste 10 % van hun nationale ESF+-
middelen onder gedeeld beheer toewijzen 
aan ondersteuning van de inzetbaarheid 
van jongeren.

minste 12 % van hun nationale ESF+-
middelen onder gedeeld beheer toewijzen 
aan ondersteuning van de inzetbaarheid 
van jongeren.

Or. en

Amendement 168
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

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+-

(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
en de toegang van jongeren tot 
hoogwaardige banen, 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, en met 
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middelen onder gedeeld beheer toewijzen 
aan ondersteuning van de inzetbaarheid 
van jongeren.

name aan jongeren in kwetsbare situaties. 
De betrokken lidstaten moeten daarom ten 
minste 10 % van hun nationale ESF+-
middelen onder gedeeld beheer toewijzen 
aan ondersteuning van de inzetbaarheid 
van jongeren.

Or. en

Amendement 169
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De Oostenrijkse 
succesformule van duaal onderwijs, 
verdeeld in een leerlingschap en een 
praktische opleiding, is een doeltreffende 
manier om de jeugdwerkloosheid actief 
terug te dringen. Daarom moeten de 
lidstaten het in de EU als leidend model 
verankerde systeem van duaal onderwijs 
invoeren.

Or. de

Amendement 170
Geoffroy Didier, Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Infraregionale 
ongelijkheden komen steeds meer voor, 
ook in meer welvarende regio's die 
geïsoleerde kernen van armoede bevatten.

Or. fr
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Amendement 171
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Duurzame verbetering van 
Eures is nodig, met name door het 
internetplatform uit te breiden en de 
lidstaten actief in te schakelen. De 
lidstaten moeten het bestaande model 
doelmatiger benutten en alle vacatures in 
de lidstaten via het Eures-systeem 
openbaar maken.

Or. de

Amendement 172
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten zorgen voor 
coördinatie en complementariteit tussen de 
door deze fondsen ondersteunde acties.

(24) De lidstaten en de Commissie 
moeten zorgen voor coördinatie en 
complementariteit tussen de acties die 
worden ondersteund door het ESF+ en de 
overige programma's en instrumenten 
van de Unie, zoals het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering, het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, het Erasmus-
programma, het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie, Horizon Europa, 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het 
programma Digitaal Europa.

Or. en
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Amendement 173
Silvia Costa

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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.

Or. it

Amendement 174
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De lidstaten moeten zorgen voor 
coördinatie en complementariteit tussen de 
door deze fondsen ondersteunde acties.

(24) De lidstaten moeten, in 
samenwerking met de bevoegde lokale en 
regionale autoriteiten, zorgen voor 
coördinatie en complementariteit tussen de 
door deze fondsen ondersteunde acties.

Or. it

Amendement 175
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Gegeven de aanhoudend 
hoge mate van kinderarmoede en sociale 
uitsluiting in de EU (26,4 % in 2017), en 
gezien de Europese pijler van sociale 
rechten, uit hoofde waarvan kinderen 
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recht hebben op bescherming tegen 
armoede en kinderen uit kansarme 
milieus recht hebben op specifieke 
maatregelen die gelijke kansen 
versterken, moeten de lidstaten een gepast 
percentage van hun ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer toewijzen aan de 
bestrijding van kinderarmoede en sociale 
uitsluiting. In een vroeg stadium 
investeren in kinderen komt kinderen en 
de samenleving als geheel aanzienlijk ten 
goede. Door kinderen te steunen bij de 
ontwikkeling van hun vaardigheden en 
capaciteiten worden zij in staat gesteld om 
hun volledige potentieel te ontplooien, 
actieve leden van de samenleving te 
worden en als jongeren hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten.

Or. en

Amendement 176
Theodoros Zagorakis

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.

Or. el

Motivering

De territoriale dimensie van het ESF+ moet worden gewaarborgd.
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Amendement 177
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

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

Or. it

Amendement 178
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

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 174 
en 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.

Or. en

Amendement 179
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin
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Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Gezien de specifieke 
structurele toestand in 
plattelandsgebieden, berggebieden en op 
eilanden moet het ESF+ aparte en 
gerichte inspanningen leveren om in deze 
gebieden, in nauwe samenwerking met de 
lokale, regionale en nationale autoriteiten 
en met de sociaaleconomische actoren en 
sociale partners, werkgelegenheid en 
opleiding te bevorderen om er het 
concurrentievermogen te ondersteunen en 
ontvolking tegen te gaan.

Or. it

Amendement 180
Dominique Martin

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.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 181
Javi López

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 de 
EU-instellingen en de nationale, 
regionale en lokale autoriteiten op de 
respectieve territoriale niveaus, in 
samenwerking met de sociaaleconomische 
actoren, met name de sociale partners en 
niet-gouvernementele organisaties. Het is 
daarom van essentieel belang dat de 
lidstaten de regionale en lokale autoriteiten 
betrekken bij de uitvoering van het ESF+ 
onder gedeeld beheer, aangezien zij in een 
betere positie verkeren om de sociale en 
economische behoeften op subnationaal 
niveau te kennen en de deelname te 
bevorderen van sociale actoren en het 
maatschappelijk middenveld.

Or. es

Amendement 182
Mara Bizzotto

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 

(26) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF+ 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen de 
EU-instellingen en de lokale, regionale en 
nationale autoriteiten, in samenwerking 
met de sociaaleconomische actoren, de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld. Het is daarom van essentieel 
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lidstaten de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld aanmoedigen 
deel te nemen aan de uitvoering van het 
ESF+ onder gedeeld beheer.

belang dat de lidstaten zowel de lokale en 
regionale autoriteiten als de sociale 
partners en het maatschappelijk 
middenveld aanmoedigen deel te nemen 
aan de uitvoering van het ESF+ onder 
gedeeld beheer.

Or. it

Amendement 183
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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 regionale en lokale overheden,
de sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld, met bijzondere aandacht voor 
ngo's die werkgelegenheids-, zorg-, 
onderwijs- en sociale diensten verlenen en 
actief zijn op het gebied van 
discriminatiebestrijding en/of de 
bescherming van de mensenrechten. Het 
is daarom van essentieel belang dat de 
lidstaten ervoor zorgen dat regionale en 
lokale overheden, de sociale partners en 
het maatschappelijk middenveld op 
zinvolle wijze deelnemen aan de 
strategische governance van het ESF+ 
onder gedeeld beheer, van de invulling van 
de prioriteiten van de operationele 
programma's tot de uitvoering, 
monitoring en evaluatie van de resultaten 
en effecten daarvan. Daarnaast is het met 
het oog op het waarborgen van non-
discriminatie en gelijke kansen essentieel 
dat instanties voor gelijke behandeling en 
nationale instellingen op het gebied van 
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mensenrechten hier ook in iedere fase bij 
worden betrokken.

Or. en

Amendement 184
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Maria João 
Rodrigues

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 sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld betrekken bij 
de voorbereiding, monitoring, uitvoering 
en evaluatie van ESF+-programma's.

Or. en

Amendement 185
Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier

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, 

(26) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF+ 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen de 
EU-instellingen en de lokale, regionale en 
nationale overheden, en de 
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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.

sociaaleconomische actoren, met name de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld. Het is daarom van essentieel 
belang dat de lidstaten de lokale en 
regionale overheden bij de uitvoering van 
het ESF+ betrekken, en daarnaast de 
sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld aanmoedigen deel te nemen.

Or. fr

Motivering

Het is van het allergrootste belang dat de territoriale dimensie van het ESF+ wordt 
veiliggesteld door de regionale en lokale overheden ten volle bij de uitvoering ervan te 
betrekken.

Amendement 186
Theodoros Zagorakis

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 de 
EU-instellingen en de lokale, regionale en 
nationale overheden op de respectieve 
relevante territoriale niveaus, in 
samenwerking met de sociaaleconomische 
actoren, de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld. Het is 
daarom van essentieel belang dat de 
lidstaten lokale en regionale overheden 
betrekken bij de uitvoering van het ESF+ 
onder gedeeld beheer, aangezien deze in 
de beste positie verkeren om de sociale en 
economische behoeften op subnationaal 
niveau te kennen, alsook dat de sociale 
partners en het maatschappelijk 
middenveld worden aangemoedigd om 
aan dit proces deel te nemen.

Or. en
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Motivering

De betrokkenheid van de lokale en regionale overheden bij de uitvoering van ESF+ moet 
worden gewaarborgd, evenals meerlagig bestuur.

Amendement 187
Edouard Martin

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 voorzien in duidelijke en 
bindende regels betreffende de deelname 
van de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld aan de 
uitvoering van het ESF+ onder gedeeld 
beheer, teneinde een meer strategische 
visie tot stand te brengen op de 
uitdagingen en oplossingen voor arbeids-
en levensomstandigheden op lokaal 
niveau.

Or. en

Amendement 188
Jasenko Selimovic, António Marinho e Pinto, Yana Toom, Martina Dlabajová, Nathalie 
Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een doelmatige en doeltreffende (26) Een doelmatige en doeltreffende 
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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.

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 lokale en regionale 
overheden, de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld aanmoedigen 
deel te nemen aan de uitvoering van het 
ESF+ onder gedeeld beheer.

Or. en

Amendement 189
Marian Harkin, Olga Sehnalová, Helga Stevens, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Goed bestuur en 
samenwerking tussen de 
beheerautoriteiten en de partners vergen 
doeltreffende en efficiënte 
capaciteitsopbouw voor belanghebbenden, 
aan wie de lidstaten een gepast deel van 
de ESF+-middelen moeten toewijzen. 
Aangezien investeringen in institutionele 
capaciteit alsook in de efficiëntie van het 
openbaar bestuur en openbare diensten 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau 
met het oog op hervormingen, betere 
regelgeving en goed bestuur niet langer 
een operationele doelstelling vormen van 
het ESF+ onder gedeeld beheer maar zijn 
opgenomen in het steunprogramma voor 
structurele hervormingen, moeten de 
Commissie en de lidstaten ervoor zorgen 
dat deze twee instrumenten doeltreffend 
op elkaar worden afgestemd.

Or. en
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Amendement 190
Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin

Voorstel voor een verordening
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) De verwezenlijking van de 
doelstellingen van het ESF+ en de 
toegang tot zijn middelen in de lidstaten 
verlopen nog steeds heel moeizaam, wat 
de impact ervan beduidend verkleint. 
Daarom moeten de administratieve 
verplichtingen en complexiteit, die 
momenteel een rem vormen op het 
gebruik van het ESF+ in de lidstaten, 
vooral voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en lokale autoriteiten, 
verder worden vereenvoudigd.

Or. it

Amendement 191
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 is 
cruciaal om het beleid beter op de sociale 
veranderingen af te stemmen en 
innovatieve oplossingen aan te moedigen 
en te ondersteunen, ook op lokaal niveau. 
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+, en vergt een goede 
onderlinge afstemming tussen het 
onderdeel sociale cohesie en sociale 
rechten enerzijds en het onderdeel 
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werkgelegenheid en sociale innovatie 
anderzijds.

Or. en

Amendement 192
Elena Gentile

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 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 
ontwikkelen en uitproberen van 
innovatieve oplossingen, evenals het 
beproeven en evalueren daarvan 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+.

Or. en

Amendement 193
Verónica Lope Fontagné

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 

(27) Steun voor sociale innovatie en de 
sociale economie 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 
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belang voor de verbetering van de 
doelmatigheid van het beleid en 
rechtvaardigt de specifieke steunverlening 
uit het ESF+.

fundamenteel belang voor de verbetering 
van de doelmatigheid van het beleid en 
rechtvaardigt de specifieke steunverlening 
uit het ESF+.

Or. es

Amendement 194
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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 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 op lokaal niveau 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+.

Or. en

Amendement 195
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Met het oog op de volledige 
benutting van het potentieel van 
sectoroverschrijdende samenwerking en 
de verbetering van de synergie en 
samenhang met andere beleidsterreinen, 
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om zo de algemene doelstellingen van het 
ESF+ te verwezenlijken, moeten sport en 
lichaamsbeweging worden gebruikt als 
instrument bij ESF+-acties, met name 
voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, de verbetering van de 
sociale inclusie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, 
gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie.

Or. en

Amendement 196
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Met het oog op de volledige 
benutting van het potentieel van 
sectoroverschrijdende samenwerking en 
de verbetering van de synergie en 
samenhang met andere beleidsterreinen, 
om zo de algemene doelstellingen van het 
ESF+ te verwezenlijken, moeten sport en 
lichaamsbeweging worden gebruikt als 
instrument bij ESF+-acties, met name 
voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, de verbetering van de 
sociale inclusie van gemarginaliseerde 
groepen, gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie.

Or. en

Amendement 197
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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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 
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.

(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, alsook tot de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen, de verbetering van 
onderwijsniveaus en vaardigheden, en de 
herintegratie van vrouwelijke slachtoffers 
van geweld in de maatschappij en de 
arbeidsmarkt. Door synergieën en 
beleidssamenhang met het programma 
Rechten en waarden moet ervoor worden 
gezorgd dat het ESF+ acties op grotere 
schaal en op alle beleidsterreinen kan 
uitvoeren. De Commissie en de lidstaten 
moeten ervoor 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 of een chronische ziekte 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, onder 
meer op het gebied van onderwijs, werk, 
werkgelegenheid en toegankelijkheid. 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 overeenkomstig het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, evenals de overgang 
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van institutionele zorg naar zorg in gezins-
en gemeenschapsverband, in het bijzonder 
voor degenen die te maken hebben met 
meervoudige discriminatie. Maatregelen 
voor de overstap van institutionele zorg op 
zorg in gezins- en gemeenschapsverband 
moeten worden uitgevoerd door middel 
van nationale strategieën en actieplannen 
voor desinstitutionalisering. Het ESF+ 
mag geen acties ondersteunen die de 
grondrechten vermeld in het Handvest 
van de grondrechten niet eerbiedigen, en 
met name geen acties die bijdragen tot 
segregatie, sociale uitsluiting of de 
reproductie van genderstereotypen.
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.

Or. en

Motivering

Volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties inzake alternatieve vormen van kinderzorg 
moeten landen waarborgen dat voor kinderen die ouderlijke zorg ontberen of dreigen kwijt te 
raken, de meest geschikte vormen van alternatieve zorg worden vastgesteld en geboden, in 
omstandigheden die de volwaardige en harmonieuze ontwikkeling van het kind bevorderen. 
Dit omvat: zorg door bloedverwanten, pleegzorg, zorg in gezins- of soortgelijk verband en 
residentiële zorg, met inbegrip van zorg in gemeenschapsverband.

Amendement 198
Brando Benifei, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Soraya Post, Elena Gentile, Miapetra 
Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(28) Overeenkomstig het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
moeten de lidstaten en de Commissie 
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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 
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.

ervoor zorgen dat het ESF+ bijdraagt tot de 
bevordering van de gelijkheid van vrouwen 
en mannen overeenkomstig artikel 8 
VWEU ter bevordering van gelijke 
behandeling en kansen voor vrouwen en 
mannen op alle gebieden, waaronder de 
participatie op de arbeidsmarkt, 
arbeidsvoorwaarden en 
loopbaanontwikkeling. Met het 
genderaspect moet rekening worden 
gehouden in alle dimensies en in alle 
fasen van de planning en uitvoering van 
de programma's. De lidstaten en de 
Commissie moeten er ook voor zorgen dat 
het ESF+ gelijke kansen voor iedereen 
bevordert, zonder discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd, seksuele gerichtheid, seksuele 
eigenschappen of genderidentiteit, 
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, onder meer op 
het gebied van onderwijs, werk, 
werkgelegenheid en toegankelijkheid. 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 
institutionele zorg naar zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband bevorderen, in het 
bijzonder voor degenen die te maken 
hebben met meervoudige en 
intersectionele 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 
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op nationaal niveau moeten worden 
vastgesteld, met bepaalde uitzonderingen, 
waarvoor in specifieke bepalingen ten 
aanzien van het onderdeel onder sociale 
cohesie en sociale rechten moet worden 
voorzien.

Or. en

Amendement 199
Verónica Lope Fontagné

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 
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 

(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, onder meer 
met betrekking tot onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en toegankelijkheid voor 
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 



PE626.995v02-00 140/163 AM\1164117NL.docx

NL

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.

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.

Or. es

Amendement 200
Marian Harkin, Martina Anderson

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 

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

Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, onder meer op 
het gebied van onderwijs, werk, 
werkgelegenheid en universele 
toegankelijkheid. 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.

Or. en

Amendement 201
Rosa Estaràs Ferragut

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 

(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 
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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 
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.

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, onder meer op 
het gebied van onderwijs, werk, 
werkgelegenheid en universele 
toegankelijkheid. 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.

Or. en

Amendement 202
Elisabeth Morin-Chartier
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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 
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+-

(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 
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 
overeenkomstig het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
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onderdeel onder gedeeld beheer moet 
worden voorzien.

bepaalde uitzonderingen, waarvoor in 
specifieke bepalingen ten aanzien van het 
ESF+-onderdeel onder gedeeld beheer 
moet worden voorzien.

Or. en

Amendement 203
Verónica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Het ESF+ moet 
maatregelen steunen die gericht zijn op de 
bescherming en bevordering van de 
rechten van het kind, alsook op de 
bevordering van gelijke kansen, die hun 
de mogelijkheid bieden de noodzakelijke 
vaardigheden te ontwikkelen om actieve 
leden van de samenleving te worden, hun 
kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren 
en de vicieuze cirkel van armoede en 
sociale uitsluiting te doorbreken.

Or. es

Amendement 204
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(31) Het moet mogelijk zijn sociale 
experimenten met haalbare ideeën op 
ruimere schaal of in andere contexten voort 
te zetten met financiële ondersteuning van 
het ESF+ en andere bronnen.
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andere bronnen.

Or. en

Amendement 205
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

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. Het moet mogelijk zijn en 
worden aangemoedigd om ideeën op 
lokaal niveau te testen en met haalbare 
ideeën op ruimere schaal of in andere 
contexten in verschillende regio's of 
lidstaten door te gaan met financiële 
ondersteuning van het ESF+, eventueel 
gecombineerd met andere bronnen.

Or. en

Amendement 206
Elena Gentile

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. Het moet mogelijk zijn met 
haalbare ideeën op ruimere schaal (waar 
gepast) of in andere contexten door te gaan 
met financiële ondersteuning van het ESF+ 
en andere bronnen.

Or. en
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Amendement 207
Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Lynn Boylan

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(32) In het ESF+ zijn bepalingen 
vastgelegd om het vrije verkeer van 
werknemers onder hoogwaardige sociale 
voorwaarden en op niet-discriminerende 
wijze te verwezenlijken. De openbare
diensten voor arbeidsvoorziening van de 
lidstaten, de sociale partners en de 
Commissie moeten nauw met elkaar 
samenwerken. Het Europees netwerk van 
diensten voor arbeidsvoorziening moet 
samen met de sociale partners 
hoogwaardige sociale voorwaarden en 
een vlotte toegang tot informatie voor 
mobiele werknemers bevorderen. Het 
toepassingsgebied van het ESF+ omvat de 
ontwikkeling en ondersteuning van 
gerichte mobiliteitsregelingen zodat 
hoogwaardige vacatures kunnen worden 
vervuld waar tekortkomingen op de 
arbeidsmarkt zijn geïdentificeerd. Het 
toepassingsgebied van het ESF+ omvat 
bovendien grensoverschrijdende 
partnerschappen tussen regionale 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening enerzijds en de sociale 
partners anderzijds en de activiteiten die 
zij uitvoeren ter bevordering van 
vrijwillige en eerlijke mobiliteit, evenals 
de transparantie en integratie van 
grensoverschrijdende arbeidsmarkten aan 
de hand van informatie, advies en 
arbeidsbemiddeling. In veel 
grensgebieden spelen zij een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van een werkelijk 
Europese arbeidsmarkt.

Or. en
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Amendement 208
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(32) In het ESF+ zijn bepalingen 
vastgelegd om het vrije verkeer van 
werknemers op niet-discriminerende wijze 
te verwezenlijken. De openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening van de lidstaten, 
de sociale partners en de Commissie 
moeten nauw met elkaar samenwerken. 
Het Europees netwerk van diensten voor 
arbeidsvoorziening moet, in overleg met de 
sociale partners en de relevante 
maatschappelijke organisaties, een betere 
werking van de arbeidsmarkten bevorderen 
door grensoverschrijdende mobiliteit van 
werknemers onder eerlijke voorwaarden
gemakkelijker te maken, door de 
informatie op de arbeidsmarkten met 
genderspecifieke gegevens transparanter te 
maken en door vaardigheden in ruimere 
mate te erkennen. Het toepassingsgebied 
van het ESF+ omvat ook de ontwikkeling 
en ondersteuning van gerichte 
mobiliteitsregelingen zodat vacatures 
kunnen worden vervuld waar 
tekortkomingen op de arbeidsmarkt zijn 
geïdentificeerd. Het toepassingsgebied van 
het ESF+ omvat bovendien 
grensoverschrijdende partnerschappen 
tussen regionale openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening enerzijds en de sociale 
partners anderzijds en de activiteiten die 
zij uitvoeren ter bevordering van 
vrijwillige en eerlijke mobiliteit, evenals 
de transparantie en integratie van 
grensoverschrijdende arbeidsmarkten aan 
de hand van informatie, advies en 
arbeidsbemiddeling. In veel 
grensgebieden spelen zij een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van een werkelijk 
Europese arbeidsmarkt.
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Or. en

Amendement 209
Michael Detjen

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(32) In het ESF+ zijn bepalingen 
vastgelegd om het vrije verkeer van 
werknemers op niet-discriminerende wijze 
te verwezenlijken. De centrale diensten 
voor arbeidsvoorziening van de lidstaten 
onderling, de sociale partners en de 
Commissie moeten nauw met elkaar 
samenwerken. Het Europees netwerk van 
diensten voor arbeidsvoorziening moet met 
inspraak van de sociale partners een 
betere werking van de arbeidsmarkten 
bevorderen door grensoverschrijdende 
mobiliteit van werknemers onder eerlijke 
voorwaarden gemakkelijker te maken en 
de informatie op de arbeidsmarkten 
transparanter te maken. Het 
toepassingsgebied van het ESF+ omvat de 
ontwikkeling en ondersteuning van 
gerichte mobiliteitsregelingen zodat 
vacatures hoge kwaliteit kunnen worden 
vervuld waar tekortkomingen op de 
arbeidsmarkt zijn geïdentificeerd. Het 
toepassingsgebied van het ESF+ omvat 
verder de grensoverschrijdende 
partnerschappen tussen regionale 
diensten voor arbeidsvoorziening en 
sociale partners alsmede hun activiteiten 
ter bevordering van vrijwillige en eerlijke 
mobiliteit alsook transparantie en 
integratie van grensoverschrijdende 
arbeidsmarkten door middel van 
informatie, advies en bemiddeling. In veel 
grensgebieden zijn deze van groot belang 
voor de ontwikkeling van een echte 
Europese arbeidsmarkt.

Or. de
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Amendement 210
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(32) In het ESF+ zijn bepalingen 
vastgelegd om het vrije verkeer van 
werknemers op niet-discriminerende wijze 
te verwezenlijken door een nauwe 
samenwerking tussen de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening van de lidstaten,
de Commissie en de sociale partners te 
waarborgen. Het Europees netwerk van 
diensten voor arbeidsvoorziening moet, in 
overleg met de sociale partners, een betere 
werking van de arbeidsmarkten bevorderen 
door grensoverschrijdende mobiliteit van 
werknemers onder eerlijke voorwaarden
gemakkelijker te maken en de informatie 
op de arbeidsmarkten transparanter te 
maken. Het toepassingsgebied van het 
ESF+ omvat ook de ontwikkeling en 
ondersteuning van gerichte 
mobiliteitsregelingen zodat hoogwaardige 
vacatures kunnen worden vervuld waar 
tekortkomingen op de arbeidsmarkt zijn 
geïdentificeerd.

Or. en

Amendement 211
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Het ESF+ ondersteunt ook 
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grensoverschrijdende partnerschappen 
tussen regionale openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening enerzijds en de sociale 
partners anderzijds en de activiteiten die 
zij uitvoeren ter bevordering van 
vrijwillige en eerlijke mobiliteit, evenals
de transparantie en integratie van 
grensoverschrijdende arbeidsmarkten aan 
de hand van informatie, advies en 
arbeidsbemiddeling. In veel 
grensgebieden spelen zij een belangrijke 
rol in de ontwikkeling van een werkelijk 
Europese arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 212
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(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 het aanbod aan 
en de toegang tot financiering en 
ondersteunende diensten 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 mensen in 
kwetsbare situaties die een micro-
onderneming willen starten of uitbouwen.
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InvestEU-fonds.

Or. en

Amendement 213
Heinz K. Becker

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, de sociale economie en 
sociale ondernemingen, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. Bestaande financiële middelen 
als het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling en het Europees Programma 
voor sociale verandering en innovatie 
vervullen hierbij een belangrijke rol. Het 
is in dit verband van groot belang dat het 
budget doeltreffend wordt besteed en dat 
de toegang tot EU-financiering wordt 
vereenvoudigd. 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 behoefte hebben, om
een micro-onderneming te starten of uit te 
bouwen. 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.

Or. de
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Amendement 214
Elena Gentile

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, 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 de sociale economie en 
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.

Or. en

Amendement 215
Verónica Lope Fontagné

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 

(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 
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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.

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 ondernemingen uit de 
sociale economie 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.

Or. es

Amendement 216
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Daarom wordt de 
Commissie gevraagd om op het niveau 
van de Unie een label "Europese sociale 
economie" voor sociale en solidaire 
ondernemingen in te voeren dat is 
gebaseerd op duidelijke criteria en is 
ontworpen om de specifieke kenmerken 
van deze ondernemingen en hun sociale 
impact in de verf te zetten, hun 
zichtbaarheid te vergroten, investeringen 
te stimuleren, de toegang tot financiering 
en tot de interne markt te faciliteren voor 
degenen die landelijk of naar andere 
lidstaten willen uitbreiden, waarbij 
tegelijk rekening wordt gehouden met de 
diverse rechtsvormen en -kaders in de 
sector en in de lidstaten.

Or. de
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Amendement 217
Elena Gentile

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 ondersteunende 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.

Or. en

Amendement 218
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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 

(34) Sociale investeerders, 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 
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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.

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 het stimuleren van sociale 
investeringen.

Or. en

Amendement 219
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Ter ondersteuning van EU-
initiatieven om de afstand tussen de 
Europese burgers en de Europese Unie te 
verkleinen moet naast Interrailtickets 
voor jongeren een tweede maatregel 
worden gefinancierd: de "99-euro-
Europatickets" voor vliegtuig, trein of 
bus, waarmee elke burger tegen een 
betaalbare prijs van overal in Europa de 
EU-instellingen kan bezoeken, zoals de 
Europese Commissie, het Europees 
Parlement en de Europese Raad in 
Brussel, alsook de verschillende nationale 
permanente vertegenwoordigingen en het 
Europees Parlement in Straatsburg. 
Daarbij moet bewijs worden geleverd van 
de – inhoudelijk vastomlijnde –
informatieafspraak.

Or. de

Amendement 220
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Elena Gentile, 
Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi 
López
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Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Transnationale 
samenwerking heeft een significante 
meerwaarde en dient derhalve door alle 
lidstaten te worden ondersteund, behalve 
in naar behoren gemotiveerde gevallen 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel. Tevens is het 
nodig de rol te versterken van de 
Commissie bij het vergemakkelijken van 
de uitwisseling van ervaringen en het 
coördineren van de uitvoering van 
relevante initiatieven.

Or. en

Amendement 221
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Transnationale 
samenwerking heeft een significante 
meerwaarde en dient derhalve door alle 
lidstaten te worden ondersteund, behalve 
in naar behoren gemotiveerde gevallen 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel. Tevens is het 
nodig de rol te versterken van de 
Commissie bij het vergemakkelijken van 
de uitwisseling van ervaringen en het 
coördineren van de uitvoering van 
relevante initiatieven.

Or. en
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Amendement 222
Marian Harkin, Martina Anderson

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Transnationale 
samenwerking heeft een significante 
meerwaarde en dient derhalve door alle 
lidstaten te worden ondersteund, behalve 
in naar behoren gemotiveerde gevallen 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel. Tevens is het 
nodig de rol te versterken van de 
Commissie bij het vergemakkelijken van 
de uitwisseling van ervaringen en het 
coördineren van de uitvoering van 
relevante initiatieven.

Or. en

Amendement 223
Ulrike Trebesius

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 224
Edouard Martin

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(46) Deze verordening weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de toezeggingen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en zal 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd met het oog op een 
maatschappelijk aanvaardbare en eerlijke 
overgang naar een duurzame, 
koolstofarme economie en dat het 
algemene streefcijfer van 30 % van de EU-
begrotingsuitgaven voor de ondersteuning 
van klimaatdoelstellingen wordt gehaald. 
Relevante acties zullen in kaart worden 
gebracht tijdens de voorbereiding en 
uitvoering, en opnieuw worden beoordeeld 
in het kader van de tussentijdse evaluatie 
ervan.

Or. en

Amendement 225
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Emilian Pavel, Miapetra Kumpula-
Natri, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging 46
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 226
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Deze verordening weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de toezeggingen van de Unie om de
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en zal 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd en dat het algemene 
streefcijfer van 25 % van de EU-

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

streefcijfer van 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven voor de ondersteuning 
van klimaatdoelstellingen wordt gehaald. 
Relevante acties zullen in kaart worden 
gebracht tijdens de voorbereiding en 
uitvoering, en opnieuw worden beoordeeld 
in het kader van de tussentijdse evaluatie 
ervan.

Or. en

Amendement 227
Elisabeth Morin-Chartier, Maurice Ponga, Geoffroy Didier, Anne Sander, Jérôme 
Lavrilleux

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Volgens artikel [94 van Besluit 
2013/755/EU van de Raad19] moeten in 
landen en gebieden overzee (LGO's) 
gevestigde personen en entiteiten in 
aanmerking komen voor financiering, 
overeenkomstig de voorschriften en 
doelstellingen van de onderdelen 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
gezondheid en eventuele regelingen die 
van toepassing zijn op de lidstaat waarmee 
het desbetreffende land of gebied overzee 
banden heeft.

(47) Volgens artikel [94 van Besluit 
2013/755/EU van de Raad19] moeten in 
landen en gebieden overzee (LGO's) 
gevestigde personen en entiteiten in 
aanmerking komen voor financiering, 
overeenkomstig de voorschriften en 
doelstellingen van de onderdelen 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
gezondheid en eventuele regelingen die 
van toepassing zijn op de lidstaat waarmee 
het desbetreffende land of gebied overzee 
banden heeft. Het programma moet 
rekening houden met bepaalde 
beperkingen waarmee in deze gebieden 
gevestigde personen en entiteiten worden 
geconfronteerd om hun daadwerkelijk 
toegang te verschaffen tot bovenstaande 
middelen.

__________________ __________________

19 Besluit 2013/755/EU van de Raad van 
25 november 2013 betreffende de 
associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie ("LGO-
besluit") (PB L 344 van 19.12.2013, 
blz. 1).

19 Besluit 2013/755/EU van de Raad van 
25 november 2013 betreffende de 
associatie van de landen en gebieden 
overzee met de Europese Unie ("LGO-
besluit") (PB L 344 van 19.12.2013, 
blz. 1).
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Or. fr

Amendement 228
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Overweging 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 bis) Gezien de uiteenlopende 
ontwikkelingsniveaus van de regio's en de 
verschillende maatschappelijke situaties 
in Europa, moet het ESF+ flexibel genoeg 
zijn om specifieke regionale en territoriale 
kenmerken in aanmerking te nemen.

Or. en

Amendement 229
Laura Agea, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Marco Valli

Voorstel voor een verordening
Overweging 50 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 ter) Uit hoofde van het ESF+ 
medegefinancierde investeringen moeten, 
met name wanneer ze verband houden 
met maatregelen ter bevordering van de 
sociale inclusie, worden vrijgesteld van 
verlies- en schuldberekeningen teneinde 
de investeringscapaciteit van de lidstaten 
te vergroten.

Or. en

Amendement 230
Brando Benifei, Georgi Pirinski, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Claudiu 
Ciprian Tănăsescu, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Voorstel voor een verordening
Overweging 51
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening, namelijk de 
doeltreffendheid van de arbeidsmarkten 
vergroten en de toegang tot kwaliteitsvol 
werk verbeteren, de toegang tot en de 
kwaliteit van onderwijs en opleiding 
verbeteren, sociale inclusie en gezondheid 
bevorderen en armoede bestrijden, alsook 
de acties in het kader van de onderdelen 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
gezondheid niet voldoende kunnen worden 
verwezenlijkt door de lidstaten en beter 
kunnen worden verwezenlijkt op het 
niveau de Unie, mag de Unie 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
als uiteengezet in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie maatregelen 
vaststellen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

(51) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening in het kader van het 
onderdeel sociale cohesie en sociale 
rechten, namelijk de doeltreffendheid en 
eerlijkheid van de arbeidsmarkten 
vergroten en de toegang tot kwaliteitsvol 
werk verbeteren, de toegang tot en de 
kwaliteit van onderwijs en opleiding 
verbeteren, sociale inclusie en gezondheid 
bevorderen en armoede uitbannen, alsook 
de doelstellingen in het kader van de 
onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid niet voldoende 
kunnen worden verwezenlijkt door de 
lidstaten en beter kunnen worden 
verwezenlijkt op het niveau de Unie, mag 
de Unie overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie maatregelen vaststellen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan wat nodig 
is om deze doelstellingen te 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 231
Terry Reintke
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening, namelijk de 
doeltreffendheid van de arbeidsmarkten 
vergroten en de toegang tot kwaliteitsvol 
werk verbeteren, de toegang tot en de 
kwaliteit van onderwijs en opleiding 
verbeteren, sociale inclusie en gezondheid 

(51) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening, namelijk de 
doeltreffendheid van de arbeidsmarkten 
vergroten en de toegang tot kwaliteitsvol 
werk verbeteren, de toegang tot en de 
kwaliteit van onderwijs, opleiding en zorg
verbeteren, sociale inclusie, gelijke kansen
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bevorderen en armoede bestrijden, alsook 
de acties in het kader van de onderdelen 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
gezondheid niet voldoende kunnen worden 
verwezenlijkt door de lidstaten en beter 
kunnen worden verwezenlijkt op het 
niveau de Unie, mag de Unie 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
als uiteengezet in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie maatregelen 
vaststellen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

en gezondheid bevorderen en armoede 
bestrijden, alsook de acties in het kader van 
de onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid niet voldoende 
kunnen worden verwezenlijkt door de 
lidstaten en beter kunnen worden 
verwezenlijkt op het niveau de Unie, mag 
de Unie overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie maatregelen vaststellen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en
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