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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Sociaal Fonds+, dat deel uitmaakt van de EU-begroting voor de periode 2021-
2027, zal het belangrijkste financiële instrument zijn om de sociale dimensie van Europa te 
versterken, door de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten in de praktijk te 
brengen. 
De ESF+-verordening legt een rechtstreeks verband tussen de doelstellingen van het ESF+ en 
de drie hoofdstukken van de pijler: 1) gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt (met 
inbegrip van hoogwaardige en inclusieve onderwijs- en opleidingsstelsels), 2) billijke 
arbeidsvoorwaarden en 3) sociale bescherming en inclusie.

Het ESF+ zal het belangrijkste EU-instrument blijven voor investeringen in beleids- en 
systeemhervormingen ter verbetering van de vaardigheden en het opleidingsniveau van 
mensen, met inbegrip van digitale vaardigheden waarmee ze toegerust zijn voor de 
veranderende arbeidsmarkt. 
De rapporteur wil benadrukken dat voor- en vroegschoolse educatie belangrijk is als een 
doeltreffende investering met het oog op levenslang leren en de aanpak van ongelijkheden 
vanaf jonge leeftijd. 
De rapporteur wil ook de aandacht vestigen op de bestaande digitale genderkloof en stelt voor 
om de kloof in de ICT- en de STEM-sector aan te pakken door de herscholing en omscholing 
van vrouwen en meisjes te bevorderen en vanaf de vroegste schoolstadia op leeftijd afgestemd 
ICT-onderwijs te bevorderen, teneinde meisjes te motiveren om op digitaal gebied 
belangstelling en talent te ontwikkelen.

Het ESF+ zal het optreden van de Unie op het gebied van gezondheid ondersteunen door bij 
te dragen aan de modernisering van de gezondheidsstelsels in de lidstaten. 
De rapporteur wil in dit verband wijzen op het belang van de herintegratie op de arbeidsmarkt 
van mensen die langdurig ernstig ziek zijn geweest, waarbij aandacht moet worden 
geschonken aan het genderperspectief.

De situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt blijft een uitdaging vormen – de 
arbeidsparticipatie van vrouwen bedraagt in de EU gemiddeld 64 %, tegen 76 % van de 
mannen. Het gebrek aan mogelijkheden om werk en gezinsverplichtingen daadwerkelijk te 
combineren is de voornaamste reden waarom vrouwen niet participeren op de arbeidsmarkt, 
zo blijkt uit onderzoek.1

Om een actief werkgelegenheidsbeleid te ondersteunen, de arbeidsparticipatiekloof tussen 
mannen en vrouwen te dichten en de arbeidsparticipatie van vrouwen te doen stijgen gaat in 
het verslag bijzondere aandacht uit naar het belang van beleidsmaatregelen voor een beter 
evenwicht tussen werk en privéleven en de verdere ontwikkeling van zorginfrastructuur op 
het niveau van de lidstaten, met inbegrip van langdurige zorg voor ouderen en personen met 
een handicap.

Er bestaat een aanzienlijk verschil tussen mannen en vrouwen met betrekking tot het aandeel 
jongeren dat geen werk heeft en geen onderwijs of opleiding volgt. In 2017 was meer dan een 
vijfde (21,5 %) van de jonge vrouwen (tussen 20 en 34 jaar) in de EU-28 NEET (not in 

                                               
1 Gegevens van DG JUST
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education, employment or training), terwijl dat aandeel bij jonge mannen 8,5 procentpunt 
lager lag, namelijk 13,0 %1.

Deze kloof vindt haar verklaring in tal van factoren, waaronder:

- maatschappelijke conventies of druk, waardoor vaak meer belang wordt gehecht aan de rol 
van vrouwen in het gezin en aan de rol van mannen op het werk;
- loopbaanadvies, dat de gendersegregatie kan versterken en vrouwen in de richting van een 
vrij beperkt aantal beroepen kan sturen;
- arbeidsmarktkwesties, zoals: werkgevers die liever jonge mannen dan jonge vrouwen in 
dienst nemen; jonge vrouwen die aanpassingsproblemen ondervinden wanneer ze na een 
bevalling weer aan het werk gaan; het feit dat jonge vrouwen meer kans lopen op laagbetaalde 
banen of onzeker werk.

De kloof tussen mannen en vrouwen verschilt aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat.

De rapporteur wil daar in het bijzonder de aandacht op vestigen en dringt bij de lidstaten aan 
op gerichte maatregelen en structurele hervormingen om dit probleem aan te pakken, rekening 
houdend met de genderspecifieke aspecten. 

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie,

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Volgens artikel 3 VEU werkt de 

                                               
1 Eurostat



AD\1169076NL.docx 5/39 PE627.761v03-00

NL

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 
gendergelijkheid, 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.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In haar mededeling van 8 maart 
2016 over de Europese pijler van sociale 
rechten (COM(2016)0127, bijlage I) 
erkende de Commissie dat de Europese 
arbeidsmarkten een gendersegregatie 
kennen en dat vrouwen nog altijd 
ondervertegenwoordigd zijn op de 
arbeidsmarkt en oververtegenwoordigd in 
deeltijdse banen en sectoren met lage 
lonen, en dat zij zelfs wanneer zij 
gelijkwaardige arbeid uitvoeren een lager 
uurloon ontvangen dan mannen, ook al is 
hun opleidingsniveau hoger. De Europese 
pijler van sociale rechten voorziet in 
verplichtingen voor de lidstaten met 
betrekking tot gelijke kansen, sociale 
bescherming, sociale inclusie en 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Het 
ESF+ moet gericht zijn op de bestrijding 
van gendersegregatie in het onderwijs en 
in opleidingen, alsook op de arbeidsmarkt. 
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Gendersegregatie is een diepgeworteld 
kenmerk van onderwijsstelsels en 
beroepen in de EU. Deze segregatie uit 
zich in de uiteenlopende patronen met 
betrekking tot de participatie van vrouwen 
en mannen op de arbeidsmarkt, in het 
openbare en politieke leven, in onbetaald 
huishoudelijk werk en zorgtaken, en in de 
onderwijskeuzen van jonge vrouwen en 
mannen. Gendersegregatie staat voor de 
concentratie van één geslacht in bepaalde 
onderwijsrichtingen of beroepen en 
beperkt de levenskeuzen en de kansen in 
het onderwijs en op de arbeidsmarkt, leidt 
tot ongelijke beloning, versterkt 
genderstereotypen en beperkt de toegang 
tot bepaalde banen, en zorgt er 
tegelijkertijd voor dat 
genderongelijkheden in de publieke en in 
de privésfeer in stand worden gehouden. 
Gendersegregatie heeft niet alleen 
nadelige gevolgen voor de kansen van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, maar ook op 
de kansen van mannen.

Amendement 4

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 

(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 
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van de Unie op coherente wijze te 
gebruiken en de meerwaarde te 
maximaliseren van de financiële steun die 
met name zal worden ontvangen uit de 
programma's die in voorkomend geval door 
de Unie worden ondersteund in het kader 
van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 
Europees Sociaal Fonds+, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, de 
stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU.

prioritaire investeringsprojecten die 
nationale en/of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren. 
Zij moeten ook dienen om de financiering 
van de Unie op coherente wijze te 
gebruiken en de meerwaarde te 
maximaliseren van de financiële steun die 
met name zal worden ontvangen uit de 
programma's die in voorkomend geval door 
de Unie worden ondersteund in het kader 
van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 
Europees Sociaal Fonds+, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, de 
stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Betreurt de aanzienlijke verlaging, 
mogelijk met 45 %, van de financiering 
voor economische en sociale cohesie in 
het komende MFK 2021-2027 en de 
toewijzing van deze middelen voor andere 
prioriteiten, en met name voor de militaire 
en de veiligheidssector. Herinnert eraan 
dat de opeenvolgende besparingen op de 
cohesiefondsen in de EU hebben geleid 
tot grotere verschillen en ongelijkheden, 
ondermijning van sociale maatregelen en 
toename van de armoede, waardoor met 
name vrouwen zwaar zijn getroffen.
Dringt aan op een verhoging van de 
cohesiemiddelen en daaraan verwante 
financiering, waaronder het ESF+.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 4
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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+ moet 
voornamelijk bijdragen tot de 
tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG's) door de relatieve armoede te 
halveren en extreme vormen van armoede 
uit te bannen (SDG 1), door de goede 
gezondheid en het welzijn van mensen te 
bewaken (SDG 3), door hoogwaardig en 
inclusief onderwijs (SDG 4) te 
waarborgen, door gendergelijkheid 
(SDG 5), aanhoudende, inclusieve en 
duurzame economische groei, volledige en 
productieve werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk voor iedereen (SDG 8) te 
bevorderen, en door ongelijkheid te 
verminderen (SDG 10), alsook tot de 
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst 
van Parijs.

Amendement 7
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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, de onevenwichtige 
verdeling van zorgtaken, demografische 
uitdagingen, de steeds meer vergrijzende 
beroepsbevolking en het toenemend tekort 
aan vaardigheden en arbeidskrachten, dat 
vooral door kleine en middelgrote 
ondernemingen in bepaalde sectoren en 
regio's wordt ervaren, alsook het gebrek 
aan werkgelegenheid in andere sectoren 
en regio's. Rekening houdend met de 
veranderende realiteit van de arbeidsmarkt, 
moet de Unie zich op de huidige en 
toekomstige uitdagingen voorbereiden door 
te investeren in relevante vaardigheden, 
hoogwaardig en inclusief onderwijs en 
een leven lang leren, door groei en 
arbeidsmarkten inclusiever te maken en 
het sociaal beleid en beleid op het gebied 
van werkgelegenheid en 
ondernemerschap, met inbegrip van 
ondernemerschap van vrouwen, te 
verbeteren, ook met het oog op 
arbeidsmobiliteit, alsook door 
genderkloven te dichten en discriminatie 
ten aanzien van vrouwen met betrekking 
tot hun toegang tot de arbeidsmarkt en 
moederschapsverlof te bestrijden.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Met het oog op dit bredere 
toepassingsgebied van het ESF+ moet 

(10) Met het oog op dit bredere 
toepassingsgebied van het ESF+ moet 
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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.

ervan worden uitgegaan dat de 
doelstellingen om de arbeidsmarkten 
efficiënter, inclusiever en gelijker te 
maken en de toegang tot goedbetaald,
hoogwaardig werk op basis van 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde 
tijd 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.

Motivering

Betere lonen, arbeidsbescherming en arbeidsreglementering en veiligere arbeidsvoorwaarden 
zijn van essentieel belang voor de versterking van de economische positie van vrouwen, 
aangezien deze voorwaarden de onzekerheid en kwetsbaarheid waarmee vooral vrouwen te 
maken hebben, kunnen wegnemen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn de 
werkgelegenheid te bevorderen door 
actieve maatregelen waardoor 
(her)integratie op de arbeidsmarkt, met 
name van jongeren, personen met een 
handicap of een chronische ziekte, 
mensen die een langdurige ziekte (zoals 
kanker) overwonnen hebben, langdurig 
werklozen en economisch inactieven, 
alsook van personen die tot 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
behoren en personen die kampen met 
verschillende vormen van discriminatie,
mogelijk wordt gemaakt, door zelfstandige 
arbeid en de sociale economie te 
bevorderen. Het ESF+ moet erop gericht 
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tijdens de zoektocht naar werk en de 
overgang naar werk en om de mobiliteit 
van werknemers te verbeteren. Het ESF+ 
moet de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen via maatregelen 
die er onder meer op gericht zijn het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico's
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

zijn de werking van de arbeidsmarkten te 
verbeteren door de modernisering van de 
arbeidsmarktinstellingen en flexibiliteit ten 
opzichte van diverse doelgroepen, zoals de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 
gericht en individueel 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 ervoor 
zorgen dat meer vrouwen duurzame en 
hoogwaardige banen krijgen en moet 
ondernemerschap van vrouwen
bevorderen, waarbij in het bijzonder 
aandacht moet worden besteed aan 
alleenstaande moeders, via maatregelen 
die onder meer gericht zijn op de 
eerbiediging van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijk werk voor vrouwen 
en mannen. Het ESF+ moet gericht zijn 
op de verwezenlijking van een beter
evenwicht tussen werk en privéleven, 
alsook van betere toegang tot betaalbare
kinderopvang en zorgvoorzieningen in alle 
fasen van het leven voor werkende ouders 
en verzorgers, zodat zij gemakkelijker 
kunnen deelnemen aan hoogwaardig 
werk en armoede onder werkenden met 
zorgtaken op deze manier kan worden 
bestreden. Het ESF+ moet ook tot doel 
hebben een gezonde, veilige en goed 
aangepaste werkomgeving te creëren, 
waarin geen plaats is voor intimidatie en 
geweld op de (virtuele) werkvloer, om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico's 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(13 bis) Bij het beheer van hun 
begrotingen moeten de lidstaten bereid 
zijn middelen uit te trekken voor 
doeltreffende maatregelen ter bestrijding 
van alle vormen van ongelijkheid, met 
inbegrip van genderongelijkheid, en 
moeten zij hun operationele programma's 
evalueren en waar nodig de middelen 
verhogen. Gepaste financiering voor 
maatregelen ter bestrijding van 
genderongelijkheid is van cruciaal belang 
voor de tenuitvoerlegging van beleid op 
het gebied van gelijke kansen.

Amendement 11

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 
hoogwaardiger, toegankelijker en niet-
discriminerend 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 
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 
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, 
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van kwalificaties. ondersteuning van informeel en niet-
formeel onderwijs, validatie van 
leerresultaten en de erkenning van 
kwalificaties en eerdere scholing.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Steun uit het ESF+ moet worden 
gebruikt ter bevordering van gelijke 
toegang voor iedereen, in het bijzonder 
voor kansarme groepen en met 
inachtneming van het genderperspectief,
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 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.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie en de 
lidstaten zorgen ervoor dat 
gendergelijkheid en de integratie van het 
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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 die gericht zijn op 
gendermainstreaming steun ontvangen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 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 

(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 
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mobiliteit bevorderen en in het bijzonder 
laaggeschoolde volwassenen of 
volwassenen met geringe vaardigheden 
ondersteunen in overeenstemming met de 
agenda voor vaardigheden voor Europa.

mobiliteit bevorderen en in het bijzonder 
laaggeschoolde volwassenen of 
volwassenen met geringe vaardigheden 
ondersteunen in overeenstemming met de 
agenda voor vaardigheden voor Europa. 
Tegelijkertijd moet het de genderkloof in 
de ICT- en de STEM-sector aanpakken 
teneinde de participatie van vrouwen in de 
digitale en ICT-sector te vergroten, door 
herscholing en omscholing van vrouwen 
en meisjes te bevorderen en gerichte steun 
te bieden om ervoor te zorgen dat meer 
vrouwen werk zoeken in de STEM-sector 
en in informatica- en 
engineeringberoepen.

Amendement 16

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 
bijzonder zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband. Het ESF+ moet 
bijdragen tot de modernisering van 

(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, waarbij bijzondere nadruk 
moet worden gelegd op het bestrijden van 
de vervrouwelijking van armoede. Dit 
vereist dat een heel scala aan 
beleidsmaatregelen voor de meest 
kansarmen wordt ingezet, ongeacht hun 
leeftijd, gender en geografische locatie,
met inbegrip van kinderen, vrouwen in 
plattelandsgebieden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma, werkende 
armen en andere personen die kampen 
met verschillende vormen van 
discriminatie. 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 
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socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan.

bevordering van de tijdige en gelijke 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten, zoals 
gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs 
voor jonge kinderen en langdurige zorg, in 
het bijzonder zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband. Het ESF+ moet 
bijdragen tot de modernisering van 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) ESF+ moet gericht zijn op 
het aanpakken van de armoede onder 
oudere vrouwen in de EU, rekening 
houdend met het feit dat de 
genderpensioenkloof, die 40 % bedraagt, 
een acuut risico vormt voor grotere 
armoede onder oudere vrouwen, met 
name vrouwen die zonder partner leven. 
Op die manier worden de in de conclusies 
van de Raad van 2015 over gelijke 
inkomenskansen voor vrouwen en 
mannen, meer bepaald het dichten van de 
pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen1 bis opgenomen verbintenissen 
nagekomen. Armoede onder oudere 
vrouwen neemt ook toe door de stijgende 
eigen bijdragen voor gezondheidszorg en 
geneesmiddelen die oudere patiënten, en 
met name vrouwen, die, meestal als 
gevolg van de hogere levensverwachting, 
een groter deel van hun leven in slechte 
gezondheid verkeren dan mannen, moeten 
dragen.

_________________

1 bis

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/en/pdf 
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind, dat de norm vormt 
voor de bevordering en bescherming van 
de rechten van het kind, is door alle 
lidstaten geratificeerd. De bevordering 
van de rechten van het kind is een 
expliciete doelstelling die binnen het EU-
beleid wordt nagestreefd. Bovendien is in 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie bepaald dat de belangen 
van het kind bij alle handelingen van de 
Unie een essentiële overweging moeten 
vormen. Het ESF+ moet acties steunen 
waarmee doeltreffende maatregelen 
worden bevorderd die bijdragen aan de 
verwezenlijking van deze rechten.

Amendement 19

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 

(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. In dit verband 
moet bijzondere aandacht worden besteed 
aan het feit dat er een aanzienlijk verschil 
tussen mannen en vrouwen bestaat met 
betrekking tot het aandeel jongeren dat 
geen werk heeft en geen onderwijs of 
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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.

opleiding volgt. In 2017 was meer dan een 
vijfde (21,5 %) van de jonge vrouwen 
(tussen 20 en 34 jaar) in de EU-28 NEET 
(not in education, employment or 
training), terwijl dat aandeel bij jonge 
mannen 8,5 procentpunt lager lag, 
namelijk 13,0 %1 bis. 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.

_______________

1 bis Eurostat

Amendement 20

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 

(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 autoriteiten,
de sociale partners en het maatschappelijk 
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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.

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 verdediging 
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 de 
waarborging van non-discriminatie en 
gelijke kansen belangrijk dat ook organen 
voor gelijke behandeling en nationale 
mensenrechteninstellingen hier in elke 
fase bij worden betrokken.

Amendement 21

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 er uit hoofde van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie voor zorgen dat het ESF+ 
overeenkomstig artikel 8 VWEU bijdraagt 
tot de bevordering van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, ter bevordering van 
gelijke behandeling en kansen voor 
vrouwen en mannen op alle gebieden, 
waaronder op het gebied van onderwijs,
participatie op de arbeidsmarkt, 
arbeidsvoorwaarden en 
loopbaanontwikkeling, alsook tot de 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen, de verbetering van 
opleidingsniveaus en vaardigheden, en de 
herintegratie van vrouwelijke slachtoffers 
van geweld in de maatschappij en op 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.

arbeidsmarkt. Bij synergieën en 
beleidssamenhang met het programma 
Rechten en waarden moet ervoor worden 
gezorgd dat het ESF+ de uitvoering van 
acties op grotere schaal en op alle 
beleidsterreinen kan waarborgen. De 
lidstaten en de Commissie moeten er ook 
voor zorgen dat het ESF+ overeenkomstig 
artikel 10 VWEU gelijke kansen voor 
iedereen bevordert, zonder discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, 
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, 
werkgelegenheid, sociale bescherming 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, 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 onderdeel "Sociale 
cohesie en sociale rechten" moet worden 
voorzien.
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) In overeenstemming met de 
krachtige verbintenis van de EU in het 
kader van het VWEU met betrekking tot 
gendermainstreaming, zorgen de lidstaten 
en de Commissie ervoor dat bij de 
uitvoering van het ESF+ een strategie 
voor genderbudgettering wordt ontwikkeld 
en dat deze in alle programma's en acties 
wordt toegepast en gepaard gaat met een 
technisch vermogen voor 
gendermainstreaming.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 ter) De lidstaten en de 
Commissie moeten ervoor zorgen dat het 
ESF+ ook een grotere zorgverlening 
bevordert, met inbegrip van kinderopvang 
en zorgverlening aan ouderen en 
personen met een handicap die 
langdurige zorg behoeven. Zorgverlening 
is niet alleen belangrijk vanuit het 
oogpunt van de arbeidsmarktparticipatie 
van vrouwen maar ook voor de 
ontwikkeling van kinderen. Onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen bieden op de 
korte en de lange termijn veel voordelen 
voor zowel het individu als de 
samenleving, met inbegrip van sociaal-
economisch achtergestelden, kinderen 
met speciale onderwijsbehoeften of 
personen met een handicap. Dit is ook een 
doeltreffende investering die de basis legt 
voor een succesvol leven lang leren en de 
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aanpak van ongelijkheden vanaf jonge 
leeftijd.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 25

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 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, door de informatie over de 
arbeidsmarkten transparanter te maken en 
hierin naar gender uitgesplitste gegevens 
op te nemen, en door de erkenning van 
vaardigheden te bevorderen. Het 
toepassingsgebied van het ESF+ omvat ook 
de ontwikkeling en ondersteuning van 
gerichte mobiliteitsregelingen zodat 
vacatures kunnen worden vervuld waar 
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tekortkomingen op de arbeidsmarkt zijn 
geïdentificeerd.

Amendement 26

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 
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, namelijk de 
doeltreffendheid van de arbeidsmarkten 
vergroten en de toegang tot hoogwaardig 
werk verbeteren, de toegang tot en de 
kwaliteit van onderwijs, opleiding en zorg
verbeteren, sociale inclusie, gelijke kansen
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.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "fundamentele materiële bijstand": 
goederen om aan iemands basisbehoeften 
voor een waardig leven te voldoen, zoals 
kleding, toiletartikelen en schoolgerief;

3) "fundamentele materiële bijstand": 
goederen om aan iemands basisbehoeften 
voor een waardig leven te voldoen, zoals 
kleding, toiletartikelen, met inbegrip van 
hygiëne- en verzorgingsproducten voor 
vrouwen, en schoolgerief;
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Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het ESF+ beoogt – in overeenstemming 
met de beginselen van de op 17 november 
2017 door het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie afgekondigde 
Europese pijler van sociale rechten – de 
lidstaten te steunen met het oog op hoge 
werkgelegenheidsniveaus, het dichten van 
de genderkloof op de arbeidsmarkt,
billijke sociale bescherming, een 
geschoolde en veerkrachtige 
beroepsbevolking voor de toekomst en 
gelijke kansen voor iedereen. Het ESF+ 
beoogt ook bij te dragen aan het streven 
van de Unie en haar lidstaten om de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen te 
verwezenlijken. Het ESF+ biedt steun en 
meerwaarde voor de beleidsmaatregelen 
van de lidstaten en vult die maatregelen 
aan met het oog op gendergelijkheid, 
gelijke kansen, toegang tot de 
arbeidsmarkt, billijke 
arbeidsvoorwaarden, non-discriminatie, 
sociale bescherming en inclusie voor 
iedereen, alsook toegang tot 
basisvoorzieningen en een hoog niveau 
van bescherming van de menselijke 
gezondheid.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) de toegang van alle 
werkzoekenden, en vooral van jongeren, 
vrouwen, alleenstaande ouders, langdurig 
werklozen, economisch inactieven, 
personen met een handicap of een 
chronische ziekte, personen die tot 
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gemarginaliseerde gemeenschappen 
behoren en personen die kampen met 
verschillende vormen van discriminatie,
tot hoogwaardig werk verbeteren en 
ondernemerschap en de sociale economie 
bevorderen;

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 31

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) gendergelijkheid op alle gebieden
bevorderen door de economische 
onafhankelijkheid, de 
arbeidsmarktparticipatie en het 
ondernemerschap van vrouwen te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat meer 
vrouwen duurzame en hoogwaardige 
banen krijgen, via maatregelen die onder
meer gericht zijn op de eerbiediging van 
het beginsel van gelijke beloning van 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid, 
alsook op de verwezenlijking van een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven 
en betere toegang tot betaalbare, 
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inclusieve en niet-gesegregeerde
kinderopvang en zorgvoorzieningen in alle 
fasen van het leven (met inbegrip van 
langdurige zorg voor ouderen en 
personen met een handicap en/of een 
chronische ziekte) en onderwijs van 
dezelfde kwaliteit voor jonge kinderen, 
voor werkende ouders en verzorgers, 
zodat zij gemakkelijker kunnen 
deelnemen aan hoogwaardig werk en 
armoede onder werkenden met zorgtaken 
op deze manier kan worden bestreden;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) een gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving, waarbij 
gezondheidsrisico's, seksuele intimidatie 
en geweld op de werkvloer worden 
aangepakt, alsook de aanpassing van 
werknemers, ondernemingen en 
ondernemers aan veranderingen en de 
bevordering van gezond en actief ouder 
worden;

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 34
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) vanaf de vroegste schoolstadia op 
leeftijd afgestemd ICT-onderwijs 
bevorderen, met bijzondere aandacht voor 
het motiveren van meisjes om op digitaal 
gebied belangstelling en talent te 
ontwikkelen, en meisjes al op jonge 
leeftijd aanmoedigen om onderwijs op 
STEM-gebied te gaan volgen;

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) een leven lang leren – en vooral 
flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen 
op het gebied van digitale vaardigheden –
bevorderen, beter op veranderingen en 
nieuwe vereisten inzake vaardigheden 

vi) een leven lang leren – en vooral 
flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen –
bevorderen, met inachtneming van de 
digitale genderkloof en digitale 
vaardigheden, beter op veranderingen en 
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anticiperen op basis van de behoeften van 
de arbeidsmarkt, loopbaanovergangen 
vergemakkelijken en beroepsmobiliteit 
bevorderen;

nieuwe vereisten inzake vaardigheden 
anticiperen op basis van de behoeften van 
de arbeidsmarkt, loopbaanovergangen 
vergemakkelijken en beroepsmobiliteit 
bevorderen;

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Vrouwen zijn bijzonder kwetsbaar vanwege hun ongelijke toegang tot gezondheidszorg. 
Gelijke toegang op dit gebied kan enkel worden gewaarborgd door te voorzien in kosteloze 
universele openbare gezondheidszorgdiensten. 

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

x) de sociale integratie bevorderen van 
mensen die risico lopen op armoede of 
sociale uitsluiting, onder meer de meest 
behoeftigen, personen met een handicap 
of een chronische ziekte, personen die tot 
gemarginaliseerde gemeenschappen 
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behoren, kinderen en ouderen, en met 
name oudere vrouwen;

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. een slimmer Europa via de 
ontwikkeling van vaardigheden voor 
slimme specialisatie, vaardigheden voor 
sleuteltechnologieën, de industriële 
overgang, sectorale samenwerking rond 
vaardigheden en ondernemerschap, met 
bijzondere aandacht voor vrouwelijk 
ondernemerschap, de opleiding van 
onderzoekers, networking en 
partnerschappen tussen instellingen voor 
hoger onderwijs, instellingen voor school-
en beroepsopleiding, technologische en 
onderzoekscentra, bedrijven en clusters, 
steun voor micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen en de sociale economie;

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij alle in het kader van het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer 
uitgevoerde programma's en bij de door de 

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

onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid ondersteunde 
acties wordt de gelijkheid van iedereen
gewaarborgd tijdens de voorbereiding, de 
uitvoering, de monitoring en de evaluatie 
van de programma's en acties. Deze 
programma's en concrete acties 
ondersteunen gerichte acties die tot doel 
hebben de participatie en de vooruitgang 
van vrouwen op de arbeidsmarkt te 
vergroten, met inachtneming van het 
beginsel van gelijke beloning van 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
voor gelijke of gelijkwaardige arbeid, 
alsook stereotypen en gendersegregatie in 
het onderwijs, binnen opleidingen en op 
de arbeidsmarkt te verminderen, voor 
iedereen een beter evenwicht tussen werk 
en privéleven te verwezenlijken met een 
evenwichtige verdeling van zorgtaken, en 
de vervrouwelijking van armoede te 
bestrijden in het kader van de 
verplichtingen inzake 
gendermainstreaming, die gepaard 
moeten gaan met een technisch vermogen 
voor gendermainstreaming. Ook worden 
tijdens de voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties overeenkomstig 
artikel 10 VWEU gelijke kansen en 
toegang voor iedereen bevorderd, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, een handicap, leeftijd of 
seksuele gerichtheid, en worden bovendien 
gerichte acties ondersteund die tot doel 
hebben alle vormen van discriminatie te 
bestrijden en de toegang voor personen 
met een handicap en personen die 
kampen met meervoudige discriminatie te 
verbeteren, teneinde de sociale inclusie te 
bevorderen en ongelijkheden te 
verminderen. Hiertoe zullen binnen de 
programma's instrumenten zoals 
gendereffectbeoordeling en 
genderbudgettering worden aangewend. 
Alle monitoring- en 
evaluatiecomponenten omvatten 
indicatoren aan de hand waarvan het 
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effect van acties op de gendergelijkheid 
kan worden gemeten en naar gender 
uitgesplitste gegevens kunnen worden 
verzameld. De lidstaten houden in alle 
programmeringsfasen rekening met het 
genderperspectief, van het vormgeven van 
de prioriteiten van de operationele 
programma's tot de verwezenlijking, de 
monitoring en de evaluatie ervan, en 
versterken hun verbintenis ten aanzien 
van genderbudgettering door specifieke 
streefdoelen met bijbehorende 
begrotingstoewijzingen vast te stellen.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Artikel 10 bis

Investeren in kinderen

De in artikel 7, lid 5, onder a), bedoelde 
middelen worden in het kader van een 
specifieke prioriteit of een specifiek 
programma geprogrammeerd.

De lidstaten zorgen ervoor dat het bedrag 
van de in artikel 4, lid 1, punt iii) tot en 
met v) en/of punt ix) en/of punt x), 
geprogrammeerde middelen voor 
kinderen in overeenstemming is met de 
aanbeveling van de Commissie van 2013 
over investeren in kinderen.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De verzamelde gegevens worden 
uitgesplitst naar geslacht.

Amendement 46
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 38 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
indicatoren in bijlage I te wijzigen, als 
zulks noodzakelijk wordt geacht om de 
voortgang bij de uitvoering van 
programma's doeltreffend te kunnen 
beoordelen.

6. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 38 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
indicatoren in bijlage I te wijzigen, als 
zulks noodzakelijk wordt geacht om de 
voortgang bij de uitvoering van 
programma's doeltreffend te kunnen 
beoordelen, mede door middel van een 
gendereffectbeoordeling ter monitoring 
van de uitvoering van de ESF+-
programma's met betrekking tot 
gendergelijkheid.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie en de lidstaten 
zorgen ervoor dat bij de hulp in het kader 
van de ESF+-steun ter bestrijding van 
materiële deprivatie de waardigheid van de 
meest behoeftige personen wordt 
geëerbiedigd en ze niet worden 
gestigmatiseerd.

3. De Commissie en de lidstaten 
zorgen ervoor dat bij de hulp in het kader 
van de ESF+-steun ter bestrijding van 
materiële deprivatie de waardigheid van de 
meest behoeftige personen wordt 
geëerbiedigd en ze niet worden 
gestigmatiseerd. Deze hulp wordt op 
genderbewuste wijze ontwikkeld, zodat zo 
goed mogelijk aan de speciale behoeften 
van vrouwen, kinderen en kansarmen kan 
worden tegemoetgekomen.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) maatregelen ontwikkelen om de 
arbeidsparticipatiekloof tussen mannen 
en vrouwen te dichten en de 
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arbeidsparticipatie van vrouwen doen 
stijgen door middel van 
beleidsmaatregelen voor een beter 
evenwicht tussen werk en privéleven en de 
verdere ontwikkeling van 
zorginfrastructuur op het niveau van de 
lidstaten;

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) specifieke ondersteunende diensten 
aan werkgevers en werkzoekenden 
verlenen om geïntegreerde Europese 
arbeidsmarkten te ontwikkelen, van de 
voorbereiding voor de werving tot steun na 
plaatsing om vacatures voor bepaalde 
groepen (bijvoorbeeld kwetsbare personen) 
en in bepaalde sectoren, beroepen, landen 
en grensregio's te vervullen;

d) specifieke ondersteunende diensten 
aan werkgevers en werkzoekenden 
verlenen om geïntegreerde Europese 
arbeidsmarkten te ontwikkelen, van de 
voorbereiding voor de werving tot steun na 
plaatsing om vacatures voor bepaalde 
groepen (bijvoorbeeld kwetsbare personen 
of mensen die een langdurige ziekte 
overwonnen hebben) en in bepaalde 
sectoren, beroepen, landen en grensregio's 
te vervullen;

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) advies verstrekken voor de 
ontwikkeling van de voor de uitvoering 
van de Europese pijler van sociale rechten 
benodigde sociale infrastructuur (met 
inbegrip van huisvesting, kinderopvang, 
onderwijs en opleiding, gezondheidszorg 
en langdurige zorg);

h) advies verstrekken voor de 
ontwikkeling van de voor de uitvoering 
van de Europese pijler van sociale rechten 
benodigde sociale infrastructuur, met 
inachtneming van het genderperspectief, 
de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 
en de behoeften van de eindgebruikers
(met inbegrip van huisvesting, 
kinderopvang, onderwijs en opleiding,
gezondheidszorg en langdurige zorg voor 
ouderen en personen met een handicap 
en/of een chronische ziekte);
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) steun verlenen voor de herintegratie 
op de arbeidsmarkt van mensen die een 
langdurige ziekte overwonnen hebben, 
met inachtneming van de 
gendergelijkheid en het non-
discriminatiebeginsel;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden indicatoren vastgesteld 
om de uitvoering en de voortgang van de 
onderdelen te monitoren bij de 
verwezenlijking van de in artikel 4 
vastgestelde specifieke doelstellingen en de 
in de artikelen 23 en 26 vastgestelde 
operationele doelstellingen.

1. Er worden zo mogelijk op 
gendergevoelige wijze indicatoren 
vastgesteld om de uitvoering en de 
voortgang van de onderdelen te monitoren 
bij de verwezenlijking van de in artikel 4 
vastgestelde specifieke doelstellingen en de 
in de artikelen 23 en 26 vastgestelde 
operationele doelstellingen. 

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 38 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
indicatoren in bijlage III aan te vullen of te 
wijzigen, als zulks noodzakelijk wordt 
geacht om de voortgang bij de uitvoering 
van de onderdelen doeltreffend te kunnen 

3. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 38 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
indicatoren in bijlage III aan te vullen of te 
wijzigen, als zulks noodzakelijk wordt 
geacht om de voortgang bij de uitvoering 
van de onderdelen doeltreffend te kunnen 
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beoordelen. beoordelen. Bij het aanvullen en wijzigen 
van de indicatoren houdt de Commissie 
terdege rekening met het 
genderperspectief zodat de indicatoren zo 
mogelijk geslachtsgebonden verschillen 
weerspiegelen.

Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Met het oog op een regelmatige 
monitoring van de onderdelen en 
eventuele aanpassingen van het beleid en 
de financieringsprioriteiten, stelt de 
Commissie een eerste kwalitatief en 
kwantitatief monitoringverslag op dat het 
eerste jaar beslaat, en vervolgens drie 
verslagen die opeenvolgende 
tweejaarlijkse periodes beslaan, en 
verstuurt zij deze verslagen naar het 
Europees Parlement en de Raad. Tevens 
worden de verslagen ter informatie naar 
het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's 
verstuurd. De verslagen omvatten de 
resultaten van de onderdelen en 
informatie over de mate waarin de 
beginselen van gendergelijkheid en 
gendermainstreaming zijn toegepast, 
alsook op welke wijze overwegingen op 
het gebied van non-discriminatie, met 
inbegrip van toegankelijkheidskwesties, in 
de activiteiten aan de orde zijn gesteld.
Ter bevordering van de transparantie met 
betrekking tot de onderdelen, worden de 
verslagen ook publiekelijk beschikbaar 
gesteld.

Amendement 55

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



AD\1169076NL.docx 37/39 PE627.761v03-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij de samenstelling van het 
ESF+-Comité wordt het evenwicht tussen 
mannen en vrouwen, alsook een gepaste 
vertegenwoordiging van minderheden en 
andere gemarginaliseerde groepen 
gewaarborgd.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis

Gemeenschappelijke indicatoren voor 
ESF+-steun ter bevordering van de 
sociale inclusie van mensen die het 
gevaar lopen door armoede of sociale 
uitsluiting te worden getroffen

Alle verzamelde persoonsgegevens moeten 
naar gender (vrouwelijk, mannelijk, non-
binair) worden uitgesplitst. Indien de 
resultaten niet ter zake doen, hoeven de 
desbetreffende gegevens niet te worden 
verzameld en doorgegeven. De gegevens 
worden vrijwillig verstrekt; indien geen 
gegevens worden ontvangen, heeft dit 
geen nadelige gevolgen voor de deelnemer 
of de aanbieder van de activiteit of 
maatregel:

– de kansarme groep waartoe de 
deelnemer behoort,

– deelnemers jonger dan 18 jaar,

– deelnemers jonger dan 30 jaar,

– deelnemers ouder dan 54 jaar.



PE627.761v03-00 38/39 AD\1169076NL.docx

NL

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

Document‑ en procedurenummers COM(2018)0382 – C8-0232/2018 – 2018/0206(COD)

Bevoegde commissie
       Datum bekendmaking

EMPL
11.6.2018

Advies uitgebracht door
       Datum bekendmaking

FEMM
11.6.2018

Rapporteur
       Datum benoeming

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
18.9.2018

Behandeling in de commissie 10.10.2018

Datum goedkeuring 8.11.2018

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

13
1
1

Bij de eindstemming aanwezige leden Beatriz Becerra Basterrechea, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary 
Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Liliana 
Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Biljana Borzan, Urszula Krupa, Clare Moody, Mylène Troszczynski

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Nessa Childers, Susanne Melior



AD\1169076NL.docx 39/39 PE627.761v03-00

NL

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

13 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea

ECR Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

PPE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D Biljana Borzan, Nessa Childers, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, 
Susanne Melior, Clare Moody, Liliana Rodrigues

VERTS/ALE Florent Marcellesi

1 -

ENF Mylène Troszczynski

1 0

PPE Anna Záborská

Verklaring van de gebruikte tekens:
+ : voor
- : tegen
0 : onthouding


	1169076NL.docx

