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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid dient bij de bevoegde Commissie 
regionale ontwikkeling onderstaande amendementen in:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In artikel 174 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie zich 
met het oog op de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang ten doel stelt de verschillen 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's en de achterstand 
van de minst begunstigde regio's of 
eilanden te verkleinen, met bijzondere 
aandacht voor plattelandsgebieden, regio's 
die een industriële overgang doormaken en 
regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen. Ingevolge artikel 175 
VWEU moet de Unie de verwezenlijking 
van deze doelstellingen ondersteunen door 
haar optreden via het Europees Oriëntatie-
en Garantiefonds voor de landbouw, 
afdeling Oriëntatie, het Europees Sociaal 
Fonds, het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, de Europese 
Investeringsbank en andere instrumenten.
Artikel 322 VWEU voorziet in de 
grondslag voor de vaststelling van 
financiële regels betreffende de wijze 
waarop de begroting wordt opgesteld en 
uitgevoerd en waarop de rekeningen 
worden ingediend en nagezien alsook van 
regels betreffende de controle van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren.

(1) In artikel 174 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) is bepaald dat de Unie zich 
met het oog op de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang ten doel stelt de verschillen 
tussen de ontwikkelingsniveaus van de 
onderscheiden regio's en de achterstand 
van de minst begunstigde regio's of 
eilanden te verkleinen, met bijzondere 
aandacht voor plattelandsgebieden, regio's 
die een industriële overgang doormaken en 
regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen. Om de verschillen in 
ontwikkeling van de diverse regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde 
regio's of eilanden te beperken, met 
bijzondere aandacht voor 
plattelandsgebieden, moet de positie van 
vrouwen in deze gebieden verder worden 
versterkt, zowel in economische als 
maatschappelijke zin, en moet het 
evenwicht tussen werk en gezin worden 
bevorderd.  Deze ongelijkheid tussen de 
verschillende regio's kan alleen 
doeltreffend worden beperkt door de 
economische, sociale en politieke positie 
van vrouwen verder te versterken en het 
evenwicht tussen werk en gezin te 
bevorderen. Door naar gender 
uitgesplitste gegevens te verzamelen, 
kunnen de specifieke kwetsbaarheden en 
capaciteiten van vrouwen en mannen in 
kaart worden gebracht en worden 
geanalyseerd, waardoor kloven en 
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ongelijkheden aan het licht komen en 
bijgevolg kan worden gewerkt aan de 
totstandbrenging van een eerlijkere en 
meer inclusieve samenleving en aan het 
doorbreken van generatiearmoede.
Ingevolge artikel 175 VWEU moet de Unie 
de verwezenlijking van deze doelstellingen 
ondersteunen door haar optreden via het 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, het 
Europees Sociaal Fonds, het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, de 
Europese Investeringsbank en andere 
instrumenten. Artikel 322 VWEU voorziet 
in de grondslag voor de vaststelling van 
financiële regels betreffende de wijze 
waarop de begroting wordt opgesteld en 
uitgevoerd en waarop de rekeningen 
worden ingediend en nagezien alsook van 
regels betreffende de controle van de 
verantwoordelijkheid van de financiële 
actoren.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Horizontale beginselen als bedoeld 
in artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie ("VEU") en in artikel 10 
VWEU, met inbegrip van de beginselen 
subsidiariteit en evenredigheid als bedoeld 
in artikel 5 van het VEU moeten worden 
nageleefd bij de uitvoering van de 
Fondsen, rekening houdend met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. De lidstaten moeten ook 
voldoen aan de verplichtingen van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, en toegankelijkheid 
garanderen in overeenstemming met artikel 
9 en met de wetgeving van de Unie tot 
harmonisering van toegankelijkheidseisen 
voor producten en diensten. Lidstaten en de 
Commissie moeten ernaar streven 

(5) Horizontale beginselen als bedoeld 
in artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie ("VEU") en in artikel 10 
VWEU, met inbegrip van de beginselen 
subsidiariteit en evenredigheid als bedoeld 
in artikel 5 van het VEU moeten worden 
nageleefd bij de uitvoering van de 
Fondsen, rekening houdend met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. De lidstaten moeten ook 
voldoen aan de verplichtingen van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, en 
toegankelijkheid garanderen in 
overeenstemming met artikel 9 en met de 
wetgeving van de Unie tot harmonisering 
van toegankelijkheidseisen voor producten 
en diensten. Lidstaten en de Commissie 
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ongelijkheden op te heffen, de gelijkheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen en 
het genderperspectief te integreren, 
alsmede discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische oorsprong, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden. De Fondsen mogen geen 
maatregelen ondersteunen die bijdragen 
aan enige vorm van segregatie. De 
doelstellingen van de Fondsen moeten 
worden nagestreefd in het kader van 
duurzame ontwikkeling en van de 
bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud,
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast. Om de integriteit van de interne 
markt te beschermen moeten concrete 
acties waarbij ondernemingen gebaat zijn, 
in overeenstemming zijn met de 
staatssteunregels van de Unie zoals 
bedoeld in de artikelen 107 en 108 van het 
VWEU.

moeten ernaar streven ongelijkheden op te 
heffen, de gelijkheid van mannen en 
vrouwen te bevorderen als vastgesteld in 
artikel 8 van het VWEU, en het 
genderperspectief te integreren in al hun 
activiteiten, alsmede discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
oorsprong, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden. De Fondsen mogen geen 
maatregelen ondersteunen die bijdragen 
aan enige vorm van segregatie of 
uitsluiting. De doelstellingen van de 
Fondsen moeten worden nagestreefd in het 
kader van duurzame ontwikkeling en van 
de bevordering door de Unie van de in de 
artikelen 11 en 191, lid 1, VWEU 
verankerde doelstelling inzake behoud, 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu en bestrijding van
de klimaatverandering, waarbij het 
beginsel "de vervuiler betaalt" wordt 
toegepast. Om de integriteit van de interne 
markt te beschermen moeten concrete 
acties waarbij ondernemingen gebaat zijn, 
in overeenstemming zijn met de 
staatssteunregels van de Unie zoals 
bedoeld in de artikelen 107 en 108 van 
het VWEU.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het principe van partnerschap is 
een essentieel kenmerk bij de uitvoering 
van de Fondsen, waarbij wordt 
voortgebouwd op de aanpak van meerlagig 
bestuur en wordt gezorgd voor de 
betrokkenheid van het maatschappelijk 
middenveld en de sociale partners. Met het 
oog op continuïteit bij de organisatie van 
het partnerschap moet Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 240/2014 van de 

(11) Het principe van partnerschap is 
een essentieel kenmerk bij de uitvoering 
van de Fondsen, waarbij wordt 
voortgebouwd op de aanpak van meerlagig 
en gendergelijk bestuur en wordt gezorgd 
voor de betrokkenheid van het 
maatschappelijk middenveld en de sociale 
partners. Met het oog op continuïteit bij de 
organisatie van het partnerschap moet 
Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 240/2014 van de Commissie13 van 
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Commissie13 van toepassing blijven. toepassing blijven.

__________________ __________________

13 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 240/2014 van de Commissie van 
7 januari 2014 betreffende de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het 
kader van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (PB L 74 van 
14.3.2014, blz. 1).

13 Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 240/2014 van de Commissie van 
7 januari 2014 betreffende de Europese 
gedragscode inzake partnerschap in het 
kader van de Europese structuur- en
investeringsfondsen (PB L 74 van 
14.3.2014, blz. 1).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De lidstaten moeten een 
prestatiekader vaststellen voor elk 
programma dat betrekking heeft op alle 
indicatoren, mijlpalen en doelstellingen 
met het oog op de monitoring, rapportage 
en evaluatie van de programmaprestaties.

(18) De lidstaten moeten een 
prestatiekader vaststellen voor elk 
programma dat betrekking heeft op alle 
indicatoren, mijlpalen en doelstellingen 
met het oog op de monitoring, rapportage 
en evaluatie van de programmaprestaties. 
De indicatoren worden zo mogelijk op 
genderbewuste wijze ontwikkeld.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaat moet een tussentijdse 
evaluatie uitvoeren van elk programma dat 
door het EFRO, het ESF+ en het 
Cohesiefonds wordt ondersteund. In deze 
evaluatie moet een volwaardige aanpassing 
van de programma's zijn opgenomen die 
gebaseerd is op de programmaprestaties, 
waarbij ook wordt voorzien in de 
mogelijkheid om rekening te houden met 
nieuwe uitdagingen en de in 2024 gedane 
landspecifieke aanbevelingen. Daarnaast 
moet de Commissie in 2024 samen met de 
technische aanpassing voor het jaar 2025 

(19) De lidstaat moet een tussentijdse 
evaluatie uitvoeren van elk programma dat 
door het EFRO, het ESF+ en het 
Cohesiefonds wordt ondersteund. Deze 
evaluatie bevat een genderhoofdstuk en 
beoordeelt welke gevolgen het programma 
heeft voor de grondrechten. In deze 
evaluatie moet een volwaardige aanpassing 
van de programma's zijn opgenomen die 
gebaseerd is op de programmaprestaties, 
waarbij ook wordt voorzien in de 
mogelijkheid om rekening te houden met 
nieuwe uitdagingen en de in 2024 gedane 
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een herziening uitvoeren van de totale 
toewijzingen die elke lidstaat in het kader 
van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid" van het cohesiebeleid 
voor de jaren 2025, 2026 en 2027 heeft 
verricht, met toepassing van de 
toewijzingsmethode in de desbetreffende 
basishandeling. Deze herziening moet 
samen met de resultaten van de tussentijdse 
evaluatie resulteren in aanpassingen van 
het programma, waarbij de financiële 
toewijzingen voor de jaren 2025, 2026 en 
2027 worden gewijzigd.

landspecifieke aanbevelingen. Daarnaast 
moet de Commissie in 2024 samen met de 
technische aanpassing voor het jaar 2025 
een herziening uitvoeren van de totale 
toewijzingen die elke lidstaat in het kader 
van de doelstelling "investeren in groei en 
werkgelegenheid" van het cohesiebeleid 
voor de jaren 2025, 2026 en 2027 heeft 
verricht, met toepassing van de 
toewijzingsmethode in de desbetreffende 
basishandeling. Deze herziening moet 
samen met de resultaten van de tussentijdse 
evaluatie resulteren in aanpassingen van 
het programma, waarbij de financiële 
toewijzingen voor de jaren 2025, 2026 en 
2027 worden gewijzigd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Mechanismen die het 
financieringsbeleid van de Unie moeten 
koppelen aan het economisch bestuur van 
de Unie moeten verder worden verfijnd, 
waarbij de Commissie aan de Raad een 
voorstel kan doen om alle of een deel van 
de vastleggingen voor een of meer 
programma's van de desbetreffende 
lidstaten te schorsen wanneer deze lidstaat 
geen doeltreffende actie in het kader van 
het economisch bestuur onderneemt. Om te 
zorgen voor een uniforme uitvoering en 
met het oog op het belang van de financiële 
gevolgen van de voorgestelde maatregelen, 
dienen uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Raad te worden verleend, die moet 
handelen op basis van een voorstel van de 
Commissie. Om de vaststelling van 
besluiten te vergemakkelijken die nodig 
zijn om een doeltreffend optreden in het 
kader van het economisch bestuur te 
garanderen, moet gebruik worden gemaakt 
van stemming bij omgekeerde 

(20) Mechanismen die het 
financieringsbeleid van de Unie moeten 
koppelen aan het economisch en sociaal 
bestuur van de Unie moeten verder worden 
verfijnd, waarbij de Commissie aan de 
Raad een voorstel kan doen om alle of een 
deel van de vastleggingen voor een of meer 
programma's van de desbetreffende 
lidstaten te schorsen wanneer deze lidstaat 
geen doeltreffende actie in het kader van 
het economisch en sociaal bestuur of met 
betrekking tot de eerbiediging van de 
mensenrechten onderneemt. Om te zorgen 
voor een uniforme uitvoering en met het 
oog op het belang van de financiële 
gevolgen van de voorgestelde maatregelen, 
dienen uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Raad te worden verleend, die moet 
handelen op basis van een voorstel van de 
Commissie. Om de vaststelling van 
besluiten te vergemakkelijken die nodig 
zijn om een doeltreffend optreden in het 
kader van het economisch bestuur te 
garanderen, moet gebruik worden gemaakt 
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gekwalificeerde meerderheid. van stemming bij omgekeerde 
gekwalificeerde meerderheid.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Om het potentieel op lokaal niveau 
beter te mobiliseren, is het noodzakelijk de 
CLLD te versterken en te bevorderen. 
Hierbij moet rekening worden gehouden 
met de lokale behoeften en mogelijkheden, 
alsook met de relevante sociaal-culturele 
kenmerken, en moet voorzien worden in 
structurele veranderingen, waarbij de 
lokale capaciteiten worden opgebouwd en 
innovatie wordt bevorderd. De nauwe 
samenwerking en het geïntegreerd gebruik 
van de Fondsen om lokale 
ontwikkelingsstrategieën tot stand te 
brengen, moeten worden versterkt. Het is 
van wezenlijk belang dat lokale 
actiegroepen die de belangen van de 
gemeenschap vertegenwoordigen 
verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en 
de uitvoering van CLLD-strategieën. Om 
de gecoördineerde steun van verschillende 
Fondsen aan de CLLD-strategieën te 
bevorderen en hun uitvoering te 
vergemakkelijken, moet het gebruik van 
een aanpak via een "hoofdfonds" worden 
bevorderd.

(24) Om het potentieel op lokaal niveau 
beter te mobiliseren, is het noodzakelijk de 
CLLD te versterken en te bevorderen. 
Hierbij moet rekening worden gehouden 
met de lokale behoeften en mogelijkheden, 
alsook met de relevante sociaal-culturele 
kenmerken, en moet voorzien worden in 
structurele veranderingen, meer bepaald 
met betrekking tot gendergelijkheid en de 
empowerment van vrouwen, waarbij de 
lokale capaciteiten worden opgebouwd en 
innovatie wordt bevorderd. De nauwe 
samenwerking en het geïntegreerd gebruik 
van de Fondsen om lokale 
ontwikkelingsstrategieën tot stand te 
brengen, moeten worden versterkt. Het is 
van wezenlijk belang dat lokale 
actiegroepen die de belangen van de 
gemeenschap op genderevenwichtige wijze
vertegenwoordigen verantwoordelijk zijn 
voor het ontwerp en de uitvoering van 
CLLD-strategieën. Om de gecoördineerde 
steun van verschillende Fondsen aan de 
CLLD-strategieën te bevorderen en hun 
uitvoering te vergemakkelijken, moet het 
gebruik van een aanpak via een 
"hoofdfonds" worden bevorderd.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de prestaties van de 
programma's te onderzoeken, moet de 

(27) Om de prestaties van de 
programma's te onderzoeken, moet de 
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lidstaat toezichtcomités oprichten. Voor het 
EFRO, het ESF+ en het Cohesiefonds 
moeten de jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
worden vervangen door een jaarlijkse 
gestructureerde beleidsdialoog op basis van 
meest recente informatie en gegevens over 
de uitvoering van het programma die door 
de lidstaat beschikbaar zijn gesteld.

lidstaat toezichtcomités oprichten. Voor het 
EFRO, het ESF+ en het Cohesiefonds 
moeten de jaarlijkse uitvoeringsverslagen 
worden vervangen door een jaarlijkse 
gestructureerde beleidsdialoog op basis van 
meest recente informatie en gegevens, met 
inbegrip van naar gender uitgesplitste 
gegevens, over de uitvoering van het 
programma die door de lidstaat 
beschikbaar zijn gesteld.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Krachtens de punten 22 en 23 van 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 201616 moeten de 
Fondsen worden geëvalueerd op basis van 
gegevens die uit hoofde van specifieke 
voorschriften voor monitoring worden 
verzameld, waarbij echter overregulering 
en administratieve lasten, in het bijzonder 
voor de lidstaten, worden vermeden. Waar 
passend kunnen in die voorschriften ook 
meetbare indicatoren worden opgenomen 
op basis waarvan gegevens over de 
effecten van de fondsen in de praktijk 
worden verzameld.

(28) Krachtens de punten 22 en 23 van 
het Interinstitutioneel Akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 201616 moeten de 
Fondsen worden geëvalueerd op basis van 
gegevens die uit hoofde van specifieke 
voorschriften voor monitoring worden 
verzameld, waarbij echter overregulering 
en administratieve lasten, in het bijzonder 
voor de lidstaten, worden vermeden. Waar 
passend kunnen in die voorschriften ook 
meetbare indicatoren worden opgenomen 
op basis waarvan gegevens over de 
effecten van de fondsen in de praktijk 
worden verzameld. De indicatoren worden 
zo mogelijk op genderbewuste wijze 
ontwikkeld.

__________________ __________________

16 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 13. 16 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 13.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om de voorbereiding van 
gerelateerde programma's en activiteiten 

(30) Om de voorbereiding van 
gerelateerde programma's en activiteiten 



PE629.490v01-00 10/23 AD\1166691NL.docx

NL

van de volgende programmeringsperiode te 
ondersteunen, moet de Commissie een 
tussentijdse evaluatie van de Fondsen 
uitvoeren. Op het einde van de 
programmeringsperiode moet de 
Commissie evaluaties achteraf uitvoeren 
van de Fondsen, die moeten toegespitst zijn 
op de effecten van de Fondsen.

van de volgende programmeringsperiode te 
ondersteunen, moet de Commissie een 
tussentijdse evaluatie van de Fondsen 
uitvoeren. Op het einde van de 
programmeringsperiode moet de 
Commissie evaluaties achteraf uitvoeren 
van de Fondsen, die moeten toegespitst zijn 
op de effecten van de Fondsen. In deze 
beoordelingen en evaluaties wordt 
nagegaan wat de gevolgen zijn voor de 
grondrechten, met bijzondere aandacht 
voor de beginselen van gendergelijkheid 
en non-discriminatie.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

(74) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, meer bepaald de algemene 
beginselen van gendergelijkheid.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "gendereffectbeoordeling": het 
onderzoeken van voorgestelde 
maatregelen om na te gaan of ze 
verschillende gevolgen hebben voor 
vrouwen en mannen, met het oog op het 
aanpassen van deze voorstellen om ervoor 
te zorgen dat discriminerende gevolgen 
teniet worden gedaan en gendergelijkheid 
wordt bevorderd;
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) "gendermainstreaming": het 
(re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen 
en evalueren van geplande maatregelen 
op zo'n manier dat het perspectief van 
gendergelijkheid stelselmatig wordt 
geïntegreerd in alle acties op alle 
beleidsniveaus en in alle stadia;

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een meer verbonden Europa door 
de versterking van de mobiliteit en 
regionale ICT-connectiviteit;

(c) een meer verbonden Europa door 
de versterking van de mobiliteit en 
regionale ICT-connectiviteit, met 
bijzondere aandacht voor het dichten van 
de digitale kloof tussen mannen en 
vrouwen;

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) een socialer Europa door de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten;

(d) een socialer, gelijker en 
toegankelijker Europa door de uitvoering 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
met bijzondere aandacht voor drie 
centrale beginselen, meer bepaald 
beginsel 2 over gelijkheid van vrouwen en 
mannen, beginsel 3 over gelijke kansen en 
beginsel 9 over het evenwicht tussen werk 
en privéleven, beginsel 11 over 
kinderopvang en hulp aan kinderen, 
beginsel 16 over gezondheidszorg en 
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beginsel 18 over langdurige zorg; het 
bevorderen van gelijkheid van vrouwen en 
mannen en het vervullen van de 
behoeften van personen met speciale 
behoeften, zoals personen met een 
handicap;

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het voorkomen en bestrijden van 
ongelijkheid en discriminatie op grond 
van geslacht of seksuele geaardheid, en 
het ondersteunen van een alomvattend 
beleid ter bevordering van 
gendergelijkheid en 
discriminatiebestrijding;

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis

Bevordering van gelijkheid van mannen 
en vrouwen en non-discriminatie

De lidstaten en de Commissie streven 
ernaar ongelijkheden uit te bannen en 
zien erop toe dat de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en de integratie van 
het genderperspectief in aanmerking 
worden genomen en worden bevorderd 
tijdens de voorbereiding en uitvoering van 
programma's, onder meer op het vlak van 
toezicht, rapportage en evaluatie. De 
fondsen ondersteunen geen maatregelen 
die enige vorm van segregatie in de hand 
werken.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de desbetreffende instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, milieupartners en de 
instanties die tot taak hebben sociale 
insluiting, grondrechten, rechten van 
personen met een handicap, 
gendergelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

(c) de desbetreffende instanties die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, milieupartners en de 
instanties die tot taak hebben sociale 
insluiting, grondrechten, rechten van 
personen met een handicap, rechten van 
LGBTI+-personen, gendergelijkheid en 
non-discriminatie te bevorderen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter b – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) een gendereffectbeoordeling voor 
de beleidskeuzen in het kader van elk van 
deze fondsen;

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) maatregelen die zijn genomen om 
de in artikel 6 bedoelde partners te 
betrekken;

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de sociaal-economische situatie van (b) de sociaal-economische situatie van 
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de betrokken lidstaat of regio; de betrokken lidstaat of regio, alsook de 
graad van gendergelijkheid die er is 
bereikt;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De omvang en het niveau van de 
schorsing van vastleggingen die wordt 
opgelegd, is evenredig, respecteert de 
gelijke behandeling van de lidstaten en 
houdt rekening met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken lidstaat, 
in het bijzonder het werkloosheidspeil, het 
armoedepeil of het niveau van sociale 
uitsluiting van de lidstaat in kwestie ten 
opzichte van het gemiddelde van de Unie 
en het effect van de schorsing op de 
economie van de betrokken lidstaat. De 
impact van schorsingen op programma's 
die van essentieel belang zijn voor de 
aanpak van negatieve economische of 
sociale omstandigheden, zijn een 
specifieke factor waarmee rekening moet 
worden gehouden.

9. De omvang en het niveau van de 
schorsing van vastleggingen die wordt 
opgelegd, is evenredig, respecteert de 
gelijke behandeling van de lidstaten en 
houdt rekening met de sociaaleconomische 
omstandigheden van de betrokken lidstaat, 
in het bijzonder het werkloosheidspeil, het 
armoedepeil of het niveau van sociale 
uitsluiting van de lidstaat in kwestie ten 
opzichte van het gemiddelde van de Unie 
en het effect van de schorsing op de 
economie van de betrokken lidstaat. De 
impact van schorsingen op programma's 
die van essentieel belang zijn voor de 
aanpak van negatieve economische of 
sociale omstandigheden, zijn een 
specifieke factor waarmee rekening moet 
worden gehouden. De schorsing van 
vastleggingen of betalingen hebben geen 
specifieke negatieve gevolgen voor de 
economische en sociale ontwikkeling van 
vrouwen.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) economische, sociale en territoriale 
verschillen, behalve voor door het EFMZV 
ondersteunde programma's;

(i) economische, sociale en territoriale 
verschillen, en in voorkomend geval 
genderongelijkheden, behalve voor door 
het EFMZV ondersteunde programma's;
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 – letter d – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) een gendereffectbeoordeling van 
de gerelateerde soorten acties en de 
geplande concrete acties die van 
strategisch belang zijn;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 – letter d – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) outputindicatoren en 
resultaatindicatoren met de bijbehorende 
mijlpalen en streefdoelen;

ii) outputindicatoren en 
resultaatindicatoren met de bijbehorende 
mijlpalen en streefdoelen, in voorkomend 
geval uitgesplitst naar gender;

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de voorziene aanpak van de 
communicatie en zichtbaarheid van het 
programma door het vaststellen van de 
doelstellingen, het doelpubliek, de 
communicatiekanalen, de 
communicatieactiviteiten op sociale media, 
de geplande begroting en de relevante 
indicatoren voor toezicht en evaluatie;

(i) de voorziene aanpak van de 
communicatie en zichtbaarheid van het 
programma door het vaststellen van de 
doelstellingen, het doelpubliek, de 
communicatiekanalen, de 
communicatieactiviteiten op sociale media, 
de geplande begroting en de relevante 
indicatoren – waar mogelijk ontwikkeld op 
genderbewuste wijze – voor toezicht en 
evaluatie, volgens de beginselen van niet-
seksistische communicatie en met een 
genderperspectief;
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Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de bijdrage van het operationele 
programma aan de bevordering van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en in 
voorkomend geval de maatregelen om 
integratie van het genderperspectief te 
waarborgen;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) in voorkomend geval de 
maatregelen die zijn genomen om de 
toegankelijkheid voor personen met 
speciale behoeften, zoals personen met 
een handicap, te waarborgen;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het EFRO, het ESF+ en het 
Cohesiefonds kunnen gezamenlijk steun 
bieden voor programma's in het kader van 
de doelstelling "investeren in 
werkgelegenheid en groei".

1. Het EFRO, het ESF+ en het 
Cohesiefonds kunnen gezamenlijk steun 
bieden voor programma's in het kader van 
de doelstelling "investeren in 
werkgelegenheid en groei", met bijzondere 
aandacht voor programma's die bedoeld 
zijn om meer vrouwen en personen met 
speciale behoeften te laten deelnemen aan 
de arbeidsmarkt.
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Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een analyse van de 
ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden 
van het gebied;

(b) een analyse van de 
ontwikkelingsbehoeften, de situatie op het 
vlak van gendergelijkheid en de
mogelijkheden van het gebied;

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wordt geleid door plaatselijke 
actiegroepen bestaande uit 
vertegenwoordigers van de publieke en 
private lokale sociaaleconomische 
belangen, waarbij niet één belangengroep 
alleen de controle heeft over de 
besluitvorming;

(b) wordt geleid door plaatselijke 
actiegroepen bestaande uit 
vertegenwoordigers van de publieke en 
private lokale sociaaleconomische 
belangen, met inbegrip van organisaties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
bevordering van gendergelijkheid, waarbij 
niet één belangengroep, ook niet de 
openbare sector, alleen de controle heeft 
over de besluitvorming;

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ondersteuning biedt voor 
netwerkvorming, aspecten die in de lokale 
context innovatief zijn en in voorkomend 
geval samenwerking.

(d) ondersteuning biedt voor 
netwerkvorming, gendergelijkheid, 
toegankelijkheid, aspecten die in de lokale 
context innovatief zijn en in voorkomend 
geval samenwerking.
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het geografische gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft;

(a) het geografische gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft; bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan vrouwen en personen met 
speciale behoeften, zoals personen met 
een handicap;

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) een gendereffectbeoordeling van 
die strategie;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde beheersautoriteiten 
bepalen de criteria voor de selectie van 
deze strategieën, richten een comité op om 
deze selectie uit te voeren en keuren de 
door het comité geselecteerde strategieën 
goed.

2. De bevoegde beheersautoriteiten 
bepalen de criteria voor de selectie van 
deze strategieën, richten een 
genderevenwichtig comité op om deze 
selectie uit te voeren en keuren de door het 
comité geselecteerde strategieën goed.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de opstelling van een niet- (b) de opstelling van een niet-
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discriminerende en transparante 
selectieprocedure en van criteria, waardoor 
belangenconflicten worden vermeden en 
wordt gewaarborgd dat bij 
selectiebeslissingen niet één belangengroep 
alleen de controle heeft over de 
selectiebeslissingen;

discriminerende, genderevenwichtige en 
transparante selectieprocedure en van 
criteria, waardoor belangenconflicten 
worden vermeden en wordt gewaarborgd 
dat bij selectiebeslissingen niet één 
belangengroep alleen de controle heeft 
over de selectiebeslissingen;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat bepaalt de samenstelling van 
het toezichtcomité en zorgt voor een 
evenwichtige vertegenwoordiging van de 
bevoegde lidstaatautoriteiten, intermediaire 
instanties en de in artikel 6 bedoelde 
partners.

De lidstaat bepaalt de samenstelling van 
het toezichtcomité en zorgt voor 
genderevenwicht en een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de bevoegde 
lidstaatautoriteiten, intermediaire instanties 
en de in artikel 6 bedoelde partners.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Dit verslag wordt op 
genderbewuste wijze opgesteld en bevat 
een specifiek hoofdstuk over 
gendergelijkheid.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien relevant worden gegevens 
uitgesplitst naar gender.
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De beheersautoriteit voert evaluatie 
van het programma uit. Elke evaluatie 
bevat een beoordeling van de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde met het oog 
op de verbetering van de kwaliteit van het 
ontwerp en de uitvoering van de 
programma's.

1. De beheersautoriteit voert 
evaluaties van het programma uit. Elke 
evaluatie bevat een beoordeling van de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, 
samenhang en EU-meerwaarde van het 
programma, alsook van de gevolgen ervan 
voor de grondrechten, waaronder 
gendergelijkheid en non-discriminatie,
met het oog op de verbetering van de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van de programma's.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het definitieve prestatieverslag 
wordt op genderbewuste wijze opgesteld 
en bevat een specifiek hoofdstuk over 
gendergelijkheid.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie verricht een 
tussentijdse evaluatie om uiterlijk eind 
2024 de doeltreffendheid, efficiëntie, 
relevantie, samenhang en EU-meerwaarde 
van elk fonds te onderzoeken. De 
Commissie kan gebruikmaken van alle 
relevante informatie die al beschikbaar is 
overeenkomstig artikel [128] van het 
Financieel Reglement.

1. De Commissie verricht een 
tussentijdse evaluatie om uiterlijk 
eind 2024 de doeltreffendheid, efficiëntie, 
relevantie, samenhang, gevolgen voor de 
grondrechten, waaronder 
gendergelijkheid, en EU-meerwaarde van 
elk fonds te onderzoeken. De Commissie 
kan gebruikmaken van alle relevante 
informatie die al beschikbaar is 
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overeenkomstig artikel [128] van het 
Financieel Reglement.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten waarborgen de 
kwaliteit en de betrouwbaarheid van het 
monitoringsysteem en van de gegevens 
over indicatoren.

4. De lidstaten waarborgen de 
kwaliteit en de betrouwbaarheid van het 
monitoringsysteem en van de gegevens 
over indicatoren, die waar mogelijk 
moeten worden ontwikkeld op 
genderbewuste wijze, en waarborgen 
dienovereenkomstig dat de 
gegevensvergaring waar relevant wordt 
uitgesplitst naar gender.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de toepassing van 
gendermainstreaming in het programma 
waarborgen;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 3 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen en non-discriminatie 
waarborgen;
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 3 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j ter) in voorkomend geval de 
toegankelijkheid voor personen met 
speciale behoeften, zoals personen met 
een handicap, waarborgen;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – tabel 1 – punt 016 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

016 bis Ontwikkeling van vaardigheden voor 
een grotere deelname van vrouwen 
aan de arbeidsmarkt op het gebied van 
STEM

0% 0%

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – tabel horizontale randvoorwaarden – rij 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Effectieve toepassing en uitvoering van het 
EU-Handvest van de grondrechten

Er is voorzien in doeltreffende 
mechanismen om de naleving van het 
EU-Handvest van de grondrechten te 
waarborgen, waaronder:

1. Regelingen om te controleren dat 
de door de fondsen ondersteunde concrete 
acties verenigbaar zijn met het Handvest 
van de grondrechten.

2. Regelingen voor rapportage aan 
het toezichtcomité over de 
verenigbaarheid van de door de fondsen 
ondersteunde concrete acties met het 
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Handvest van de grondrechten.

Amendement

Effectieve toepassing en uitvoering van de 
bevordering van gendergelijkheid en de 
strijd tegen discriminatie op grond van 
gender

Er is voorzien in doeltreffende 
mechanismen om de naleving van de 
bevordering van gendergelijkheid en de 
strijd tegen discriminatie op grond van 
gender te waarborgen, waaronder:

1. Regelingen in overeenstemming 
met het institutionele en wettelijke kader 
van lidstaten voor het betrekken van 
organen die verantwoordelijk zijn voor 
gendergelijkheid in de hele 
voorbereidings- en uitvoeringsfase van 
programma's, met inbegrip van het geven 
van advies over gendergelijkheid.

2. Regelingen voor opleiding van het 
personeel van de instanties die betrokken 
zijn bij het beheer van en de controle op 
de fondsen op het vlak van Uniewetgeving 
en -beleid inzake gendergelijkheid en 
gendermainstreaming.
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