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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste instrument van de Europese Unie dat 
hoogwaardige banen ondersteunt en zorgt voor eerlijker kansen op werk voor alle EU-
burgers. Dit wordt gedaan door te investeren in het menselijke kapitaal van Europa –
werknemers, jongeren en alle mensen die werk zoeken.

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

De rapporteur onderschrijft de gedachte dat het ESF+ een cruciale rol moet blijven spelen bij 
het scheppen van nieuwe en hoogwaardige banen en het bevorderen van sociale inclusie, in 
het bijzonder van kansarme groepen als jongeren, langdurig werklozen en mensen met een 
handicap.

De rapporteur is ingenomen met de bepaling om 25 % van de middelen toe te wijzen aan 
sociale inclusie en 2 % te bestemmen voor de bestrijding van materiële deprivatie. Tevens 
begroet zij het voorstel om 10 % van de middelen te bestemmen voor werkgelegenheid voor 
jongeren in landen met een hoog aantal jongeren die niet werken, studeren of een opleiding 
volgen (NEET's). De rapporteur onderkent hoe belangrijk deze specifieke acties zijn, maar wil 
onderstrepen dat hij tevens belang hecht aan de oorspronkelijke doelstellingen van het ESF –
ondersteuning van actieve werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, in het bijzonder door 
middel van actief arbeidsmarktbeleid – en van mening is dat deze ook essentieel moeten zijn 
in het volgende ESF+. 

De rapporteur erkent het belang van het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme 
specialisatie door middel van een leven lang leren en van opleidingsmodellen die in het 
bijzonder gericht zijn op NEET's, maar ook op leerkrachten, trainers, mentoren, coaches, en 
ondernemers en onderzoekers.

De rapporteur is van mening dat in de wetstekst beter tot uitdrukking moet komen dat de 
regio's een duidelijke rol spelen, zowel als begunstigde als beherende autoriteit, zodat 
gewaarborgd wordt dat de doelen in het voorstel effectiever zijn en de juiste coördinatie tot 
stand komt tussen het ESF+ en het bredere cohesie- en regionaal beleid, en de 
financieringsinstrumenten ervan.

De rapporteur is ingenomen met het voornemen van de Commissie om het regelgevingskader 
te vereenvoudigen en is van mening dat synergieën en coördinatie tussen het ESF+ en andere 
structuurfondsen (in het bijzonder het EFRO en het Cohesiefonds) een belangrijke factor 
vormen voor effectiviteit en efficiëntie bij het halen van de doelen van het ESF+.

Het voorstel van de Commissie brengt een koppeling tot stand tussen het Europees semester, 
landspecifieke aanbevelingen en investeringen in het kader van ESF+. De rapporteur 
onderkent hoe belangrijk het Europees semester en de landspecifieke aanbevelingen zijn om 
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een context voor de planning van investeringen tot stand te kunnen brengen. Zij is evenwel 
van mening dat op het niveau van de beheersautoriteiten, zowel nationaal als regionaal, de 
juiste hoeveelheid flexibiliteit moet worden gewaarborgd om te kunnen vaststellen met welke 
prioriteiten en in welke gebieden  geïnvesteerd moet worden. Daarbij is het ook nodig om 
beter te omschrijven welk verband er bestaat tussen het cohesiebeleid en het Europees 
semester, zodat het Europees semester een meer sociale en territoriale dimensie krijgt.

Vanuit dit perspectief bezien is de rapporteur tevens van mening dat de koppeling tussen de 
landspecifieke aanbevelingen en het ESF+ coherent moet zijn en afgestemd op de in de 
Europese pijler van sociale rechten vastgelegde beginselen en rechten, waar daadwerkelijk 
rekening mee gehouden moet worden en die moeten worden uitgevoerd. 

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
46, onder d), artikel 149, artikel 153, lid 2, 
onder a), artikel 164, artikel 168, lid 5, 
artikel 175, lid 3, en artikel 349,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name artikel 
46, onder d), artikel 149, artikel 153, lid 2, 
onder a), artikel 164, artikel 168, lid 5, 
artikel 174, artikel 175, lid 3, en artikel 
349,

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Steun in het kader van de 
investeringsprioriteit "vanuit de 
gemeenschap geleide lokale 
ontwikkeling" kan bijdragen tot alle 
doelstellingen van deze verordening. Bij 
vanuit de gemeenschap geleide 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën 
waarvoor het ESF+ steun verleent, 
moeten ook de kansarmen in het 
desbetreffende grondgebied betrokken 
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worden, zowel wat betreft governance van 
plaatselijke actiegroepen als de inhoud 
van de strategie. Vanuit het ESF kunnen 
vanuit de gemeenschap geleide 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën in 
stedelijke en plattelandsgebieden worden 
ondersteund, alsmede geïntegreerde 
territoriale investeringen (ITI).

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 met het oog op de 
verwezenlijking van de gestelde doelen. 
De lidstaten ontwikkelen hun eigen 
nationale meerjarige 
investeringsstrategieën ter ondersteuning 
van die hervormingsprioriteiten. Die 
strategieën moeten worden ontwikkeld in 
samenwerking met nationale, regionale 
en lokale autoriteiten en in aansluiting met 
de jaarlijkse nationale 
hervormingsprogramma's worden 
gepresenteerd als een manier om de 
prioritaire investeringsprojecten die 
nationale en/of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren. 
Zij moeten ook dienen om de financiering 
van de Unie op coherente wijze te 
gebruiken en de meerwaarde te 
maximaliseren van de financiële steun die 
met name zal worden ontvangen uit de 
programma's die in voorkomend geval door 
de Unie worden ondersteund in het kader 
van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 
Europees Sociaal Fonds+, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
het Europees Landbouwfonds voor 
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plattelandsontwikkeling, de 
stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van de
economische globalisering, het beheer van 
migratiestromen en de toenemende 
veiligheidsbedreigingen, de overgang naar 
schone energie, technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's, dat vooral door kleine en 
middelgrote ondernemingen wordt ervaren. 
Rekening houdend met de veranderende 
realiteit van de arbeidsmarkt, moet de Unie 
voorbereid zijn op de huidige en 
toekomstige uitdagingen door te investeren 
in relevante vaardigheden, door groei
inclusiever te maken en het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te verbeteren, ook 
met het oog op arbeidsmobiliteit.

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van 
sociale en economische ongelijkheid,
globalisering, het beheer van 
migratiestromen en aanverwante 
integratieproblemen, de overgang naar 
schone energie, technologische 
veranderingen, demografische 
ontwikkelingen, ongelijke toegang tot 
onderwijs en digitalisering, 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 de 
arbeidsmarkt, met inbegrip van 
kwaliteitsvol onderwijs en kwaliteitsvolle 
opleidingen en een leven lang leren
inclusiever te maken en het sociaal, 
onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid te 
verbeteren, ook met het oog op vrijwillige
arbeidsmobiliteit.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

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

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

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De integratie van het 
actieprogramma van de Unie op het gebied 
van gezondheid in het ESF+ zal ook 
synergieën creëren tussen de ontwikkeling 
en beproeving van initiatieven en 
beleidsmaatregelen ter verbetering van de 
doeltreffendheid, veerkrachtigheid en 
duurzaamheid van gezondheidsstelsels die 
door het onderdeel gezondheid van het 
ESF+ zijn ontwikkeld, en de uitvoering 
daarvan in de lidstaten via de instrumenten 
die door de andere onderdelen van de 
ESF+-verordening worden aangeleverd.

(11) De integratie van het 
actieprogramma van de Unie op het gebied 
van gezondheid in het ESF+ zal ook 
synergieën creëren tussen de ontwikkeling 
en beproeving van initiatieven en 
beleidsmaatregelen ter verbetering van de 
doeltreffendheid, veerkrachtigheid en 
duurzaamheid van gezondheidsstelsels die 
door het onderdeel gezondheid van het 
ESF+ zijn ontwikkeld, en de uitvoering
daarvan in de lidstaten op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau via de 
instrumenten die door de andere 
onderdelen van de ESF+-verordening 
worden aangeleverd.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn de 
werkgelegenheid te bevorderen door 
actieve maatregelen waardoor 
(her)integratie op de arbeidsmarkt, met 
name van jongeren, langdurig werklozen 
en inactieven, mogelijk wordt gemaakt, 
alsook door zelfstandige arbeid en de 
sociale economie te bevorderen. Het ESF+ 
moet erop gericht zijn de werking van de 
arbeidsmarkten te verbeteren door de 
modernisering van de 
arbeidsmarktinstellingen, zoals de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 
gericht advies en begeleiding te verlenen 
tijdens de zoektocht naar werk en de 
overgang naar werk en om de mobiliteit 
van werknemers te verbeteren. Het ESF+ 
moet de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen via maatregelen 
die er onder meer op gericht zijn het 

(13) Het ESF+ moet maatregelen 
steunen die erop gericht zijn om de 
overgang van jongeren van onderwijs 
naar werk te vergemakkelijken. Voorts 
moet het ESF+ moet erop gericht zijn 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
bevorderen door actieve maatregelen 
waardoor (her)integratie op de 
arbeidsmarkt, met name van jongeren, 
personen met een handicap en mensen 
met een chronische ziekte, 
gemarginaliseerde groepen, langdurig 
werklozen en economisch inactieven, 
mogelijk wordt gemaakt, alsook door 
zelfstandige arbeid, in combinatie met 
specifieke opleidingsprogramma's, 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 
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evenwicht tussen werk en privéleven en de 
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico’s 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 
gericht en persoonlijk advies en 
begeleiding te verlenen tijdens de 
zoektocht naar werk en de overgang naar 
werk en om de mobiliteit van werknemers 
te vergemakkelijken. Het ESF+ moet de 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen en 
gendergelijkheid stimuleren via 
maatregelen die er onder meer op gericht 
zijn het evenwicht tussen werk en 
privéleven en de toegang tot betaalbare en 
kwalitatief hoogstaande kinderopvang en 
andere zorgdiensten of -ondersteuning te 
verbeteren. Het ESF+ moet ook tot doel 
hebben een gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico’s 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het ESF+ moet steun bieden om 
onderwijs- en opleidingsstelsels 
kwaliteitsvoller, doeltreffender en 
relevanter voor de arbeidsmarkt te maken 
om het verwerven van sleutelcompetenties 
te vergemakkelijken, in het bijzonder 
digitale vaardigheden die elke persoon 
nodig heeft voor zelfontplooiing en 
ontwikkeling, werk, sociale inclusie en 
actief burgerschap. Het ESF+ moet helpen 
bij de voortgang in onderwijs en opleiding 
en bij de overgang naar werk. Het moet een 
leven lang leren en de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en bijdragen tot 
het concurrentievermogen en de 
maatschappelijke en economische 
innovatie door schaalbare en duurzame 

(14) Als belangrijkste EU-instrument 
voor de investering in menselijk kapitaal 
en vaardigheden, speelt het ESF+ een 
cruciale rol bij de bevordering van 
sociale, economische en territoriale 
cohesie. Het ESF+ moet steun bieden om 
onderwijs- en opleidingsstelsels en 
eventuele bijscholingsstelsels 
kwaliteitsvoller, doeltreffender en 
relevanter voor de arbeidsmarkt te maken 
om het verwerven van sleutelcompetenties 
te vergemakkelijken, in het bijzonder 
digitale en transversale vaardigheden die 
elke persoon nodig heeft voor 
zelfontplooiing en ontwikkeling, werk, 
sociale inclusie en actief burgerschap. Het 
ESF+ moet helpen bij de voortgang in 
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initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bereikt via werkgerelateerde opleidingen 
en leerlingplaatsen, levenslange 
begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

onderwijs en opleiding, zonder de 
technologische ontwikkelingen en de 
snelle verandering van de vereiste kennis 
en vaardigheden uit het oog te verliezen,
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 kwaliteitsvolle werkgerelateerde 
opleidingen en leerlingplaatsen, 
levenslange begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 
prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

Amendement 11

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. 

(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 en 
aanpassing aan maatschappelijke 
uitdagingen worden vergemakkelijkt, 
voortijdig schoolverlaten worden 
voorkomen, de kennis van gezondheid 
worden verbeterd, de koppeling met niet-
formeel en informeel leren worden 
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Synergieën met het programma Erasmus, 
met name ter bevordering van de deelname 
van kansarme lerenden aan leermobiliteit, 
moet in deze context worden ondersteund.

versterkt en de leermobiliteit voor iedereen 
worden vergemakkelijkt. Er moet worden 
gestreefd naar synergieën met andere EU-
programma's, zoals het Erasmus-
programma, om innovatieve praktijken uit 
te breiden en met name ter bevordering 
van de deelname van kansarme lerenden en 
jongeren in een kwetsbare situatie aan 
leermobiliteit.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Het ESF+ moet flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen
bevorderen, via aanbieders van formeel
en niet-formeel onderwijs, onder andere 
door digitale vaardigheden en 
sleuteltechnologieën te ontwikkelen, om 
mensen uit te rusten met vaardigheden die 
zijn aangepast aan digitalisering, 
technologische veranderingen, innovatie en 
sociale en economische veranderingen. Het 
moet de overgang van onderwijs naar 
werk en loopbaanovergangen 
vergemakkelijken en vrijwillige mobiliteit 
bevorderen en in het bijzonder 
laaggeschoolden, mensen met een 
handicap of een chronische ziekte en/of 
volwassenen met geringe vaardigheden of 
mensen die negatieve gevolgen van de 
globalisering ondervinden, ondersteunen 
in overeenstemming met de agenda voor 
vaardigheden voor Europa.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

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

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

Amendement 14

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 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede op alle overheidsniveaus, zo ook 
op regionaal en lokaal niveau, 
ondersteunen zodat het doorgeven van 
achterstand van generatie op generatie 
wordt doorbroken. Het moet sociale 
inclusie bevorderen door gelijke kansen te 
waarborgen voor iedereen en discriminatie 
en ongelijkheid op gezondheidsgebied aan 
te pakken. Dit vereist dat een heel scala aan 
beleidsmaatregelen, strategieën en 
actieplannen voor de meest kansarmen 
wordt ingezet, ongeacht hun leeftijd, met 
inbegrip van kinderen, gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma, 
migranten, mensen met een ziekte of een 
chronische aandoening, daklozen met 
meerdere sociale problemen en werkende 
armen. Voorts moet aandacht worden 
besteed aan de regio's waar vanwege de 
slechte economische, sociale of 
demografische toestand sprake is van een 
braindrain van met name jonge mensen. 
Het ESF+ moet de actieve inclusie van 
mensen die ver van de arbeidsmarkt af 
staan bevorderen met het oog op hun 
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toegankelijkheid ervan. sociaal-economische integratie, onder 
meer door internet en daarmee ook 
telewerken beter toegankelijk te maken. 
Het ESF+ moet ook worden ingezet ter 
bevordering van de tijdige en gelijke 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten, zoals 
gezondheidszorg en langdurige zorg, in het 
bijzonder zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband. Het ESF+ moet 
bijdragen tot de modernisering van 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Het ESF+ moet bijdragen tot het 
terugdringen van de armoede door 
ondersteuning van nationale, regionale en 
lokale, indien van toepassing, regelingen 
die erop gericht zijn voedselgebrek en 
ernstige materiële deprivatie te 
verminderen en de sociale integratie van 
mensen die risico lopen op armoede of 
sociale uitsluiting en van de meest 
behoeftigen te bevorderen. Aangezien op 
Unieniveau ten minste 4 % van de ESF+-
middelen onder gedeeld beheer de meest 
behoeftigen ondersteunt, worden de 
lidstaten aangespoord ten minste 4% van 
hun nationale ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer te gebruiken om de vormen 
van extreme armoede te bestrijden die het 
sterkst bijdragen tot sociale uitsluiting, 
zoals dakloosheid, kinderarmoede en 
voedselgebrek. Gezien de aard van de 
activiteiten en het type eindontvangers is 
het nodig eenvoudigere regels toe te passen 
op de steun ter bestrijding van materiële 
deprivatie van de meest behoeftigen.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) In het licht van de aanhoudende 
behoefte aan grotere inspanningen voor het 
beheer van de migratiestromen in de Unie 
als geheel en met het oog op coherente, 
sterke en consistente ondersteuning van 
inspanningen voor solidariteit en de 
verdeling van de verantwoordelijkheid, 
moet het ESF+ steun verlenen voor de 
sociaal-economische integratie van 
onderdanen van derde landen, zo ook 
vluchtelingen en asielzoekers, als 
aanvulling op de acties die worden 
gefinancierd in het kader van het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie, en betere 
integratie van migranten op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten een 
toereikend bedrag aan ESF+-middelen 
toewijzen aan lokale autoriteiten om te 
voorzien in de integratiebehoeften van 
migranten op lokaal niveau.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het ESF+ moet beleids- en 
systeemhervormingen ondersteunen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
inclusie, gezondheidszorg en langdurige 
zorg, en onderwijs en opleiding. Om de 
afstemming op het Europees Semester te 
verbeteren, moeten de lidstaten een gepast 
bedrag van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer toewijzen voor de 

(21) Het ESF+ moet beleids- en 
systeemhervormingen ondersteunen op het 
gebied van werkgelegenheid, 
hoogwaardige banen, sociale inclusie, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, en 
onderwijs en opleiding, gekoppeld aan de 
uitdagingen die met het sociale scorebord 
van het Europees semester in kaart zijn 
gebracht. De lidstaten moeten een gepast 
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uitvoering van relevante landspecifieke 
aanbevelingen in verband met structurele 
uitdagingen die het best kunnen worden 
aangepakt via meerjarige investeringen 
binnen het toepassingsgebied van het 
ESF+. De Commissie en de lidstaten 
moeten zorgen voor samenhang, 
coördinatie en complementariteit tussen de 
ESF+-onderdelen onder gedeeld beheer en 
het onderdeel gezondheid van het ESF+ 
enerzijds en het steunprogramma voor 
hervormingen anderzijds, met inbegrip van 
het hervormingsinstrument en het 
instrument voor technische ondersteuning. 
De Commissie en de lidstaten moeten met 
name in alle stadia van het proces 
doeltreffende coördinatie waarborgen om 
de consistentie, samenhang, 
complementariteit en synergie tussen 
financieringsbronnen en de technische 
bijstand daarvan te bewaren.

bedrag van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer toewijzen voor de 
uitvoering van relevante landspecifieke 
aanbevelingen in verband met structurele 
uitdagingen die het best kunnen worden 
aangepakt via meerjarige investeringen 
binnen het toepassingsgebied van het 
ESF+, vooral van aanbevelingen die zijn 
gedaan in het eerste programmeringsjaar 
en ter gelegenheid van de tussentijdse 
evaluatie en die overeenstemmen met de 
achterliggende gedachte van het ESF+. 
De Commissie en de lidstaten moeten 
regionale en lokale autoriteiten op 
zinvolle wijze betrekken bij het proces om 
te zorgen voor samenhang, coördinatie en 
complementariteit tussen de ESF+-
onderdelen onder gedeeld beheer en het 
onderdeel gezondheid van het ESF+ 
enerzijds en het steunprogramma voor 
hervormingen anderzijds (het 
hervormingsinstrument en het instrument 
voor technische ondersteuning). De 
Commissie en de lidstaten moeten met 
name in alle stadia van het proces 
doeltreffende coördinatie waarborgen om 
de consistentie, samenhang, 
complementariteit en synergie tussen 
financieringsbronnen en de technische 
bijstand daarvan te bewaren, met 
inachtneming van het 
partnerschapsbeginsel.

Amendement 18

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 

(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 
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om voldoende ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer te investeren in acties ter 
bevordering van jongerenwerkgelegenheid, 
onder andere via de uitvoering van 
jongerengarantieregelingen. Voortbouwend 
op de acties die gericht zijn op individuele 
personen en werden ondersteund door het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de 
programmeringsperiode 2014-2020 moeten 
de lidstaten verder steun blijven verlenen 
voor herintegratie op de arbeidsmarkt en in 
het onderwijs en voor outreachmaatregelen 
voor jongeren door, waar van toepassing, 
prioriteit te geven aan langdurig werkloze, 
inactieve en kansarme jongeren, onder 
meer via jeugdwerk. De lidstaten moeten 
ook investeren in maatregelen die erop 
gericht zijn de overgang van school naar 
werk te vergemakkelijken en de diensten 
voor arbeidsvoorziening te hervormen en 
aan te passen zodat zij ondersteuning op 
maat kunnen bieden aan jongeren. De 
betrokken lidstaten moeten daarom ten 
minste 10 % van hun nationale ESF+-
middelen onder gedeeld beheer toewijzen 
aan ondersteuning van de inzetbaarheid 
van jongeren.

om voldoende ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer te investeren in acties ter 
bevordering van jongerenwerkgelegenheid
en de toegang van jongeren tot 
hoogwaardige banen, onder andere via de 
uitvoering van jongerengarantieregelingen. 
Voortbouwend op de acties die gericht zijn 
op individuele personen en werden 
ondersteund door het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de 
programmeringsperiode 2014-2020 moeten 
de lidstaten en hun regio's 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 en 
programma's ter bevordering van 
ondernemerschap. 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, met 
name aan jongeren in een kwetsbare 
situatie. De betrokken lidstaten moeten 
10 % van hun nationale ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer toewijzen aan 
ondersteuning van de inzetbaarheid van 
jongeren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) De lidstaten moeten zorgen voor 
coördinatie en complementariteit tussen de 
door deze fondsen ondersteunde acties en 
de gelijkmatige ontwikkeling van de 
minder ontwikkelde regio's mogelijk 
maken ten opzichte van de gemiddelde 
EU-indicatoren.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) Overeenkomstig de artikelen 174 
en 349 VWEU en artikel 2 van Protocol 
nr. 6 bij de Akte van Toetreding van 1994 
hebben de ultraperifere gebieden en de 
noordelijke dunbevolkte regio's recht op 
specifieke maatregelen in het kader van het 
gemeenschappelijk beleid en de EU-
programma’s. Deze regio’s hebben 
bijzondere steun nodig aangezien zij 
kampen met ernstige en permanente 
natuurlijke belemmeringen.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF+ 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle actoren op de relevante territoriale 
niveaus en de sociaaleconomische actoren, 
met name de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld. Het is 
daarom van essentieel belang dat de 
lidstaten de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld aanmoedigen 
deel te nemen aan de uitvoering van het 
ESF+ onder gedeeld beheer.

(26) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF+ 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle actoren op de relevante territoriale 
niveaus en de sociaaleconomische actoren, 
met name de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld (GB-
verordening, art. 6). Het is daarom van 
essentieel belang dat de lidstaten regionale 
en lokale autoriteiten betrekken bij de 
tenuitvoerlegging van het ESF+ onder 
gedeeld beheer, aangezien zij de 
behoeften op sub-nationaal niveau het 
beste kennen, en de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld aanmoedigen 
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daaraan deel te nemen in 
overeenstemming met het wettelijk en 
institutioneel kader van de desbetreffende 
lidstaat.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De Europese Unie en al 
haar lidstaten zijn partij bij het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(28) De lidstaten en de Commissie 
moeten ervoor zorgen dat het ESF+ 
bijdraagt tot de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 VWEU ter 
bevordering van gelijke behandeling en 
kansen voor vrouwen en mannen op alle 
gebieden, waaronder de participatie op de 
arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en 
loopbaanontwikkeling. Zij moeten er ook 
voor zorgen dat het ESF+ gelijke kansen 
voor iedereen bevordert, zonder 
discriminatie, overeenkomstig artikel 10 
VWEU, alsook de inclusie in de 
maatschappij van personen met een 
handicap op voet van gelijkheid met 
anderen en dat het bijdraagt tot de 
uitvoering van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap. Met deze 
beginselen moet tijdig en op consistente 
wijze rekening worden gehouden in alle 
dimensies en in alle fasen van de 
voorbereiding, monitoring, uitvoering en 
evaluatie van de programma's, waarbij 
ervoor moet worden gezorgd dat er 
specifieke acties worden ondernomen ter 
bevordering van gendergelijkheid en 
gelijke kansen. Het ESF+ moet ook de 
overgang van residentiële/institutionele 
zorg naar zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband bevorderen, in het 
bijzonder voor degenen die te maken 
hebben met meervoudige discriminatie. 
Het ESF+ mag geen acties ondersteunen
die bijdragen tot segregatie of sociale 
uitsluiting. Verordening (EU) 
nr. [toekomstige GB-verordening] bepaalt 
dat de regels betreffende subsidiabiliteit 
van de uitgaven op nationaal niveau 
moeten worden vastgesteld, met bepaalde 
uitzonderingen, waarvoor in specifieke 
bepalingen ten aanzien van het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer moet 
worden voorzien.

(28) De lidstaten, mede via hun 
beheersautoriteiten op nationaal en 
regionaal niveau, 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 en pensioenen. 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 of een chronische ziekte op voet 
van gelijkheid met anderen en dat het 
bijdraagt tot de uitvoering van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen met een handicap. 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 
discriminatie. Dit moet tevens de 
ontwikkeling van een nationale/regionale 
strategie en een nationaal actieplan voor 
de-institutionalisering omvatten. 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 
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worden voorzien.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 26

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 
overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening 
van de lidstaten onderling en met de 
Commissie tot stand te brengen. Het 
Europees netwerk van 
grensoverschrijdende diensten voor 
arbeidsvoorziening moet, in overleg met de 
sociale partners, een betere werking van 
de arbeidsmarkten bevorderen door 
grensoverschrijdende mobiliteit van 
werknemers onder eerlijke voorwaarden
gemakkelijker te maken en de informatie 
op de arbeidsmarkten transparanter te 
maken. Het toepassingsgebied van het 
ESF+ omvat ook de ontwikkeling en 
ondersteuning van gerichte 
mobiliteitsregelingen zodat hoogwaardige
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vacatures kunnen worden vervuld waar 
tekortkomingen op de arbeidsmarkt zijn 
geïdentificeerd.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Mensen langer gezond en actief 
houden en hen in staat stellen een actieve 
rol te spelen bij de zorg voor de eigen 
gezondheid, zal positieve effecten hebben
op de volksgezondheid, op de ongelijkheid 
op gezondheidsgebied, op de 
levenskwaliteit, de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de inclusiviteit, 
en zal de druk op de nationale begrotingen 
doen afnemen. De Commissie is 
vastbesloten de lidstaten te helpen om hun 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(sustainable development goals - SDG's) te 
behalen, in het bijzonder SDG 3 
"Gezondheid en welzijn voor iedereen, op 
elke leeftijd"17.

(36) Mensen langer gezond en actief 
houden en hen in staat stellen een actieve 
rol te spelen bij de zorg voor de eigen 
gezondheid, zal positieve effecten hebben 
op de volksgezondheid, op de ongelijkheid 
op gezondheidsgebied, op de 
levenskwaliteit, de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de inclusiviteit, 
en zal de druk op de nationale en regionale
begrotingen doen afnemen. De Commissie 
is vastbesloten de lidstaten te helpen om 
hun duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(sustainable development goals - SDG's) te 
behalen, in het bijzonder SDG 3 
"Gezondheid en welzijn voor iedereen, op 
elke leeftijd"17.
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17COM(2016) 739 final 17COM(2016) 739 final

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Het onderdeel gezondheid van het 
ESF+ moet bijdragen tot ziektepreventie 
gedurende het hele leven van de EU-
burgers en tot de bevordering van de 
gezondheid door risicofactoren voor de 
gezondheid aan te pakken zoals 
tabaksgebruik en passief roken, schadelijk 
alcoholgebruik, consumptie van illegale 
drugs en schade aan de gezondheid door 
drugsgebruik, ongezonde 
voedingsgewoonten en gebrek aan 
lichaamsbeweging. Het moet een klimaat 
creëren dat bevorderlijk is voor een 
gezonde levensstijl om de maatregelen van 
de lidstaten aan te vullen in 
overeenstemming met de desbetreffende 
strategieën. Het onderdeel gezondheid van 
het ESF+ moet doeltreffende 
preventiemodellen, innovatieve 
technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen 
en oplossingen integreren om bij te dragen 
tot innovatieve, doeltreffende en duurzame 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
om de toegang tot een betere en veiligere 
gezondheidszorg voor de Europese burgers 
te vergemakkelijken.

(38) Het onderdeel gezondheid van het 
ESF+ moet bijdragen tot ziektepreventie 
gedurende het hele leven van de EU-
burgers en tot de bevordering van de 
gezondheid door risicofactoren voor de 
gezondheid aan te pakken zoals 
tabaksgebruik en passief roken, schadelijk 
alcoholgebruik, consumptie van illegale 
drugs en schade aan de gezondheid door 
drugsgebruik, ongezonde 
voedingsgewoonten en gebrek aan 
lichaamsbeweging. Het moet een klimaat 
creëren dat bevorderlijk is voor een 
gezonde levensstijl om de maatregelen van 
de lidstaten aan te vullen in 
overeenstemming met de desbetreffende 
strategieën. Het onderdeel gezondheid van 
het ESF+ moet doeltreffende 
preventiemodellen, innovatieve 
technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen 
en oplossingen integreren om bij te dragen 
tot innovatieve, doeltreffende en duurzame 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau en 
om de toegang tot een betere en veiligere 
gezondheidszorg voor de Europese burgers 
te vergemakkelijken.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 50 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50 bis) Gezien de verschillen in 
ontwikkelingsniveau tussen de regio's en 



PE625.392v02-00 24/54 AD\1165823NL.docx

NL

de uiteenlopende sociale omstandigheden 
in Europa, moet het ESF+ voldoende 
flexibel zijn om rekening te houden met 
regionale en territoriale kenmerken.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "maatregelen voor sociale 
inclusie": een proces waarmee 
inspanningen worden gedaan om 
armoede en sociale uitsluiting tegen te 
gaan, gelijke kansen te waarborgen en 
voorwaarden te creëren om volledige en 
actieve participatie in de samenleving 
mogelijk te maken;

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

13. "meest behoeftige personen": 
natuurlijke personen – individuen, 
gezinnen (met inbegrip van 
eenoudergezinnen), huishoudens of uit 
dergelijke personen samengestelde groepen 
– van wie de behoefte aan hulp is 
vastgesteld aan de hand van objectieve 
criteria die door de bevoegde nationale 
autoriteiten in overleg met relevante 
belanghebbende partijen, onder vermijding 
van belangenconflicten, zijn vastgesteld en 
door die bevoegde nationale autoriteiten 
zijn goedgekeurd en elementen kunnen 
bevatten waarmee de hulp kan worden 
afgestemd op de meest behoeftige personen 
in bepaalde geografische gebieden;
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "sociale inclusie": de 
verbetering van de voorwaarden voor 
maatschappelijke participatie, met name 
voor kansarmen, door hun mogelijkheden 
te vergoten.

Amendement 34

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 en rechten van de op 
17 november 2017 door het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie 
afgekondigde Europese pijler van sociale 
rechten – de lidstaten op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau te steunen om 
door middel van duurzame banen hoge 
werkgelegenheidsniveaus te 
verwezenlijken, evenals een billijke sociale 
bescherming, sociale inclusie en een 
geschoolde en veerkrachtige 
beroepsbevolking voor de huidige en 
toekomstige arbeidswereld, en er zo toe bij 
te dragen dat de Unie haar doelstellingen 
met betrekking tot een sterkere 
economische, sociale en territoriale 
cohesie haalt.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ESF+ verleent steun en meerwaarde 
aan de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
en het vult die maatregelen aan met het oog 
op gelijke kansen, toegang tot de 
arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden, 
sociale bescherming en inclusie, en een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid.

Het ESF+ verleent steun en meerwaarde 
aan de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
op nationaal, regionaal en lokaal niveau 
en het vult die maatregelen aan met het oog 
op gelijke kansen, gendergelijkheid, 
toegang tot de arbeidsmarkt, billijke 
arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming 
en inclusie, en een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid, als vastgelegd in de Europese 
pijler van sociale rechten.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) onder gedeeld beheer, voor het deel 
van de bijstand dat overeenkomt met de 
specifieke in artikel 4, lid 1, vermelde 
doelstellingen (het "ESF+-onderdeel onder 
gedeeld beheer"), en

a) onder gedeeld beheer, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met regionale 
autoriteiten, als het institutionele en 
rechtskader van de lidstaten daarin 
voorzien, voor het deel van de bijstand dat 
overeenkomt met de specifieke in artikel 4, 
lid 1, vermelde doelstellingen (het "ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer"), en

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF+ ondersteunt de volgende 
specifieke doelstellingen op de 
beleidsgebieden werkgelegenheid, 
onderwijs, sociale inclusie en gezondheid 
en draagt zo ook bij tot de in artikel [4] van 
de [toekomstige GB-verordening] 
vastgestelde beleidsdoelstelling "Een 
socialer Europa – De uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten":

1. Het ESF+ ondersteunt de volgende 
specifieke doelstellingen op de 
beleidsgebieden werkgelegenheid, 
onderwijs, armoedebestrijding, sociale 
inclusie en gezondheid en draagt zo ook bij 
tot de in artikel [4] van de [toekomstige 
GB-verordening] vastgestelde 
beleidsdoelstelling "Een socialer Europa –
De uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten":
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Amendement 38

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 
– met inbegrip van jongeren, gezien de 
hoge jeugdwerkloosheid, 
gemarginaliseerde of kansarme groepen, 
mensen met een handicap, mensen die in 
bergachtige en achtergestelde stedelijke 
gebieden wonen, mensen die de 
pensioengerechtigde leeftijd naderen, 
langdurig werklozen en inactieven – tot 
hoogwaardig werk verbeteren, en 
zelfstandig ondernemerschap, 
ondernemerschap, met inbegrip van de 
oprichting van kmo's met behulp van 
specifieke opleidingsprogramma's, en de 
sociale economie bevorderen, onder meer 
via opleidingen op het werk en 
leerlingplaatsen;

Amendement 39

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 op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau moderniseren en integreren 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 
loopbaanveranderingen tijdens de gehele 
levenscyclus en vrijwillige mobiliteit op de 
arbeidsmarkt, ook op grensoverschrijdend 
niveau, teneinde de kwaliteit van het werk 
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in alle opzichten te verbeteren;

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) gendergelijkheid en de
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, 
mede met het oog op de opbouw van 
pensioenrechten, 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 aanmoedigen en
bevorderen;

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iv) de kwaliteit, de doeltreffendheid, de 
flexibiliteit en de relevantie voor de
arbeidsmarkt van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels verbeteren om de 
verwerving van sleutelcompetenties –
onder meer digitale vaardigheden – te 
bevorderen, gelijke tred te houden met de 
steeds veranderende samenleving en zich 
eraan aan te passen, en tegelijk de e-
inclusie stimuleren;

Amendement 42
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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) de gelijke toegang tot en de 
voltooiing van kwaliteitsvolle en inclusieve 
educatie en opleiding, waarbij vroegtijdig 
schoolverlaten doeltreffend wordt 
aangepakt – vooral voor 
gemarginaliseerde en kansarme groepen
in stedelijke, plattelands- en afgelegen 
gebieden – 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 en de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap te bevorderen;

Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

vi) een leven lang leren evenals 
informeel en niet-formeel leren – en 
vooral flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen 
op het gebied van digitale vaardigheden –
bevorderen, beter op veranderingen en 
nieuwe vereisten inzake vaardigheden 
anticiperen op basis van de behoeften van 
de arbeidsmarkt, loopbaanovergangen 
vergemakkelijken en beroepsmobiliteit 
bevorderen, participatie in de samenleving 
stimuleren en maatschappelijke 
uitdagingen aanpakken;

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt vii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

vii) actieve inclusie bevorderen met het 
oog op gelijke kansen en actieve 
participatie, en de inzetbaarheid en de 
toegang tot werkgelegenheid voor 
kansarme groepen verbeteren;

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

viii) de sociaaleconomische integratie 
van onderdanen van derde landen, met 
inebrgip van migranten en vluchtelingen 
die internationale bescherming genieten,
en van gemarginaliseerde gemeenschappen 
– onder meer de Roma – bevorderen en 
een betere integratie van migranten op de 
arbeidsmarkt bewerkstelligen;

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(xi bis) de institutionele capaciteit van 
overheidsinstanties en belanghebbenden 
verbeteren en efficiënt openbaar bestuur 
bevorderen;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt xi ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(xi ter) de sociaal-economische integratie 
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van gemarginaliseerde gemeenschappen, 
migranten en kansarme groepen 
bespoedigen, door middel van 
geïntegreerde maatregelen, onder meer op 
het vlak van huisvesting en 
maatschappelijke dienstverlening;

Amendement 48

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 en voortdurende aanpassing 
van vaardigheden voor slimme 
specialisatie, gekoppeld aan de 
ontwikkelingen op het gebied van nieuwe 
technologieën, vaardigheden voor 
sleuteltechnologieën, de industriële 
overgang, groene banen en duurzame 
ontwikkeling, sectorale samenwerking 
rond vaardigheden en ondernemerschap, de 
opleiding van onderzoekers, mentoren, 
coaches en trainers, met name op het 
gebied van de ontwikkeling van menselijk 
kapitaal en personele middelen, 
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 en 
professionele corporaties;

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. een groener en koolstofarm Europa 2. een groener en koolstofarm Europa 
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via de verbetering van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels die nodig is voor de 
aanpassing van vaardigheden en 
kwalificaties, de bijscholing van iedereen –
onder meer de beroepsbevolking – en het 
creëren van nieuwe banen in sectoren die 
verband houden met milieu, klimaat en 
energie en de bio-economie.

via de verbetering van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels in de verschillende 
stadia van de beroepsactiviteit die nodig is 
voor het vergroten van het bewustzijn van 
klimaatverandering, de aanpassing van 
vaardigheden en kwalificaties, de 
bijscholing van actieve werknemers en 
werkzoekenden en het creëren van nieuwe
groene banen in sectoren die verband 
houden met milieu, klimaat en energie, de
circulaire economie en de bio-economie.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. een Europa dat dichter bij zijn 
burgers staat dankzij de bestrijding van 
armoede en maatregelen voor sociale 
inclusie, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van stedelijke, plattelands- en 
kustgebieden, om de sociaal-economische 
ongelijkheden in steden en regio's aan te 
pakken.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale financiële middelen voor 
het ESF+ voor de periode 2021-2027 
bedragen 101 174 000 000 EUR in 
lopende prijzen.

1. De middelen die beschikbaar zijn
voor het ESF+ bedragen 27,5 % van de 
middelen in het kader van de doelstelling 
"investeren in werkgelegenheid en groei" 
(d.w.z. 99 786 000 000 EUR in prijzen van 
2018), zonder het bedrag voor gezondheid, 
werkgelegenheid en sociale innovatie.

Amendement 52
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten en de Commissie 
ondersteunen ook specifieke gerichte acties 
om de in lid 1 bedoelde beginselen te 
bevorderen in het kader van alle 
doelstellingen van het ESF+, met inbegrip 
van de overgang van 
residentiële/institutionele zorg naar zorg in 
gezins- en gemeenschapsverband.

2. De lidstaten en de Commissie 
ondersteunen ook specifieke gerichte acties 
en de ontwikkeling van nationale en 
regionale strategieën en actieplannen om 
de in lid 1 bedoelde beginselen te 
bevorderen in het kader van alle 
doelstellingen van het ESF+, met inbegrip 
van de redelijke overgang van 
residentiële/institutionele zorg naar zorg in 
gezins- en gemeenschapsverband.
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Amendement 54

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten gebruiken de ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer vooral voor 
maatregelen met betrekking tot de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in hun 
nationale hervormingsprogramma's, het 
Europees Semester en de overeenkomstig 
artikel 121, lid 2, VWEU en artikel 148, lid 
4, VWEU aangenomen relevante 
landspecifieke aanbevelingen, en ze 
houden rekening met de in de Europese 
pijler van sociale rechten vastgestelde 
beginselen en rechten.

De lidstaten, mede via hun 
beheersautoriteiten op nationaal en 
regionaal niveau, gebruiken de ESF+-
middelen onder gedeeld beheer vooral voor 
maatregelen met betrekking tot de 
uitdagingen in verband met het 
toepassingsgebied en de doelstellingen 
van het ESF+ en die zijn vastgesteld in 
hun regionale strategieën, nationale 
hervormingsprogramma's en relevante 
landspecifieke aanbevelingen, met 
inachtneming van het sociale scorebord 
van het Europees Semester en 
aangenomen overeenkomstig artikel 121, 
lid 2, VWEU en artikel 148, lid 4, VWEU, 
en ze eerbiedigen de in de Europese pijler 
van sociale rechten vastgestelde beginselen 
en rechten, de lokale, regionale en 
nationale investeringsbehoeften en de 
lokale betrokkenheid bij de hervormingen 
ter plaatse.

Amendement 55

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zowel tijdens de planning als de uitvoering 
bevorderen de lidstaten en – in 
voorkomend geval – de Commissie 
synergieën en zorgen ze voor coördinatie, 
complementariteit en samenhang tussen het 
ESF+ en andere fondsen, programma's en 
instrumenten van de Unie, zoals Erasmus, 
het Fonds voor asiel en migratie en het 
steunprogramma voor hervormingen – met 

Zowel tijdens de planning als de uitvoering 
bevorderen de lidstaten via hun nationale 
en regionale beheersautoriteiten en – in 
voorkomend geval – de Commissie,
synergieën en zorgen ze voor coördinatie, 
complementariteit en samenhang tussen het 
ESF+ en andere fondsen van de Unie, 
zoals de structuurfondsen en in het 
bijzonder het EFRO en het Cohesiefonds, 
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inbegrip van het hervormingsinstrument en 
het instrument voor technische 
ondersteuning. De lidstaten en – in 
voorkomend geval – de Commissie 
optimaliseren de coördinatiemechanismen 
om dubbel werk te voorkomen en zorgen 
voor nauwe samenwerking tussen de voor 
de uitvoering verantwoordelijken met het 
oog op coherente en gestroomlijnde 
steunmaatregelen.

programma's en instrumenten van de Unie, 
zoals Erasmus, Horizon Europa, het Fonds 
voor asiel en migratie en het 
steunprogramma voor hervormingen – met 
inbegrip van het hervormingsinstrument en 
het instrument voor technische 
ondersteuning, onverminderd de in de 
artikelen 3 en 4 vastgestelde 
doelstellingen van het ESF+. De lidstaten 
en – in voorkomend geval – de Commissie 
optimaliseren de coördinatiemechanismen 
om dubbel werk te voorkomen en zorgen 
voor nauwe samenwerking tussen de voor 
de uitvoering verantwoordelijke 
beheersautoriteiten met het oog op
geïntegreerde benaderingen en coherente 
en gestroomlijnde steunmaatregelen.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten wijzen een gepast 
bedrag van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer toe om de uitdagingen aan 
te gaan die zijn vastgesteld in de 
overeenkomstig artikel 121, lid 2, VWEU 
en artikel 148, lid 4, VWEU aangenomen 
relevante landspecifieke aanbevelingen en 
in het Europees Semester binnen de 
werkingssfeer van het ESF+, zoals 
vastgesteld in artikel 4.

2. De lidstaten wijzen een gepast 
bedrag van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer toe, daarbij rekening 
houdend met regionale bijzonderheden,
om de uitdagingen aan te gaan die zijn 
vastgesteld in de overeenkomstig 
artikel 121, lid 2, VWEU en artikel 148, lid 
4, VWEU aangenomen relevante 
landspecifieke aanbevelingen en in het 
Europees Semester binnen de 
werkingssfeer van het ESF+, zoals 
vastgesteld in artikel 4. Dit zal gepaard 
gaan met voldoende flexibiliteit op het 
niveau van de beheerautoriteiten om 
prioriteiten en gebieden voor ESF+-
investeringen in kaart te brengen 
overeenkomstig de specifieke lokale of 
regionale uitdagingen, waarbij de in de 
Europese pijler van sociale rechten 
vastgelegde beginselen en rechten in 
aanmerking worden genomen, alsook de 
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doelstelling om opwaartse sociale 
convergentie te verbeteren.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten wijzen ten minste 25 % 
van hun ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer, indien van toepassing, toe voor de 
in artikel 4, lid 1, onder vii) tot en met xi), 
vastgestelde specifieke doelstellingen voor 
het beleidsgebied sociale inclusie, met 
inbegrip van de modernisering van de 
stelsels voor sociale bescherming en de 
bevordering van de sociaaleconomische 
integratie van onderdanen van derde 
landen. De lidstaten kunnen deze 
toewijzing gebruiken om andere 
uitdagingen dan werkloosheid aan te 
pakken ter ondersteuning van 
maatregelen voor de bestrijding van 
armoede die verder gaan dan actieve 
arbeidsmarktmaatregelen.

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten wijzen ten minste 4 % van hun 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer toe 
voor de in artikel 4, lid 1, onder xi), 
vastgestelde specifieke doelstelling van de 
sociale inclusie van de meest behoeftige 
personen en/of de bestrijding van 
materiële deprivatie.
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Motivering

Een minimale toewijzing van 4 % zou het ook mogelijk maken om de hoeveelheid middelen 
die beschikbaar is uit het huidige Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen te 
handhaven (4 miljard euro tussen 2014 en 2020). De lidstaten moeten de vrijheid hebben om 
te beslissen of ze voedselhulp, materiële hulp of maatregelen voor sociale inclusie willen 
bieden aan de meest behoeftigen, afhankelijk van de nationale context.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van dergelijke acties 
geven de lidstaten voorrang aan inactieve 
en langdurig werkloze jongeren en zorgen 

Bij de uitvoering van dergelijke acties 
geven de lidstaten voorrang aan inactieve 
en langdurig werkloze jongeren, met 



PE625.392v02-00 38/54 AD\1165823NL.docx

NL

ze voor gerichte outreachmaatregelen. bijzondere aandacht voor jongeren in 
plattelandsgebieden om ontvolking te 
voorkomen, en zorgen ze voor gerichte 
outreachmaatregelen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De nationale en regionale 
beheersautoriteiten van de lidstaat 
waarborgen de deelname van regionale en 
lokale autoriteiten, sociale en 
economische partners, maatschappelijke 
organisaties en begunstigden in alle stadia 
van de voorbereiding, tenuitvoerlegging, 
monitoring en evaluatie van het ESF+, in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in artikel 6 van de GB-
verordening, inclusief de Europese 
gedragscode over partnerschap. Dit is van 
toepassing op beleidsmaatregelen op het 
gebied van werkgelegenheid, onderwijs en 
sociale inclusie die door het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer worden 
ondersteund.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten wijzen ten minste 2 %
van de ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer in elk programma toe voor de 
capaciteitsopbouw van lokale en regionale 
autoriteiten, sociale en economische
partners en maatschappelijke organisaties.
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 7, lid 4, bedoelde middelen 
worden in het kader van een specifieke 
prioriteit of een specifiek programma 
geprogrammeerd.

De in artikel 7, lid 4, bedoelde middelen 
worden in het kader van een specifieke 
prioriteit of een specifiek programma 
geprogrammeerd. Het 
medefinancieringspercentage voor deze 
prioriteit of dit programma is vastgesteld 
op 85 %.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Steun overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
wordt in het kader van een specifieke 
prioriteit geprogrammeerd en gebruikt voor 
de in artikel 4, lid 1, onder i), vastgestelde 
specifieke doelstelling.

Steun overeenkomstig artikel 7, lid 5, 
wordt in het kader van een specifieke 
prioriteit geprogrammeerd en gebruikt voor 
de in artikel 4, lid 1, onder i) en v), 
vastgestelde specifieke doelstelling.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De acties om de in artikel 7, lid 2, bedoelde 
uitdagingen aan te gaan die zijn vastgesteld 
in relevante landspecifieke aanbevelingen 
en in het Europees Semester, worden in het 
kader van een of meer specifieke 
prioriteiten geprogrammeerd.

De acties om de in artikel 7, lid 2, bedoelde 
uitdagingen aan te gaan die zijn vastgesteld 
in relevante landspecifieke aanbevelingen 
(LSA's) en in het Europees Semester, 
worden in het kader van een of meer 
specifieke prioriteiten geprogrammeerd. Er 
wordt voldoende flexibiliteit gegarandeerd 
op het niveau van de beheersautoriteiten 
om prioriteiten en terreinen voor ESF+-
investeringen in kaart te brengen, in 
overeenstemming met de specifieke lokale 
of regionale uitdagingen, vanwege het 
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jaarlijkse karakter van de LSA's en het 
meerjarige karakter van de ESF+-
programmering. De lidstaten zien toe op 
de consistentie, samenhang en synergieën 
tussen deze prioriteiten en de Europese 
pijler van sociale rechten, de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen. Er 
wordt voldoende flexibiliteit gegarandeerd 
op het niveau van de beheersautoriteiten 
om prioriteiten en terreinen voor ESF+-
investeringen in kaart te brengen, in 
overeenstemming met de specifieke lokale 
of regionale uitdagingen.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis

Geïntegreerde territoriale ontwikkeling

Het ESF+ kan steun verlenen aan 
geïntegreerde territoriale ontwikkeling in 
het kader van programma’s voor beide 
doelstellingen waarnaar wordt verwezen 
in artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 
2018/xxxx [nieuwe GB-verordening] in 
overeenstemming met de bepalingen van 
hoofdstuk II van titel III van die
verordening [nieuwe GB-verordening]. 2. 
De lidstaten passen de geïntegreerde 
territoriale ontwikkeling, ondersteund 
door het ESF+, uitsluitend toe door 
middel van de formulieren als bedoeld in 
artikel [22] van Verordening (EU) 
2018/xxxx [nieuwe GB-verordening].

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 ter (nieuw)



AD\1165823NL.docx 41/54 PE625.392v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 ter

Transnationale samenwerking

De lidstaten kunnen steun verlenen aan 
maatregelen voor transnationale 
samenwerking in het kader van een 
specifieke prioriteit.3. Maatregelen voor 
transnationale samenwerking kunnen in 
het kader van elk van de in de punten i) 
tot en met x) van artikel 4, lid 1, 
vastgestelde specifieke doelstellingen 
worden geprogrammeerd. Het maximale 
medefinancieringspercentage voor deze 
prioriteit kan tot 95 % worden verhoogd 
voor de toewijzing van maximaal 5 % van 
de nationale ESF+-toewijzing onder 
gedeeld beheer aan deze prioriteiten.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – kopje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Innovatieve acties Innovatieve acties en geïntegreerde 
territoriale ontwikkeling

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlenen steun aan 
sociale innovatie en sociale experimenten 
of versterken bottom-up benaderingen op 
basis van partnerschappen tussen de 
overheid, de particuliere sector en het 
maatschappelijk middenveld, zoals de 
lokale actiegroepen die door de 
gemeenschap geleide, plaatselijke 
ontwikkelingsstrategieën ontwikkelen en 

1. Via het ESF+ verlenen de lidstaten 
steun aan sociale innovatie en sociale 
experimenten, inclusief de opschaling van 
innovatieve methoden die op kleine schaal 
zijn uitgetest, of versterken bottom-up 
benaderingen op basis van partnerschappen 
tussen de overheid, met name op lokaal en 
regionaal niveau, de particuliere sector en 
het maatschappelijk middenveld, zoals de 
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uitvoeren. lokale actiegroepen die door de 
gemeenschap geleide, plaatselijke 
ontwikkelingsstrategieën ontwikkelen en 
uitvoeren, waarbij rekening wordt 
gehouden met lokale kenmerken.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Innovatieve acties en methoden 
kunnen in het kader van elk van de in de 
punten i) tot en met x) van artikel 4, lid 1, 
vastgestelde specifieke doelstellingen 
worden geprogrammeerd.

3. Innovatieve acties en methoden 
alsook geïntegreerde territoriale 
ontwikkeling kunnen in het kader van elk 
van de in de punten i) tot en met x) van 
artikel 4, lid 1, vastgestelde specifieke 
doelstellingen worden geprogrammeerd.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke lidstaat wijdt ten minste één 
prioriteit aan de uitvoering van de leden 1 
of 2 of aan beide. Het maximale 
medefinancieringspercentage voor deze 
prioriteiten kan tot 95 % worden verhoogd 
voor de toewijzing van maximaal 5 % van 
de nationale ESF+-toewijzing onder 
gedeeld beheer aan deze prioriteiten.

4. Ten minste 10 % van de ESF+-
middelen op nationaal niveau wordt 
toegewezen aan de uitvoering van de 
leden 1 of 2 of aan beide.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indicatoren die verwijzen naar 
personen moeten altijd worden uitgesplitst 
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naar geslacht.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voedselhulp en/of de fundamentele 
materiële bijstand kunnen direct aan de 
meest behoeftige personen worden 
verleend of indirect met behulp van 
elektronische vouchers of kaarten, op 
voorwaarde dat ze uitsluitend kunnen 
worden ingeruild voor voedselhulp en/of 
fundamentele materiële bijstand als 
bedoeld in artikel 2, punt 3.

De voedselhulp en/of de fundamentele 
materiële bijstand kunnen direct aan de 
meest behoeftige personen worden 
verleend of indirect met behulp van 
elektronische vouchers of kaarten, op 
voorwaarde dat ze uitsluitend kunnen 
worden ingeruild voor voedselhulp en/of 
fundamentele materiële bijstand als 
bedoeld in artikel 2, punt 3 en niet ter 
vervanging dienen van bestaande sociale 
uitkeringen.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de kosten voor de aankoop van 
voedselhulp en/of fundamentele materiële 
bijstand, met inbegrip van de kosten voor 
het vervoer van de voedselhulp en/of de 

a) de kosten voor de aankoop van 
voedselhulp, waarbij lokaal aankopen 
wordt gestimuleerd, en/of fundamentele 
materiële bijstand, met inbegrip van de 
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fundamentele materiële bijstand naar de 
begunstigden die de voedselhulp en/of de 
fundamentele materiële bijstand aan de 
eindontvangers verstrekken;

kosten voor het vervoer van de voedselhulp 
en/of de fundamentele materiële bijstand 
naar de begunstigden die de voedselhulp 
en/of de fundamentele materiële bijstand 
aan de eindontvangers verstrekken;

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de administratieve, vervoers- en 
opslagkosten die door de bij de verdeling 
van voedselhulp en/of fundamentele 
materiële bijstand aan de meest behoeftige 
personen betrokken begunstigden worden 
gedragen, tegen een vast tarief van 5 % van 
de onder a) bedoelde kosten; of 5 % van de 
waarde van het overeenkomstig artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1308/2013 
afgezette voedsel;

c) de administratieve, vervoers- en 
opslagkosten die door de bij de verdeling 
van voedselhulp en/of fundamentele 
materiële bijstand aan de meest behoeftige 
personen betrokken begunstigden worden 
gedragen, tegen een vast tarief van 5 % van 
de onder a) bedoelde kosten; of 5 % van de 
waarde van het overeenkomstig artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1308/2013 
afgezette voedsel; er kan een hoger vast 
tarief worden vastgesteld door de 
beheersautoriteit waarbij een eerlijke, 
billijke en verifieerbare 
berekeningsmethode wordt gehanteerd op 
basis van: i) statistische gegevens, andere 
objectieve informatie of een deskundige 
beoordeling; of ii) de geverifieerde 
historische gegevens van individuele 
begunstigden.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de kosten voor de inzameling, het 
vervoer, de opslag en de distributie van 
voedseldonaties en daarmee rechtstreeks 
verband houdende 
voorlichtingsactiviteiten;

d) de kosten voor de inzameling, het 
vervoer, de opslag en de distributie van 
voedseldonaties en daarmee rechtstreeks 
verband houdende voorlichtings- en 
bewustmakingsactiviteiten;
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Amendement 78

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) 
en in bepaalde sectoren (in het bijzonder 
die met een tekort aan arbeidskrachten), 
beroepen, landen en grensregio's te 
vervullen;

Amendement 79

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) steun verlenen aan de ontwikkeling 
van het marktecosysteem met betrekking 
tot de verlening van microfinanciering aan 
micro-ondernemingen in de aanloop- en 
ontwikkelingsfase, en met name aan 
ondernemingen die kwetsbare personen 
tewerkstellen;

e) steun verlenen aan de ontwikkeling 
van het marktecosysteem met betrekking 
tot de verlening van microfinanciering aan 
micro-ondernemingen in de aanloop- en 
ontwikkelingsfase, en met name aan 
ondernemingen die kwetsbare personen 
tewerkstellen of zijn opgestart door 
jongeren in plattelandsgebieden, om 
ontvolking te voorkomen;

Amendement 80

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) steun verlenen aan networking op 
het niveau van de Unie en aan de dialoog 
met en tussen belanghebbenden op de in 
artikel 4 bedoelde gebieden, en bijdragen 

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

bedoelde gebieden, en bijdragen tot de 
opbouw van de institutionele capaciteit van 
deze belanghebbenden, onder meer de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, 
socialezekerheidsinstellingen, instellingen 
voor microfinanciering en instellingen die 
sociale ondernemingen en de sociale 
economie financieren;

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – letter c –inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) capaciteitsopbouw, met name: c) integratie en capaciteitsopbouw, 
met name:

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – letter c – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) van de administratieve structuren 
van de deelnemende landen, van 
socialezekerheidsinstellingen, van voor de 
bevordering van de arbeidsmobiliteit 
verantwoordelijke diensten voor 
arbeidsvoorziening, van instellingen voor 
microfinanciering en van instellingen die 
sociale ondernemingen of andere actoren 
op het gebied van sociale investeringen 
financieren, alsook van de structuren voor 
networking;

iii) van de administratieve structuren 
van de deelnemende landen, met name op 
regionaal en lokaal niveau, van 
socialezekerheidsinstellingen, van voor de 
bevordering van de arbeidsmobiliteit 
verantwoordelijke diensten voor 
arbeidsvoorziening, van instellingen voor 
microfinanciering en van instellingen die 
sociale ondernemingen of andere actoren 
op het gebied van sociale investeringen 
financieren, alsook van de structuren voor 
networking;

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a –inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de crisisparaatheid, -beheersing en -
respons in de Unie versterken om burgers 
te beschermen tegen grensoverschrijdende 
bedreigingen van de gezondheid

a) de crisisparaatheid, -beheersing en -
respons in de Unie versterken, onder meer 
via gemengde, grensoverschrijdende 
responsteams, om burgers te beschermen 
tegen grensoverschrijdende bedreigingen 
van de gezondheid

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de capaciteitsopbouw bevorderen 
met het oog op crisisparaatheid, -
beheersing en -respons

i) de capaciteitsopbouw bevorderen 
met het oog op crisisparaatheid, -
beheersing en -respons, rekening houdend 
met potentiële met de klimaatverandering 
verband houdende gebeurtenissen

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de laboratoriumcapaciteit vergroten iii) de laboratoriumcapaciteit vergroten
om indien nodig snel te reageren bij 
noodsituaties

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de lidstaten helpen bij 
kennisoverdracht die voor nationale 
hervormingen nuttig is met het oog op 
meer doeltreffende, toegankelijke en 
veerkrachtige gezondheidsstelsels en een 
betere gezondheidsbevordering en 

iii) de lidstaten helpen bij 
kennisoverdracht die voor nationale en 
regionale hervormingen nuttig is met het 
oog op meer doeltreffende, toegankelijke 
en veerkrachtige gezondheidsstelsels en 
een betere gezondheidsbevordering op 
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ziektepreventie, waarbij vooral de in het 
Europees Semester vermelde uitdagingen 
worden aangegaan

nationaal, regionaal en lokaal niveau en 
ziektepreventie, waarbij vooral de in het 
Europees Semester vermelde uitdagingen 
worden aangegaan

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) methoden ontwikkelen en toepassen 
die op toekomstige uitdagingen voor de 
gezondheidsstelsels kunnen inspelen

iv) methoden ontwikkelen en toepassen 
die op toekomstige uitdagingen voor de 
nationale en regionale gezondheidsstelsels 
kunnen inspelen, met bijzondere aandacht 
voor de ultraperifere gebieden

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter b – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) grensoverschrijdende 
samenwerking en partnerschappen, onder 
meer in grensoverschrijdende regio’s;

i) grensoverschrijdende 
samenwerking en partnerschappen, onder 
meer in grensoverschrijdende regio’s en 
ultraperifere gebieden;

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter b – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) oefeningen met het oog op 
paraatheid bij een gezondheidscrisis.

iii) oefeningen met het oog op 
paraatheid bij een gezondheidscrisis en het 
formuleren van antwoorden op potentiële 
scenario's.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
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Artikel 27 – lid 2 – letter c –inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) capaciteitsopbouw, met name: c) integratie en capaciteitsopbouw, 
met name:

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) door steun voor de invoering, de 
exploitatie en het onderhoud van IT-
infrastructuur voor de uitwisseling van 
gegevens;

iii) door steun voor de invoering, de 
exploitatie en het onderhoud van IT-
infrastructuur voor de uitwisseling van 
gegevens en het waarborgen van 
gegevensbescherming;

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – punt 1b – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

kinderen in instellingen en weeshuizen,

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – punt 1b – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

gegevens over de overgang van 
institutionele zorg naar zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband,

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

— aantal ondersteunde, kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(waaronder coöperatieve ondernemingen 
en sociale ondernemingen).

— aantal ondersteunde, kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
(waaronder coöperatieve ondernemingen 
en sociale ondernemingen en andere 
ondernemingen van de sociale economie 
die zijn opgericht uit hoofde van de 
specifieke wetgeving van de lidstaten).

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) De gemeenschappelijke 
onmiddellijkresultaatindicator voor 
entiteiten is:

het aantal kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (waaronder coöperatieve 
ondernemingen en andere 
ondernemingen van de sociale economie 
die zijn opgericht uit hoofde van de 
specifieke wetgeving van de lidstaten) die 
begonnen zijn met hun activiteit na 
deelname aan het programma.

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter) De gemeenschappelijke indicator 
van resultaten op langere termijn voor 
entiteiten is:

- het aantal micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen (waaronder coöperatieve 
ondernemingen, sociale ondernemingen 
en andere ondernemingen van de sociale 
economie die zijn opgericht uit hoofde 
van de specifieke wetgeving van de 
lidstaten) die hun activiteit binnen zes 
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maanden na oprichting nog steeds 
ontplooien.
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