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BEKNOPTE MOTIVERING

In Europa zijn ongeveer 23 miljoen mensen werkloos en dreigt voor 30 miljoen mensen 
sociale uitsluiting. Daarom moet, zoals gesteld in de resolutie van het Europees Parlement van 
8 juni 2011, het Europees Sociaal Fonds (ESF) een fundamentele rol spelen bij het bereiken 
van de sociale en werkgelegenheidsdoelstellingen van de Europa 2020-strategie en moet het 
ESF worden aangemerkt als politieke prioriteit en daarvoor voldoende financiering 
ontvangen.

Het ESF-budget voor 2014-2020 wordt niet genoemd in het voorstel voor een ESF-
verordening, maar in het voorstel voor een verordening houdende gemeenschappelijke 
bepalingen voor alle fondsen1. In artikel 84, lid 3, van laatstgenoemde verordening wordt 
bepaald: "In elke lidstaat wordt ten minste 25% van de middelen van de structuurfondsen voor 
de minder ontwikkelde regio's, 40% van de middelen voor de overgangsregio's en 52% van de 
middelen voor de meer ontwikkelde regio's aan het ESF toegewezen". In totaal zou dit, indien 
deze drempels niet worden verlaagd, overeenkomen met minstens 84 miljard EUR (in 
constante prijzen van 2011), en vertegenwoordigt dit een totaal aandeel voor het ESF van 
minimaal 25% van de totale structurele en cohesiefondsen (volgens de berekening in de 
mededeling van de Commissie "Een begroting voor 2020")2. Ter vergelijking kwamen de 
toewijzingen aan het ESF in het MFK 2007-2013 neer op 78 miljard EUR in prijzen van 
2011, d.w.z. 22% van de beschikbare cohesie- en structuurfondsen. Indien goedgekeurd 
vertegenwoordigt het voorstel van de Commissie voor het ESF daarmee een stijging in 
relatieve termen als aandeel van het totale bedrag dat beschikbaar is voor cohesie- en 
structuurfondsen. Hierbij moet echter worden aangetekend dat het totaalbedrag voor cohesie-
en structuurfondsen in de commissievoorstellen in nominale termen wordt bevroren op het 
niveau van het plafond van 2013. De rapporteur kan dit minimumaandeel van harte 
onderschrijven en is van mening dat dit niveau absoluut moet worden gehandhaafd, vooral 
omdat het een vernieuwende aanpak betreft ten opzichte van het huidige MFK. De rapporteur 
herinnert tevens aan de overtuiging die het Europees Parlement uitsprak in zijn 
bovengenoemde resolutie dat "de middelen van het volgende MFK met ten minste 5% moeten 
worden verhoogd" ten opzichte van het niveau van 2013, dat de "in de huidige financiële 
programmeringsperiode [aan het cohesiebeleid] toegewezen bedragen op zijn minst op 
hetzelfde niveau moeten worden gehandhaafd tijdens de volgende periode" en dat het ESF als 
politieke prioriteit moet worden gefinancierd.

In artikel 84, leden 3 en 5, van het voorstel voor een verordening houdende 
gemeenschappelijke bepalingen stelt de Commissie voor een bedrag van 2,5 miljard EUR toe 
te wijzen aan de regeling voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen.
Deze financiering moet worden afgetrokken van het ESF-budget voor elke lidstaat. De 
toekomst van dit programma blijft echter onduidelijk, gezien het ontbreken van een autonome 
en passende rechtsgrondslag waarin specifiek wordt bepaald hoe het programma moet worden 
uitgevoerd, rekening houdend met de recentste verklaringen van de Commissie.

In de ESF-verordening zelf stelt de Commissie voor om 20% van de ESF-financiering toe te 
wijzen aan sociale inclusie, met specifieke aandacht voor maatregelen ter bestrijding van 
                                               
1 COM(2011)0615.
2 COM(2011)0500.
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jongerenwerkloosheid en het mainstreamen van specifieke steun voor gendergelijkheid en 
non-discriminatie. Voor overgangsregio's dienen de lidstaten 80% van de toewijzing voor elk 
operationeel programma te concentreren op maximaal vier van de thematische doestellingen 
van het ESF, voor overgangsregio's moet een aandeel van 70% nagestreefd worden en voor 
minder ontwikkelde regio's een aandeel van 60%. De tenuitvoerlegging van deze thematische 
concentratie zal de kern vormen van de onderhandelingen over het gemeenschappelijk 
strategisch kader en van de partnerschapscontracten met de lidstaten.

Wat betreft andere bepalingen met gevolgen voor de begroting verwelkomt de rapporteur de 
inspanningen van de Commissie ter vereenvoudiging van de procedures, met name de 
vereenvoudigde financiële opties door gebruik te maken van vaste bedragen en 
standaardschalen van eenheidskosten. Verder benadrukt de rapporteur de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten bij het uitvoeren van deze vereenvoudigingen.

Ook zijn een goed financieel beheer en transparantie van cruciaal belang. Daarom stelt de 
rapporteur voor om meer verwijzingen op te nemen naar de bepalingen van het financieel 
reglement, dat momenteel wordt herzien, en verzoekt hij om meer transparantie en objectieve 
output- en resultaatindicatoren.

De rapporteur wijst ook op de behoefte aan betere coördinatie en synergieën tussen het ESF 
en andere programma's, met name het voorgestelde programma voor sociale verandering en 
innovatie, het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering en het voorgestelde 
programma "Erasmus voor iedereen". Er moeten precieze doelen worden vastgesteld om te 
verduidelijken welk programma wordt gefinancierd door welk instrument. Met name stelt de 
rapporteur voor om de ESF-doelstelling van "actieve integratie" beter te omschrijven en om 
het verband tussen het ESF en het programma voor sociale verandering en innovatie te 
verduidelijken. In feite moeten beide instrumenten worden gebruikt ter ondersteuning van 
zogeheten "sociale innovatie" en de European Employment Services (EURES), waarbij echter 
verschillende regels voor het beheer worden gehanteerd, en de steun daarmee op verschillende 
niveaus wordt verstrekt. Terwijl EURES met name gefinancierd moet worden uit het 
programma voor sociale verandering en innovatie, stelt de Commissie voor om de steun voor 
activiteiten van EURES op het gebied van aanwerving en de bijbehorende voorlichtings-, 
advies- en begeleidingsdiensten te verlenen op nationaal en grensoverschrijdend niveau.
Projecten op het gebied van "sociale innovatie" kunnen rechtstreeks door de Europese 
Commissie worden gefinancierd binnen de PROGRESS-sector van het programma voor 
sociale verandering en innovatie, en in een later stadium verder worden ontwikkeld binnen het 
ESF, met medefinanciering door de lidstaten. Het ESF kan tevens rechtstreeks steun verlenen 
aan "sociale innovatie", voor zover dat binnen het toepassingsbereik van dit fonds valt. 
Evenzo moeten infrastructuren op het gebied van levenslang leren door het ESF worden 
gefinancierd, terwijl de feitelijke activiteiten op dit gebied gefinancierd moeten worden door 
het voorgestelde meerjarige programma "Erasmus voor iedereen".
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AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. herinnert aan zijn resolutie van 
8 juni 2011 over "Investeren in de 
toekomst: een nieuw meerjarig financieel 
kader (MFK) voor een concurrerend, 
duurzaam en integratiegericht Europa"1; 
herhaalt dat in het volgende MFK 
voldoende aanvullende financiële 
middelen ter beschikking moeten worden 
gesteld om de Unie in staat te stellen 
uitvoering te geven aan haar huidige 
beleidsprioriteiten en de nieuwe taken 
zoals vastgelegd in het Verdrag van 
Lissabon, alsook om in te spelen op 
onvoorziene gebeurtenissen; wijst erop 
dat zelfs als het niveau van de middelen 
van het volgende MFK ten minste 5% 
hoger ligt dan het niveau van 2013, 
slechts een beperkte bijdrage kan worden 
geleverd aan het verwezenlijken van de 
afgesproken doelstellingen en 
toezeggingen van de Unie en het beginsel 
van solidariteit in de Unie; vraagt de 
Raad, indien hij deze benadering niet 
deelt, duidelijk aan te geven welke van 
zijn politieke prioriteiten of projecten 
geheel opgegeven kunnen worden, 
ondanks de bewezen Europese 
meerwaarde daarvan;

_______________
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.
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Amendement 2

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 ter. herhaalt zijn standpunt, met name 
naar voren gebracht in zijn resolutie van 
7 juli 20111, voorstander te zijn van 
voortzetting van de regeling voor de 
verstrekking van levensmiddelen aan de 
meest behoeftigen in de Unie tijdens het 
volgende meerjarig financieel kader; 
dringt er bij de Commissie op aan een 
passende rechtsgrondslag voor te stellen; 
benadrukt echter dat de doelstellingen van 
het ESF en de regeling voor de meest 
behoeftigen niet geheel identiek zijn;
_______________
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0338.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 

(2) Het ESF moet de arbeidsmogelijkheden 
verbeteren, het scheppen van duurzame 
banen ondersteunen, onderwijs en een 
leven lang leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen en de armoede 
en sociale uitsluiting bestrijden 
overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag 
en de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
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en bescherming van de volksgezondheid. adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In zijn resolutie van 8 juni 2011 
over "Investeren in de toekomst: een 
nieuw meerjarig financieel kader (MFK) 
voor een concurrerend, duurzaam en 
integratiegericht Europa" stelde het 
Europees Parlement: "acht het behoud 
van mededingingsvermogen, opvoering 
van de groei en bestrijding van de hoge 
werkloosheid één van de grote 
uitdagingen waarmee de Europese Unie 
zich geconfronteerd ziet; is van mening 
dat om de werkgelegenheidsresultaten te 
verbeteren de nadruk moet liggen op goed 
werkende arbeidsmarkten en sociale 
omstandigheden, de bevordering van 
fatsoenlijk werk, garanderen van de 
rechten van werknemers in heel Europa 
en arbeidsomstandigheden, en 
terugdringen van de armoede".

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) In dezelfde resolutie stelde het 
Europees Parlement: "onderstreept de 
fundamentele rol van het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) bij de 
verwezenlijking van de sociale 
doelstellingen en de doelstellingen op het 
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gebied van werkgelegenheid van de 
EU 2020-strategie; is derhalve van 
mening dat het ESF als een politieke en 
financiële prioriteit moet worden 
beschouwd en dienovereenkomstig moet 
worden gefinancierd; bepleit een 
strategischer toepassing van het ESF ter 
bevordering van de gelijke behandeling 
van vrouwen en mannen, toegang tot de 
arbeidsmarkt en herintegratie, en 
bestrijding van werkloosheid, armoede, 
sociale uitsluiting en alle vormen van 
discriminatie".

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 quater) Tijdens het meerjarig 
financieel kader 2007-2013 is aan het 
Europees Sociaal Fonds een bedrag van 
78 miljard EUR (in prijzen van 2011) 
toegewezen. In haar mededeling "Een 
begroting voor Europa 2020"1 stelt de 
Commissie voor het meerjarig financieel 
kader 2014-2020 een totaal 
minimumaandeel voor het ESF voor van 
25% van de totale begrotingstoewijzing 
voor cohesie- en structuurfondsen (d.w.z. 
ten minste 84 miljard EUR in prijzen van 
2011). Veel arbeidsmarktinstrumenten 
zijn voor hun bestaan afhankelijk van het 
Europees Sociaal Fonds. Indien lidstaten 
blijven oproepen tot verdere 
bezuinigingen op de algemene begroting 
van de Europese Unie, zullen de 
arbeidsmarktinstrumenten in de gehele 
Europese Unie inkrimpen, waardoor het 
onmogelijk zal worden om de 
werkloosheid te verlagen.
______________
1 COM(2011)0500 def.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele en 
demografische uitdagingen als gevolg van 
de economische globalisering, de 
technologische veranderingen en de steeds 
meer vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op het bevorderen 
en scheppen van werkgelegenheid en op 
de ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, 
de investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren, de bevordering van 
de sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF de Europese diensten voor 
arbeidsvoorziening (Eures-activiteiten) 
ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. De Commissie 
dient systematisch toezicht te houden op 
de Eures-activiteiten en de resultaten van 
haar toezichtactiviteiten bekend te maken.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van het Europese 
midden- en kleinbedrijf worden 
ondersteund en dat ervoor wordt gezorgd 
dat de mensen zich door de verwerving van 
passende vaardigheden en via 
mogelijkheden voor een leven lang leren 
kunnen aanpassen aan nieuwe uitdagingen, 
zoals de omschakeling naar een 
kennisgebaseerde economie, de digitale 
agenda en de overgang naar een 
koolstofarme en meer energie-efficiënte 
economie. Door de verwezenlijking van 
zijn primaire thematische doelstellingen 
moet het ESF bijdragen aan de aanpak van 
deze uitdagingen. In deze context moet het 
ESF de overgang van de beroepsbevolking 
naar groenere vaardigheden en banen 
steunen, met name in de sectoren energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en 
duurzaam transport, rekening houdend met 
het voornemen van de Unie om het aandeel 
van de EU-begroting dat verband houdt 
met klimaatmainstreaming naar ten minste 
20% te verhogen, met bijdragen uit 
verschillende beleidsgebieden.

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de ontwikkeling, het 
concurrentievermogen van het Europese 
midden- en kleinbedrijf worden 
ondersteund en dat ervoor wordt gezorgd 
dat de mensen zich door de verwerving van 
passende vaardigheden en via 
mogelijkheden voor een leven lang leren 
kunnen aanpassen aan veranderende 
economische en sociale omstandigheden 
en nieuwe uitdagingen, zoals de 
omschakeling naar een kennisgebaseerde 
economie, de digitale agenda en de 
overgang naar een koolstofarme en meer 
energie-efficiënte economie. Door de 
verwezenlijking van zijn primaire 
thematische doelstellingen moet het ESF 
bijdragen aan de aanpak van deze 
uitdagingen. In deze context moet het ESF 
de overgang van de beroepsbevolking naar 
groenere vaardigheden en banen steunen, 
met name in de sectoren energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en 
duurzaam transport, rekening houdend met 
het voornemen van de Unie om het aandeel 
van de EU-begroting dat verband houdt 
met klimaatmainstreaming naar ten minste 
20% te verhogen, met bijdragen uit 
verschillende beleidsgebieden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het ESF moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie door ervoor te 
zorgen dat de steun meer wordt 

(7) Het ESF moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie door ervoor te 
zorgen dat de steun meer wordt 
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geconcentreerd op de prioriteiten van de 
Europese Unie. Het ESF moet met name 
zijn steun voor de bestrijding van sociale 
uitsluiting en armoede vergroten door het 
oormerken van een minimumbedrag. 
Overeenkomstig het ontwikkelingsniveau 
van de ondersteunde regio's moeten de 
keuze en het aantal investeringsprioriteiten 
voor ESF-steun ook worden beperkt.

geconcentreerd op de prioriteiten van de 
Europese Unie, en dient de lidstaten te 
ondersteunen bij de uitvoering van hun 
nationale hervormingsprogramma's. Het 
ESF moet met name zijn actieve steun voor 
de bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het uittrekken van 
een speciaal daarvoor bestemd 
minimumbedrag. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook worden beperkt.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om te zorgen voor een nauwere 
monitoring en een betere beoordeling van 
de resultaten die op Europees niveau met 
de door het ESF ondersteunde acties zijn 
bereikt, moet een aantal 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren worden vastgesteld.

(8) Om te zorgen voor een nauwere 
monitoring en een betere beoordeling van 
de resultaten die op Europees niveau met 
de door het ESF ondersteunde acties zijn 
bereikt, moet een aantal 
gemeenschappelijke transparante en 
objectieve output- en resultaatindicatoren 
worden vastgesteld.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Rekening houdend met het feit dat 
een geïntegreerde en alomvattende 
aanpak nodig is om voor werkgelegenheid 
en sociale cohesie te kunnen zorgen, dient 
in het kader van het ESF steun te worden 
verleend voor de ontwikkeling van 
sectoroverschrijdende, gebiedsgebonden 
partnerschappen en hun programma's.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met het genderaspect in alle dimensies van 
de programma's, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat specifieke acties 
worden ondernomen ter bevordering van 
de gendergelijkheid.

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met het genderaspect in alle dimensies van 
de programma's, met inbegrip van de 
tijdige en samenhangende opstelling, 
uitvoering, monitoring en evaluatie 
daarvan, waarbij ervoor moet worden 
gezorgd dat specifieke acties worden 
ondernomen ter bevordering van de 
gendergelijkheid.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Ermee rekening houdend dat het 
bereik van dit programma deels samenvalt 
met dat van het programma voor sociale 
verandering en innovatie, moeten 
maatregelen worden getroffen ter 
voorkoming van dubbele financiering van 
dezelfde activiteiten en initiatieven. 
Bovendien moeten, aangezien onder 
gedeeld beheer met het ESF uitgevoerde 
activiteiten deels overlappen met die van 
het programma voor sociale verandering 
en innovatie, dat onder rechtstreeks 
beheer wordt uitgevoerd, maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
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activiteiten die op verschillende wijzen 
worden beheerd niet dubbel worden 
uitgevoerd of gefinancierd.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Er moet gebruik worden gemaakt 
van synergieën tussen het Europees 
Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds, 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij. 
Bovendien moeten het Europees Sociaal 
Fonds, het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering en het 
meerjarige programma voor sociale 
verandering en innovatie op coherente 
wijze worden gestructureerd om ze 
effectiever te maken, de coördinatie 
ertussen te verbeteren en overlappingen 
bij de financiering te voorkomen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om het gebruik van het ESF te 
vereenvoudigen en het risico van fouten te 
verminderen en rekening houdend met het 
specifieke karakter van de door het ESF 
ondersteunde concrete acties, is het nodig 
dat bepalingen worden vastgesteld ter 
aanvulling van de artikelen 57 en 58 van
Verordening (EU) nr. […].

(16) Om het gebruik van het ESF te 
vereenvoudigen en het risico van fouten te 
verminderen en rekening houdend met het 
specifieke karakter van de door het ESF 
ondersteunde concrete acties, is het nodig 
dat bepalingen worden vastgesteld ter 
aanvulling van de artikelen 57 en 58 van 
Verordening (EU) nr. […]. Voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
het programma moeten een betere 
uitvoering en een betere kwaliteit van de 
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bestedingen als richtsnoeren worden 
gehanteerd, waarbij een optimaal gebruik 
van de financiële middelen wordt 
gewaarborgd. 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Het is belangrijk ervoor te zorgen 
dat het programma financieel goed wordt 
beheerd en zo doeltreffend en 
gebruikersvriendelijk mogelijk wordt 
uitgevoerd, en tevens zorg te dragen voor 
rechtszekerheid en de toegankelijkheid 
van het instrument voor alle deelnemers. 
Aangezien activiteiten in het kader van 
het ESF onder gedeeld beheer worden 
uitgevoerd, moeten de lidstaten geen 
bijkomende regels vaststellen, aangezien 
dit het gebruik van de middelen voor de 
begunstigde onnodig gecompliceerd zou
maken.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) Het gebruik van vaste bedragen 
en standaardschalen van eenheidskosten, 
zoals voorzien in de artikelen 116 en 
116 bis van het Financieel Reglement, 
moet leiden tot een vereenvoudiging voor 
de begunstigde en moet de administratieve 
last verminderen voor alle partners die 
deelnemen aan ESF-projecten. Eventuele 
overschotten van vaste bedragen blijven 
ter beschikking van de projectpartner.



AD\906328NL.doc 15/24 PE487.777v03-00

NL

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 
financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken voor de ondersteuning van
bijvoorbeeld studenten, het creëren van 
banen, de mobiliteit van werknemers, 
sociale inclusie en sociaal 
ondernemerschap.

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 
financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken voor de bevordering van de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, met 
name voor jongeren, het creëren van 
banen, de mobiliteit van werknemers, 
sociale inclusie en sociaal 
ondernemerschap.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De bevoegdheid om 
wetgevingshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden gedelegeerd voor de vaststelling 
van de definitie van standaardschalen van
eenheidskosten en vaste bedragen en de 
maximumbedragen daarvan 
overeenkomstig de verschillende soorten 
concrete acties en voor de vaststelling van 
specifieke regels en voorwaarden voor 
beleidsgebaseerde garanties. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
de voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

(18) De bevoegdheid om 
wetgevingshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden gedelegeerd voor de vaststelling 
van de definitie, overeenkomstig de 
relevante bepalingen van het Financieel 
Reglement, van standaardschalen van 
eenheidskosten en vaste bedragen en de 
maximumbedragen daarvan 
overeenkomstig de verschillende soorten 
concrete acties en voor de vaststelling van 
specifieke regels en voorwaarden voor 
beleidsgebaseerde garanties. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
de voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
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Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Het ESF moet een zinvolle 
aanvulling vormen op het beleid van de 
lidstaten, zodat de verdeling van d 
fondsmiddelen niet automatisch mag 
worden gekoppeld aan de macro-
economische prestaties van de 
afzonderlijke lidstaten. 

Motivering

Het opleggen van extra sancties zou de situatie voor landen die reeds met macro-
economische problemen kampen nog erger maken. In plaats daarvan moet de begroting van 
het ESF niet worden verhoogd, maar moet het er op zijn gericht de lidstaten te helpen om 
groei en werkgelegenheid te creëren.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, jongeren en laaggeschoolde 
werknemers, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
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sociaal beleid, te bevorderen.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit;

i) toegang tot werkgelegenheid en diensten 
voor arbeidsvoorziening voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit;

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt vii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii bis) ondersteuning van de 
tewerkstelling van achtergestelden op de 
arbeidsmarkt, met name van personen 
met een handicap;

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) scholing in kernvaardigheden, 
zoals ondernemerschap en werken aan de 
eigen inzetbaarheid;
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede via:

c) Bevordering van actieve sociale inclusie 
en bestrijding van armoede via:

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) actieve inclusie; i) actieve inclusie door middel van:

- Geïntegreerde benaderingen voor 
actieve inclusie, ter verbetering van de 
mogelijkheden op werk en ten behoeve 
van personen in de werkende leeftijd, met 
ondersteuning van holistische, op de 
persoon afgestemde trajecten naar 
inclusie, arbeidskwaliteit en sociale 
participatie, waaronder maatregelen op 
sociaal gebied, maatschappelijke 
integratie en herintegratie, waarmee 
toegang tot hoogwaardige diensten en 
inclusieve arbeidsmarkten wordt 
gewaarborgd.
- Mainstreaming van een 
levenscyclusbenadering om te waarborgen 
dat geïntegreerde steun wordt verleend ter 
vermindering van armoede en sociale 
uitsluiting van kinderen en ouderen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) integratie van gemarginaliseerde ii) integratie van gemarginaliseerde 
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gemeenschappen zoals de Roma; gemeenschappen;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg en 
sociale diensten van algemeen belang;

iv) verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder diensten voor 
arbeidsvoorziening, opleiding,
gezondheidszorg en sociale diensten van 
algemeen belang;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) door de plaatselijke gemeenschappen 
geleide lokale-ontwikkelingsstrategieën.

vi) door de plaatselijke gemeenschappen 
geleide lokale- ontwikkelingsstrategieën, 
als omschreven in artikel 28 van de 
verordening houdende algemene 
bepalingen; 

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op de aanpak van 
de uitdagingen die worden genoemd in de 
nationale hervormingsprogramma's en de 
relevante aanbevelingen van de Raad uit 
hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag, om bij te dragen aan de 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op de aanpak van 
de uitdagingen die worden genoemd door 
hun regionale en subnationale 
autoriteiten, in de nationale 
hervormingsprogramma's en de relevante 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
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verwezenlijking van de voornaamste 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede.

artikel 148, lid 4, van het Verdrag, om 
ertoe bij te dragen de voornaamste 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede te 
verwezenlijken en aan de in artikel 2 
omschreven opdracht van het ESF te 
voldoen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede", als vastgesteld in 
artikel 9, lid 9, van Verordening (EU) 
nr. […].

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van actieve sociale inclusie 
en bestrijding van armoede", als 
vastgesteld in artikel 9, lid 9, van 
Verordening (EU) nr. […].

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten streven een thematische 
concentratie na overeenkomstig de 
volgende modaliteiten:

3. De lidstaten en de regionale overheden
streven een thematische concentratie na 
overeenkomstig de volgende modaliteiten:

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bepalingen betreffende 
thematische concentratie hebben geen 
betrekking op de middelen in het kader 
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van de speciale prioritaire as die in hun 
geheel bestemd zijn voor innovatieve of 
supranationale maatregelen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van de passende 
deelname aan en de toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen, zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening 
(EU) nr. […] of in voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komende 
lidstaten ervoor dat een passend bedrag aan 
ESF-middelen wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

3. Ter aanmoediging van de passende 
deelname aan en de toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale en sociaal-culturele
inclusie, gendergelijkheid en gelijke 
kansen, zorgen de beheersautoriteiten van 
een operationeel programma in een regio 
als omschreven in artikel 82, lid 2, 
onder a), van Verordening (EU) nr. […] of 
in voor steun uit het Cohesiefonds in 
aanmerking komende lidstaten ervoor dat 
een passend bedrag aan ESF-middelen 
wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF kan vanuit de plaatselijke 
gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. […], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven voor werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie, alsook 
geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. […], ondersteunen.

1. Het ESF ondersteunt vanuit de 
plaatselijke gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. […], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven, zoals socio-culturele 
initiatieven, voor werkgelegenheid, met 
inbegrip van jeugdwerkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie, alsook 
geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
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Verordening (EU) nr. […].

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale en milieu-
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden, die zijn opgenomen in 
het partnerschapscontract, te kampen 
hebben.

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om
de economische, sociale en milieu-
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden, die zijn opgenomen in 
het partnerschapscontract, te kampen 
hebben. Om financiële overlapping te 
voorkomen wordt deze steunverlening 
tussen de verschillende instrumenten en 
programma's gecoördineerd.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 32 van
Verordening (EU) nr. […] kan het ESF 
onder zijn werkingssfeer vallende acties en 
beleidsmaatregelen steunen via financiële 
instrumenten, zoals 
risicodelingsregelingen, aandelen- en 
schuldfinanciering, garantiefondsen, 
holdingfondsen en leningfondsen.

1. Overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. […] kan het ESF 
onder zijn werkingssfeer vallende acties en 
beleidsmaatregelen steunen via financiële 
instrumenten, zoals 
risicodelingsregelingen, aandelen- en 
schuldfinanciering, garantiefondsen, 
holdingfondsen, leningfondsen, 
microkredieten en 
microkredietfaciliteiten.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ESF kan worden gebruikt ter 
verbetering van de toegang tot de 
kapitaalmarkten voor publieke en 
particuliere organen op nationaal en
regionaal niveau die onder de 
werkingssfeer van het ESF en het 
operationele programma vallende acties en 
beleidsmaatregelen uitvoeren via "op het 
ESF-beleid gebaseerde garanties", mits de 
Commissie haar goedkeuring hieraan 
hecht.

Het ESF kan worden gebruikt ter 
verbetering van de toegang tot de 
kapitaalmarkten voor publieke en 
particuliere organen op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau die onder de 
werkingssfeer van het ESF en het 
operationele programma vallende acties, 
met name inzake microkredieten en 
microkredietfaciliteiten, en 
beleidsmaatregelen uitvoeren via "op het 
ESF-beleid gebaseerde garanties", mits de 
Commissie haar goedkeuring hieraan 
hecht.
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