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BEKNOPTE MOTIVERING

De verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 stelt het kader vast voor actie van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), waarbij de financiering wordt geconcentreerd op een beperkt 
aantal doelstellingen in verband met de Europa 2020-strategie. Deze strategie omvat zeven 
kerninitiatieven, waaronder de "Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen", "Jeugd in 
beweging", het "Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting" en de "Digitale 
agenda".

In dat kader moeten de prioriteiten inzake toewijzing van de fondsen opgenomen en ontwikkeld 
worden.

In de "Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" ligt de klemtoon op het voorkomen van 
schooluitval en wordt benadrukt dat de lidstaten leerlingen alternatieven moeten bieden op het 
gebied van opleiding of schoolonderricht. Tevens wordt gewezen op het belang van opleiding en 
van de levenslange ontwikkeling van vaardigheden die betere vooruitzichten op 
werkgelegenheid bieden, en in zijn desbetreffende verslag 2011/2067(INI) dringt het EP erop 
aan om het ESF voor die prioriteiten in te zetten.

"Jeugd in beweging" heeft tot doel voortijdig schoolverlaten terug te dringen van 15 % tot 10 % 
en het percentage jongeren met een diploma hoger onderwijs tegen 2020 op te voeren van 31 % 
tot 40 %. De klemtoon ligt daarbij op het kwalificatieniveau van studenten en jongeren in 
opleiding. In het EP-verslag 2010/2307(INI) wordt aanbevolen om het ESF overkoepelende 
maatregelen te laten financieren waarbij een aantal dimensies worden gecombineerd, zoals 
werkgelegenheid, mobiliteit, sociale integratie en culturele activiteiten.

Het "Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting" bevordert sociale innovatie en 
sociale experimenten om armoede in haar verschillende vormen gedurende de hele levenscyclus 
terug te dringen. In zijn verslag 2011/2052(INI) beveelt het Parlement aan om het ESF aan dit 
kerninitiatief te laten bijdragen en vraagt het de Commissie "de georganiseerde civiele 
maatschappij en [de] betrokken partijen (...) nauwer te betrekken bij de uitwerking van een 
Europese strategie"1.

De "Digitale agenda" ten slotte beoogt het gebrek aan digitale vaardigheden tegen 2015 te 
halveren en bevat de aanbeveling ICT-opleidingen voor volwassen te organiseren. De agenda 
omvat een "Actieplan voor digitale kennis en vaardigheden" en specifieke cursussen in digitale 
vaardigheden voor groepen die uitgesloten dreigen te raken.

In dit advies ligt de klemtoon op de aspecten van het ESF die het vaakst veronachtzaamd 
worden, zoals burgerparticipatie, jongeren, de culturele dimensie, opleiding en sport.

Jongeren

De voorgestelde verordening beoogt onder meer de vermindering van schooluitval en de 
bevordering van gelijke toegang tot hoogwaardig kleuter-, lager en middelbaar onderwijs en 
benadrukt het belang van de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Er moet dan ook terdege 
                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-
0370+0+DOC+XML+V0//NL.
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rekening worden gehouden met de zorgen van jongeren, die de crisis aan den lijve ondervinden, 
en er moet duidelijk worden vermeld dat daar financiering naartoe gaat, terwijl ook maatregelen 
worden gefinancierd om hun deelname aan de maatschappij te bevorderen.

Culturele aspecten

In zijn "Conclusies over culturele en creatieve vaardigheden en de rol daarvan bij de opbouw van 
het intellectueel kapitaal van Europa" verzoekt de Raad de lidstaten "in te zien dat culturele en 
creatieve vaardigheden mede ten grondslag liggen aan duurzame banen en maatschappelijke 
vernieuwing ten einde volledig gebruik te maken van de mogelijkheden die (...) en het ESF 
bieden"1.
Datzelfde jaar verzoekt het Parlement de Commissie, in zijn Resolutie over vrijmaken van het 
potentieel van culturele en creatieve industrieën, "gezamenlijk onderzoek en 
partnerschapsprogramma's van de culturele en creatieve industrieën en de sector onderwijs en 
beroepsopleiding alsook de sector een leven lang leren te bevorderen om de burgers creatieve en 
interculturele vaardigheden bij te brengen, de toepassing van nieuwe creatieve technieken en 
instrumenten in het onderwijs en de beroepsopleiding in de hand te werken, een leven lang leren 
te bevorderen, met name via het ESF, aangezien er op dit gebied allerlei technologische 
veranderingen plaatsvinden".

In het kader van het huidige cohesiebeleid levert cultuur echter alleen maar via cultureel erfgoed 
en toerisme een bijdrage aan de lokale en regionale ontwikkeling. In het Commissievoorstel voor 
de structuurfondsen 2014-2020 komt cultuur in ruimere zin niet ter sprake.
Cultuur is nochtans onlosmakelijk verbonden met onderwijs, sociale inclusie en innovatie en dus 
de EU 2020-strategie. Projecten met een cultureel hoofddoel mogen dan ook niet ontbreken in de 
voorgenomen maatregelen, gezien de talrijke bijdragen die cultuur levert aan onderwijs en 
beroepsopleiding via de ontwikkeling van vaardigheden en kunde, aan economische 
ontwikkeling dankzij de culturele en creatieve industrieën en aan sociale inclusie via preventieve 
maatregelen voor gemarginaliseerde gemeenschappen.

Sport

Het ESF moet plaats inruimen voor sport als instrument om sociale inclusie, integratie en gelijke 
kansen te bevorderen.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

                                               
1 Conclusies van de Raad over culturele en creatieve vaardigheden en de rol daarvan bij de opbouw van het 
intellectueel kapitaal van Europa (PB C 372 van 20.12.2011, blz. 19).
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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 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 kwetsbare maatschappelijke
groepen 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 ondersteuning en stimulering 
van ondernemerschap van met name 
jongeren, 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.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Naast deze prioriteiten moet in de 
minder ontwikkelde regio's en landen en 
met het oog op de vergroting van de 
economische groei en de 
arbeidsmogelijkheden de efficiency van de 

(5) Naast deze prioriteiten moet in de 
minder ontwikkelde regio's en landen en 
met het oog op de vergroting van de 
economische groei, de burgerparticipatie
en de arbeidsmogelijkheden voor iedereen
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overheidsdiensten worden verbeterd en 
moet de institutionele capaciteit van de 
belanghebbenden die zorgen voor de 
uitvoering van het werkgelegenheids-, 
onderwijs- en sociaal beleid worden 
versterkt.

de efficiency van de overheidsdiensten, 
waaronder elektronische 
overheidsdiensten, worden verbeterd en
moet de institutionele capaciteit van de 
belanghebbenden die zorgen voor de 
uitvoering van het werkgelegenheids-, 
onderwijs- en sociaal beleid worden 
versterkt.

Amendement 3

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 duurzame ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van Europese 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen, waaronder culturele en 
creatieve ondernemingen, worden 
ondersteund en dat ervoor wordt gezorgd 
dat de mensen door de verwerving van 
passende vaardigheden en via 
mogelijkheden voor een leven lang leren 
het hoofd kunnen bieden 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 er oog voor hebben dat culturele en 
creatieve vaardigheden mede toegang 
bieden tot fatsoenlijk werk, en moet het de 
overgang van werknemers 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 
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verschillende beleidsgebieden.

Amendement 4

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 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.

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt 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, en ernaar streven 
sociale ongelijkheid terug te dringen. 
Overeenkomstig het ontwikkelingsniveau 
van de ondersteunde regio's moeten de 
keuze en het aantal investeringsprioriteiten 
voor ESF-steun ook worden beperkt.

Amendement 5

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 output- en 
resultaatindicatoren worden vastgesteld. 
Daarbij moet rekening worden gehouden 
met kwalitatieve aspecten, zoals de 
duurzaamheid van de gefinancierde 
maatregelen en de weerslag op het 
banenaanbod of de inclusie.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle betrokken territoriale en 
sociaaleconomische actoren, met name de 
sociale partners en niet-gouvernementele 
organisaties. Het is daarom nodig dat de 
lidstaten de deelname van de sociale 
partners en de niet-gouvernementele 
organisaties aan de implementatie van het 
ESF aanmoedigen.

(9) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle betrokken territoriale en 
sociaaleconomische actoren, met name de 
sociale partners, lokale overheden en niet-
gouvernementele organisaties. Het is 
daarom nodig dat de lidstaten de actieve
deelname van de sociale partners, de lokale 
overheden en de niet-gouvernementele 
organisaties aan de implementatie van het 
ESF aanmoedigen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen 
af te stemmen en om innovatieve sociale 
ondernemingen 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.

(12) Het is van cruciaal belang sociale 
innovatie te ondersteunen door
innovatieve sociale en culturele
ondernemingen aan te moedigen en te 
ondersteunen die, vanwege hun aard en 
gelet op hun potentieel aan duurzame 
banen, bijdragen aan de sociale en 
economische dynamiek. Met name het 
beproeven en evalueren van innovatieve 
oplossingen is van fundamenteel belang 
voor de verbetering van de doelmatigheid 
van het beleid en rechtvaardigt de 
specifieke steunverlening uit het ESF.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De participatie van regionale en lokale 
belanghebbenden is nodig voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie en de voornaamste doelstellingen 
daarvan. Territoriale pacten, lokale 
initiatieven voor werkgelegenheid en 
sociale inclusie, door de plaatselijke 
gemeenschappen geleide lokale 
ontwikkelingsstrategieën en duurzame 
stadsontwikkelingsstrategieën kunnen 
worden gebruikt en gesteund om regionale 
en lokale overheden, steden, sociale 
partners en niet-gouvernementele 
organisaties bij de uitvoering van de 
programma's te betrekken.

(14) De participatie van regionale en lokale 
belanghebbenden is nodig voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie en de voornaamste doelstellingen 
daarvan. Territoriale pacten, lokale 
initiatieven voor werkgelegenheid en 
sociale inclusie, burgerparticipatie, door 
de plaatselijke gemeenschappen geleide 
lokale ontwikkelingsstrategieën en 
duurzame stadsontwikkelingsstrategieën 
kunnen worden gebruikt en gesteund om 
regionale en lokale overheden, steden, 
sociale partners en niet-gouvernementele 
organisaties bij de uitvoering van de 
programma's te betrekken.

Amendement 9

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 ondersteuning van 
bijvoorbeeld studenten, leermobiliteit, het 
creëren van banen, de mobiliteit van 
werknemers, lichaamsbeweging en sport,
sociale inclusie, sociaal ondernemerschap 
en burgerparticipatie.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioriteiten en 
de voornaamste doelstellingen van de 

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioriteiten en 
de voornaamste doelstellingen van de 
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Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Het ESF 
ondersteunt het opzetten en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen en acties, rekening 
houdend met de geïntegreerde richtsnoeren 
voor het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
de aanbevelingen van de Raad over de 
nationale hervormingsprogramma's.

Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, met als doel 
meer sociale cohesie te waarborgen. Het 
ESF ondersteunt het opzetten en uitvoeren 
van beleidsmaatregelen en acties, rekening 
houdend met de geïntegreerde richtsnoeren 
voor het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
de aanbevelingen van de Raad over de 
nationale hervormingsprogramma's.

Amendement 11

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, mensen met een handicap, 
migranten, jongeren, kinderen, etnische 
minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en groepen die met 
sociale uitsluiting worden bedreigd of
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan organisaties, 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-, 
opleidings-, sport-, sociaal, socio-cultureel 
en cultureel beleid, te bevorderen.

Amendement 12

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 fatsoenlijk werk voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de inzetbaarheid, 
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advisering, mobiliteit, omscholing en 
kwalificering;

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) werk als zelfstandige, ondernemerschap 
en oprichting van eigen bedrijf;

iii) werk als zelfstandige, 
ondernemerschap, oprichting van eigen 
bedrijf, duurzame ontwikkeling en 
overdracht van bedrijven, in het bijzonder 
voor kleine en microbedrijven;

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) actief en gezond ouder worden; vi) actief en gezond ouder worden, met 
name door sport;

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren via:

b) Investering in onderwijs, 
beroepsopleiding en stages, vaardigheden, 
kwalificaties en een leven lang leren via:

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) vermindering van de schooluitval en 
bevordering van de gelijke toegang tot 

i) vermindering van de schooluitval en 
bevordering van de gelijke toegang tot 
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hoogwaardige vroeg- en voorschoolse 
educatie en primair en voortgezet 
onderwijs;

hoogwaardige vroeg- en voorschoolse 
educatie, primair en voortgezet onderwijs, 
en beroepsopleiding;

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) verbetering van de kwaliteit, de 
doelmatigheid en de openheid van het 
hoger en daarmee gelijkwaardig onderwijs 
met het oog op de verhoging van de 
participatieniveaus en de leerprestaties;

ii) verbetering van de kwaliteit, de 
doelmatigheid en de openheid van het 
hoger onderwijs en de 
beroepsopleidingsvoorzieningen met het 
oog op de verhoging van de 
participatieniveaus en de leerprestaties;

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels.

iii) verbetering van de toegang van 
jongeren tot een leven lang leren en van 
hun leermobiliteit , vergroting van de 
vaardigheden, de kennis, de kwalificaties
en de competenties van de arbeidskrachten 
en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) bevordering van de culturele 
kansen en activiteiten, bijvoorbeeld via de 
vorming op cultureel, artistiek en creatief 
vlak;
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Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen;

v) bevordering van de sociale economie en 
sociale en culturele ondernemingen;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) bevordering van creativiteit en 
innovatie via ondersteuning van micro-, 
kleine en middelgrote bedrijven op 
hightechgebied, inclusief culturele en 
creatieve industrieën en bepaalde niet-
gouvernementele en coöperatieve 
organisaties;

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter c – punt vi ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi ter) bevordering van culturele 
producten en een ruimere toegang tot 
culturele en creatieve kansen;

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) capaciteitsopbouw voor 
belanghebbenden die het 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal 
beleid en sectorale en territoriale pacten ten 

ii) capaciteitsopbouw voor 
belanghebbenden, met name de in artikel 5 
van Verordening (EU) nr. [.../...] bedoelde 
partners, die het sociaal en cultureel
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uitvoer leggen met het oog op 
hervormingen op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau.

beleid ten gunste van jongeren, 
werkgelegenheid, onderwijs en levenslang 
leren en sectorale en territoriale pacten ten 
uitvoer leggen met het oog op 
hervormingen op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verbetering van de toegankelijkheid, 
het gebruik en de kwaliteit van de 
informatie- en communicatietechnologieën 
via de ontwikkeling van digitale 
geletterdheid, investeringen in e-inclusie, 
e-vaardigheden en bijbehorende 
ondernemersvaardigheden;

b) de verbetering van de toegankelijkheid, 
het gebruik en de kwaliteit van de 
informatie- en communicatietechnologieën 
via de ontwikkeling van digitale 
geletterdheid, investeringen in e-inclusie, 
e-vaardigheden en bijbehorende 
ondernemersvaardigheden, eveneens 
toegepast op de bevordering en een betere 
aanwending van het materiële en 
immateriële cultuurpatrimonium en van 
het cultuurtoerisme;

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie 
via de ontwikkeling van postuniversitaire 
studies, de opleiding van onderzoekers, 
netwerkingactiviteiten en partnerschappen 
tussen instellingen voor hoger onderwijs, 
onderzoek- en technologische centra en 
ondernemingen;

c) versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie 
via de ontwikkeling van postuniversitaire 
studies en ondernemersvaardigheden, de 
opleiding van onderzoekers, de 
ontwikkeling van innovatieve netwerken, 
mede in de culturele en creatieve sector,
netwerkingactiviteiten en partnerschappen 
tussen instellingen voor hoger onderwijs, 
onderzoek- en technologische centra en 
ondernemingen;

Amendement 26
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) vergroting van het 
concurrentievermogen van het midden- en
kleinbedrijf via de bevordering van het 
aanpassingsvermogen van ondernemingen 
en werknemers en grotere investeringen in 
menselijk kapitaal.

d) verbetering van de voorwaarden voor 
de permanente ontwikkeling en van het 
concurrentievermogen van het midden-, 
klein- en microbedrijf via de bevordering 
van het aanpassingsvermogen van 
ondernemingen, bedrijfsleiders en 
werknemers en grotere investeringen in 
menselijk kapitaal, met name in de 
opleiding van jongeren en leersystemen.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Gemeenschappelijke indicatoren, als 
vastgesteld in de bijlage bij deze 
verordening, en programmaspecifieke 
indicatoren worden gebruikt 
overeenkomstig artikel 24, lid 3, en artikel 
87, lid 2, onder b) ii), van Verordening 
(EU) nr. […]. Alle indicatoren worden in 
absolute getallen uitgedrukt.

1. Gemeenschappelijke indicatoren, als 
vastgesteld in de bijlage bij deze 
verordening, en programmaspecifieke 
indicatoren worden gebruikt 
overeenkomstig artikel 24, lid 3, en artikel 
87, lid 2, onder b) ii), van Verordening 
(EU) nr. […]. Alle indicatoren worden in 
absolute getallen uitgedrukt en brengen 
kwalitatieve factoren tot uitdrukking.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betrokkenheid van de sociale 
partners en andere belanghebbenden, met 
name niet-gouvernementele organisaties, 
bij de uitvoering van de operationele 
programma's, als bedoeld in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […], kan de vorm 
aannemen van globale subsidies, als 
omschreven in artikel 113, lid 7, van 
Verordening (EU) nr. […]. In dit geval 

1. De betrokkenheid van de sociale 
partners en andere belanghebbenden, met 
name niet-gouvernementele organisaties en 
organisaties uit de sociale economie, bij 
de uitvoering van de operationele 
programma's, als bedoeld in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […], kan de vorm 
aannemen van globale subsidies, als 
omschreven in artikel 113, lid 7, van 
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wordt in het operationele programma het 
deel van het programma aangegeven 
waarop de globale subsidie betrekking 
heeft, inclusief een indicatieve financiële 
toewijzing daarvoor van elke prioritaire as.

Verordening (EU) nr. […]. In dit geval 
wordt in het operationele programma het 
deel van het programma aangegeven 
waarop de globale subsidie betrekking 
heeft, inclusief een indicatieve financiële 
toewijzing daarvoor van elke prioritaire as.

Amendement 29

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 actieve
deelname aan en de passende toegang van 
niet-gouvernementele organisaties tot door 
het ESF ondersteunde acties, met name op 
het gebied van sociale en 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 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
de gelijkheid van vrouwen en mannen door 
mainstreaming als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. […] en specifieke 
acties als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder 
a) iv), met name om de duurzame 
participatie en vooruitgang van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te vergroten, de 
gendergebaseerde segregatie op de 

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
de gelijkheid van vrouwen en mannen door 
mainstreaming als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. […] en specifieke 
acties als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder 
a) iv), met name om de duurzame 
participatie en vooruitgang van vrouwen op 
de arbeidsmarkt en in het 
ondernemerschap te vergroten, de 
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arbeidsmarkt te verkleinen, 
genderstereotypes in het onderwijs en de 
beroepsopleiding te bestrijden en de 
combinatie van werk en privéleven voor 
vrouwen en mannen te bevorderen.

gendergebaseerde segregatie op de 
arbeidsmarkt te verkleinen, 
genderstereotypes in het onderwijs en de 
beroepsopleiding te bestrijden en de 
combinatie van werk en privéleven voor 
vrouwen en mannen te bevorderen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
gelijke kansen voor iedereen, inclusief 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap via mainstreaming van het 
beginsel van non-discriminatie als bedoeld 
in artikel 7 van Verordening (EU) nr. […] 
en via specifieke acties in het kader van de 
investeringsprioriteiten als vastgesteld in 
artikel 3, met name artikel 3, lid 1, onder c) 
iii). Dergelijke acties zijn gericht op 
mensen die het risico van discriminatie 
lopen en mensen met een handicap, om 
hun arbeidsmarktparticipatie te vergroten, 
hun sociale inclusie te bevorderen, de 
ongelijkheden in termen van 
onderwijsniveau en gezondheidsstatus te 
verminderen en de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken.

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
gelijke kansen voor iedereen, inclusief 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap via mainstreaming van het 
beginsel van non-discriminatie als bedoeld 
in artikel 7 van Verordening (EU) nr. […] 
en via specifieke acties in het kader van de 
investeringsprioriteiten als vastgesteld in 
artikel 3, met name artikel 3, lid 1, onder c) 
iii). Dergelijke acties zijn gericht op 
mensen die het risico van discriminatie 
lopen en mensen met een handicap, om 
hun arbeidsmarktparticipatie te vergroten, 
hun sociale inclusie te bevorderen, de 
ongelijkheden in termen van onderwijs, 
toegang tot cultuur, onderwijsniveau en 
gezondheidsstatus te verminderen en de 
overgang van institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten geven in hun operationele 
programma's de thema's voor sociale 
innovatie aan die aan hun specifieke 
behoeften beantwoorden.

2. De lidstaten geven in hun operationele 
programma's de thema's voor sociale 
innovatie aan die aan hun specifieke 
behoeften beantwoorden, waaronder ook 
onderwerpen in verband met jongeren en 
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cultuur.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie vergemakkelijkt de
capaciteitsopbouw voor sociale innovatie, 
met name door het ondersteunen van 
wederzijds leren, het oprichten van 
netwerken en het verspreiden van goede 
praktijken en methodologieën.

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
capaciteitsopbouw voor sociale en 
culturele innovatie, met name door het 
ondersteunen van wederzijds leren, het 
oprichten van netwerken en het verspreiden 
van goede praktijken en methodologieën.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten ondersteunen de 
transnationale samenwerking met het oog 
op de bevordering van wederzijds leren en 
de verbetering van de doeltreffendheid van 
de door het ESF ondersteunde 
beleidsmaatregelen. Bij een transnationale 
samenwerking zijn partners van ten minste 
twee lidstaten betrokken.

1. De lidstaten ondersteunen de 
transnationale samenwerking met het oog 
op de bevordering van de interculturele 
dialoog en wederzijds leren en de 
verbetering van de doeltreffendheid van de 
door het ESF ondersteunde 
beleidsmaatregelen. Bij een transnationale 
samenwerking zijn partners van ten minste 
twee lidstaten betrokken.

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 

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, inclusie, burgerparticipatie, 
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geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. […], ondersteunen.

jongeren en sport, alsook geïntegreerde 
territoriale investeringen (ITI), als bedoeld 
in artikel 99 van Verordening (EU) nr. 
[…], ondersteunen.

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, culturele en 
milieu-uitdagingen aan te pakken waarmee
stedelijke gebieden, die zijn opgenomen in 
het partnerschapscontract, te kampen 
hebben.
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