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Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. gezien de Mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's "Cohesiebeleid: Strategisch 
verslag 2010 over de uitvoering van de 
programma's 2007-2013" (COM(2010) 
110);

Or. en

Amendement 2
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. gelet op Verordening (EG) nr. 
1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 
houdende algemene bepalingen inzake 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds;

Or. en

Amendement 3
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1 quater. gezien de Mededeling van de 
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Commissie "Europa 2020 – Een strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei" (COM(2010) 2020);

Or. en

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1 quinquies. gezien de conclusies van de 
Raad betreffende het strategisch verslag 
2010 van de Commissie over de uitvoering 
van de programma's in het kader van het 
cohesiebeleid die zijn aangenomen tijdens 
de 3023ste bijeenkomst van de Raad 
Buitenlandse Zaken in Luxemburg op 14 
juni 2010;

Or. en

Amendement 5
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 sexies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1 sexies. gelet op artikel 174 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie inzake het ontwikkelen 
van haar optreden gericht op de 
versterking van de economische, sociale 
en territoriale samenhang van de Unie;

Or. en
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Amendement 6
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 septies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1 septies. overwegende dat de 
bevordering van de economische, sociale 
en territoriale samenhang en solidariteit 
tussen de lidstaten een van de 
voornaamste doelstellingen van de EU is, 
zoals is bepaald in artikel 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie;

Or. en

Amendement 7
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 octies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1 octies. overwegende dat het 
cohesiebeleid een doeltreffend en 
doelmatig middel moet zijn om een 
antwoord te vinden op de 
sociaaleconomische uitdagingen die zijn 
ontstaan door de financiële crisis, en om 
ontwikkelingsverschillen tussen Europese 
regio's te verminderen;

Or. en

Amendement 8
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 nonies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1 nonies. overwegende dat het 
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cohesiebeleid een sleutelrol speelt in de 
volledige verwezenlijking van de EU-
doelstellingen voor 2020, in het bijzonder 
op het gebied van werkgelegenheid en 
sociale zaken, op alle bestuursniveaus en 
in alle geografische gebieden;

Or. en

Amendement 9
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 decies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

-1 decies. overwegende dat het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) volledige 
werkgelegenheid en arbeidskansen dient 
te bieden, onder andere middels de 
bevordering van de integratie van 
werknemers op de arbeidsmarkt en de 
versterking van sociale inclusie;

Or. en

Amendement 10
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het strategisch verslag van 
de Commissie inzake de uitvoering van de 
programma's van het cohesiebeleid, die 
door de structuurfondsen medegefinancierd 
worden (2007-2013) (COM(2010)110), 
maar is van oordeel, dat in de nasleep van 
de wereldwijde economische recessie, het
Commissieverslag een meer 
geactualiseerde evaluatie van de effecten 
van de geselecteerde projecten zou moeten 
verschaffen, inzake het scheppen van 

1. verwelkomt het strategisch verslag van 
de Commissie inzake de uitvoering van de 
programma's van het cohesiebeleid, die 
door de structuurfondsen medegefinancierd 
worden (2007-2013) (COM(2010)110), 
maar is van oordeel, dat in de nasleep van 
de wereldwijde economische recessie, 
toekomstige Commissieverslagen een meer 
geactualiseerde evaluatie van de effecten 
van het cohesiebeleid op het herstel van de 
Europese economie zouden moeten 
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nieuwe banen, het verminderen van 
sociaaleconomische ongelijkheden, het 
bevorderen van de sociale integratie en het 
verbeteren van het menselijk kapitaal;

verschaffen, in het bijzonder inzake het 
scheppen van nieuwe banen, het 
verminderen van sociaaleconomische 
ongelijkheden, het bevorderen van de 
sociale integratie en het verbeteren van het 
menselijk kapitaal;

Or. en

Amendement 11
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het strategisch verslag van 
de Commissie inzake de uitvoering van de 
programma's van het cohesiebeleid, die 
door de structuurfondsen medegefinancierd 
worden (2007-2013) (COM(2010)110), 
maar is van oordeel, dat in de nasleep van 
de wereldwijde economische recessie, het 
Commissieverslag een meer 
geactualiseerde evaluatie van de effecten 
van de geselecteerde projecten zou moeten 
verschaffen, inzake het scheppen van 
nieuwe banen, het verminderen van 
sociaaleconomische ongelijkheden, het 
bevorderen van de sociale integratie en het 
verbeteren van het menselijk kapitaal;

1. verwelkomt het strategisch verslag van 
de Commissie inzake de uitvoering van de 
programma's van het cohesiebeleid, die 
door de structuurfondsen medegefinancierd 
worden (2007-2013) (COM(2010)110), 
maar is van oordeel, dat in de nasleep van 
de wereldwijde economische recessie, die 
het economisch landschap van de EU 
ingrijpend heeft gewijzigd en geleid heeft 
tot hogere werkloosheid, lagere 
economische groei en een verslechtering 
van het bedrijfsklimaat, het 
Commissieverslag een meer 
geactualiseerde evaluatie van de effecten 
van de geselecteerde projecten zou moeten 
verschaffen, inzake het scheppen van 
nieuwe banen, het verminderen van 
sociaaleconomische ongelijkheden, het 
bevorderen van de sociale integratie en het 
verbeteren van het menselijk kapitaal;

Or. en

Amendement 12
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 
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Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het strategisch verslag van 
de Commissie inzake de uitvoering van de 
programma's van het cohesiebeleid, die 
door de structuurfondsen medegefinancierd 
worden (2007-2013) (COM(2010)110), 
maar is van oordeel, dat in de nasleep van 
de wereldwijde economische recessie, het 
Commissieverslag een meer 
geactualiseerde evaluatie van de effecten 
van de geselecteerde projecten zou moeten 
verschaffen, inzake het scheppen van 
nieuwe banen, het verminderen van 
sociaaleconomische ongelijkheden, het 
bevorderen van de sociale integratie en het 
verbeteren van het menselijk kapitaal;

1. verwelkomt het strategisch verslag van 
de Commissie inzake de uitvoering van de 
programma's van het cohesiebeleid, die 
door de structuurfondsen medegefinancierd 
worden (2007-2013) (COM(2010)110), 
maar is van oordeel, dat in de nasleep van 
de wereldwijde economische recessie, het 
Commissieverslag een meer 
geactualiseerde evaluatie van de effecten 
van de geselecteerde projecten zou moeten 
verschaffen, inzake het scheppen van 
nieuwe banen, het verminderen van 
sociaaleconomische ongelijkheden, het 
bevorderen van de sociale integratie en het 
verbeteren van het menselijk kapitaal; 
betreurt het dat genderbudgeting door de 
lidstaten onvoldoende ten uitvoer wordt 
gelegd, en dat de Commissie de toepassing 
van gendermainstreaming op alle 
beleidsterreinen onvoldoende evalueert; 
benadrukt dat er via genderbudgeting 
voor kan worden gezorgd dat middelen op 
de juiste manier worden ingezet, waarmee 
een fundamentele bijdrage wordt geleverd 
aan gendergelijkheid;

Or. de

Amendement 13
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het strategisch verslag van 
de Commissie inzake de uitvoering van de 
programma's van het cohesiebeleid, die 
door de structuurfondsen medegefinancierd 
worden (2007-2013) (COM(2010)110), 
maar is van oordeel, dat in de nasleep van 
de wereldwijde economische recessie, het 
Commissieverslag een meer 

1. verwelkomt het strategisch verslag van 
de Commissie inzake de uitvoering van de 
programma's van het cohesiebeleid, die 
door de structuurfondsen medegefinancierd 
worden (2007-2013) (COM(2010)110), 
maar is van oordeel, dat in de nasleep van 
de wereldwijde economische recessie, het 
Commissieverslag een meer 
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geactualiseerde evaluatie van de effecten 
van de geselecteerde projecten zou moeten 
verschaffen, inzake het scheppen van 
nieuwe banen, het verminderen van 
sociaaleconomische ongelijkheden, het 
bevorderen van de sociale integratie en het 
verbeteren van het menselijk kapitaal;

geactualiseerde evaluatie van de effecten 
van de geselecteerde projecten zou moeten 
verschaffen, inzake het scheppen van 
nieuwe banen, het verminderen van 
sociaaleconomische ongelijkheden, het 
bevorderen van de sociale integratie en het 
verbeteren van het menselijk kapitaal;
oordeelt dat de invoering van een beter 
toezichts- en evaluatiesysteem van 
cruciaal belang is voor een meer 
strategische en resultaatgerichte 
benadering van het cohesiebeleid;

Or. en

Amendement 14
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verwacht dat doelmatige en 
kwantificeerbare – door het ESF 
gefinancierde - initiatieven van de 
lidstaten zullen bijdragen tot de 
verwezenlijking van de 
armoededoelstelling van de EU 2020-
strategie;

Or. en

Amendement 15
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie in 
toekomstige verslagen te verwijzen naar 
wisselwerking en complementariteit 
tussen de structuurfondsen onderling, 
evenals naar de interactie tussen de 
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structuurfondsen en andere financiële 
instrumenten van de EU;

Or. en

Amendement 16
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. verwelkomt de reeds geboekte 
vooruitgang bij de implementatie van 
projecten die relevant zijn voor het 
richtsnoer "Meer en betere banen", maar 
adviseert nadrukkelijk dat de mobilisatie 
van middelen voor het verwezenlijken van 
de doelstelling inzake armoedebestrijding 
van de strategie Europa 2020 prioriteit 
moet krijgen;

2. verwelkomt de reeds geboekte 
vooruitgang bij de implementatie van 
projecten die relevant zijn voor het 
richtsnoer "Meer en betere banen", maar 
adviseert nadrukkelijk dat alle benodigde 
middelen onmiddellijk moeten worden 
gemobiliseerd en doelmatig moeten 
worden toegewezen voor het 
verwezenlijken van armoedebestrijding, 
een groene, competitieve economie en 
inclusieve groei met veel werkgelegenheid 
en sociale en territoriale cohesie, welke 
prioritaire doelstellingen zijn van de 
strategie EU 2020;

Or. en

Amendement 17
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. verwelkomt de reeds geboekte 
vooruitgang bij de implementatie van 
projecten die relevant zijn voor het 
richtsnoer "Meer en betere banen", maar 
adviseert nadrukkelijk dat de mobilisatie 
van middelen voor het verwezenlijken van 
de doelstelling inzake armoedebestrijding 
van de strategie Europa 2020 prioriteit 

2. verwelkomt, vanwege de economische 
crisis en het groeiend aantal werklozen,
de reeds geboekte vooruitgang bij de 
implementatie van projecten die relevant 
zijn voor het richtsnoer "Meer en betere 
banen", maar adviseert de Commissie
nadrukkelijk om zodanige methoden van 
samenwerking met de lidstaten toe te 
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moet krijgen; passen dat de absorptie van middelen uit 
de programma's van de structuurfondsen 
vergemakkelijkt wordt;

Or. pl

Amendement 18
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. verwelkomt de reeds geboekte 
vooruitgang bij de implementatie van 
projecten die relevant zijn voor het 
richtsnoer "Meer en betere banen", maar 
adviseert nadrukkelijk dat de mobilisatie 
van middelen voor het verwezenlijken van 
de doelstelling inzake armoedebestrijding 
van de strategie Europa 2020 prioriteit 
moet krijgen;

2. verwelkomt de reeds geboekte 
vooruitgang bij de implementatie van 
projecten die relevant zijn voor het 
richtsnoer "Meer en betere banen", maar 
adviseert nadrukkelijk dat de mobilisatie 
van middelen voor het verwezenlijken van 
de strategie Europa 2020 en de 
doelstellingen daarvan, in het bijzonder 
op het gebied van werkgelegenheid en 
sociale zaken, prioriteit moet krijgen om 
de groei en de productiviteit te stimuleren 
en om de werkgelegenheidsprestaties in 
Europa te verbeteren;

Or. en

Amendement 19
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt het dat de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging het accent bij de 
verdeling van middelen hebben 
verschoven, ten gunste van het EFRO en 
ten nadele van het ESF; betreurt dat 
hierdoor de facto minder ESF-middelen 
bij de burger terechtkomen en dat 
hierdoor de zichtbaarheid van de 
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inspanningen van de EU voor een sociaal 
Europa afneemt;

Or. de

Amendement 20
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is het eens met de aanbeveling van 
de Commissie dat er meer aan 
armoedebestrijding moet worden gedaan; 
wijst er in dit verband op dat de steun aan 
begeleidende maatregelen gericht op 
sociale integratie (artikel 3, lid 1, letter c), 
onder i), van de ESF-verordening) een 
effectief middel is gebleken om de sociale 
integratie van bijzonder achtergestelde 
personen te bevorderen; verzoekt derhalve 
om dergelijke begeleidende maatregelen 
ook in de toekomst als essentieel 
onderdeel van het Europees Sociaal 
Fonds te handhaven;

Or. de

Amendement 21
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. betreurt het dat de door de 
Gemeenschap beschikbaar gestelde 
financiële middelen uit het ESF niet 
volledig worden benut; 

Or. en
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Amendement 22
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve 
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang 
tot werk, armoedebestrijding en de 
ontwikkeling van vaardigheden
belemmeren; erkent dat de discipline die 
door earmarking is opgelegd de uitvoering 
van de programma's heeft verbeterd;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van administratieve barrières
en andere obstakels die de uitvoering van 
de operationele programma's 
belemmeren, zodat de financiële middelen 
zonder onnodige vertragingen kunnen 
worden aangewend;

Or. pl

Amendement 23
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve 
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding en de 
ontwikkeling van vaardigheden 
belemmeren; erkent dat de discipline die 
door earmarking is opgelegd de uitvoering 
van de programma's heeft verbeterd;

3. verzoekt de lidstaten om de flexibiliteit 
van de middelen te verbeteren, de 
procedures te vereenvoudigen en te zorgen 
voor een afname van excessieve 
administratieve kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding en de 
ontwikkeling van vaardigheden 
belemmeren; erkent dat de discipline die 
door earmarking is opgelegd de uitvoering 
van de programma's heeft verbeterd;

Or. en
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Amendement 24
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve 
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding en de 
ontwikkeling van vaardigheden 
belemmeren; erkent dat de discipline die 
door earmarking is opgelegd de uitvoering 
van de programma's heeft verbeterd;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding, de verbetering 
van de sociale integratie en de 
ontwikkeling van vaardigheden 
belemmeren; erkent dat de discipline die 
door earmarking is opgelegd de uitvoering 
van de programma's heeft verbeterd;

Or. de

Amendement 25
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve 
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding en de 
ontwikkeling van vaardigheden 
belemmeren; erkent dat de discipline die 
door earmarking is opgelegd de uitvoering 
van de programma's heeft verbeterd;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve 
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding, de ontwikkeling 
van vaardigheden en de totstandbrenging 
van sociale inclusie belemmeren; erkent 
dat de discipline die door earmarking is 
opgelegd de uitvoering van de 
programma's heeft verbeterd; benadrukt 
evenwel de noodzaak acties specifiek te 
richten op prioriteiten die beogen te 
voldoen aan bepaalde noden en behoeften 
in diverse regio's, rekening houdend met 
de bestaande (personele) middelen;

Or. en
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Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve 
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding en de 
ontwikkeling van vaardigheden 
belemmeren; erkent dat de discipline die 
door earmarking is opgelegd de uitvoering
van de programma's heeft verbeterd;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve 
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding en de 
ontwikkeling van vaardigheden 
belemmeren; constateert dat earmarking 
een flexibele inzet van middelen, met 
name in crisissituaties, in de weg kan 
staan; is verheugd over het feit dat de 
Europese Commissie in de toekomst meer 
gerichte steun wil bieden in plaats van 
earmarking toe te passen;

Or. de

Amendement 27
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve 
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding en de 
ontwikkeling van vaardigheden 
belemmeren; erkent dat de discipline die 
door earmarking is opgelegd de uitvoering 
van de programma's heeft verbeterd;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve 
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding en sociale 
uitsluiting, en de ontwikkeling van 
vaardigheden belemmeren; benadrukt dat 
de regelgeving van het cohesiebeleid meer 
flexibiliteit zou moeten bieden om meer 
aandacht te kunnen geven aan kwetsbare 
microregio's en woongebieden;

Or. en
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Amendement 28
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve 
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding en de 
ontwikkeling van vaardigheden 
belemmeren; erkent dat de discipline die 
door earmarking is opgelegd de uitvoering 
van de programma's heeft verbeterd;

3. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor 
een afname van excessieve administratieve 
kosten en obstakels die de 
beleidsdoelstellingen inzake de toegang tot 
werk, armoedebestrijding en de 
ontwikkeling van vaardigheden 
belemmeren; erkent dat de discipline die 
door earmarking is opgelegd de uitvoering 
van de programma's heeft verbeterd;

verzoekt om een sterkere rol voor de 
overheid op het gebied van voorlichting 
en advies, zo nodig via één loket en door 
het toegankelijk maken van de wetgeving 
voor de burger;
verzoekt om extra aandacht voor het 
eerbiedigen van het beginsel van 
tegenspraak bij controles door sociale 
diensten; verzoekt tevens dat met 
betrekking tot burgers die te goeder trouw 
zijn, bij geschillen met de overheid en 
indachtig de complexiteit van de 
arbeidswetgeving, de weg van de dialoog 
wordt bewandeld, en niet die van de 
gerechtelijke procedure;

Or. fr

Amendement 29
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt met spijt vast dat, nu de 
maatschappelijke verschillen door de 
economische en financiële crisis worden 
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verscherpt, de lidstaten minder middelen 
uit de structuurfondsen ontvangen;

Or. pt

Amendement 30
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. stelt vast dat het ESF werd opgericht 
om de verschillen tussen de 
levensomstandigheden in de lidstaten en 
de regio's van de EU te verkleinen 
teneinde de economische en sociale 
cohesie te bevorderen, en roept de 
Commissie op met een voorstel te komen 
om de criteria voor cofinanciering door de 
lidstaten te herzien zodat de lidstaten die 
grote financiële problemen hebben, er 
gemakkelijker gebruik van kunnen 
maken;

Or. pt

Amendement 31
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het belangrijk is de 
infrastructuur en diensten voor kwetsbare 
microregio's met een grote concentratie 
van sociaal gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen (bv. de Roma) te 
verbeteren en tevens betaalbaar te maken;

Or. en
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Amendement 32
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat de rol van 
benaderingen van plaatselijke 
ontwikkeling in het kader van het 
cohesiebeleid moet worden versterkt door 
de actieve inclusie op het gebied van 
werkgelegenheid en onderwijs te 
ondersteunen, door langlopende, 
complexe en geleidelijk opgebouwde, 
gefaseerde programma's op te zetten voor 
de rehabilitatie van achtergestelde rurale 
en stedelijke gebieden met een hoge 
concentratie sociaal gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen (bv. de Roma), en door 
nieuwe voorwaarden op het vlak van non-
discriminatie en desegregatie in te voeren;

Or. en

Amendement 33
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen zich inzetbaar en flexibel op te 
stellen en de voorwaarden worden 
geschapen voor een duurzame groei;

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit, en de zichtbaarheid van het 
ESF bij de burger, te verbeteren om het 
toegankelijker te maken ter verhoging van 
de toewijzingen uit het fonds, teneinde 
voor de burgers de mogelijkheden voor de 
toegang tot de arbeidsmarkt te verruimen 
door nu echt werk te maken van 
permanente educatie waardoor zij zich 
kunnen aanpassen aan de 
arbeidsmarktontwikkelingen in deze tijd 
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van globalisering en "digitalisering" van 
de werkgelegenheid, de 
arbeidsparticipatie te verhogen door 
middel van flexibele werktijden, 
bevordering van deeltijdwerk en 
telewerken, de voorwaarden te scheppen 
voor een duurzame groei en Europa 
werkelijk een sociaal gezicht te geven,
met bijzondere aandacht voor personen 
met een handicap;

Or. fr

Amendement 34
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen zich inzetbaar en flexibel op te 
stellen en de voorwaarden worden 
geschapen voor een duurzame groei;

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen te integreren en te participeren en 
de voorwaarden worden geschapen voor 
een duurzame groei;

Or. de

Amendement 35
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen zich inzetbaar en flexibel op te 
stellen en de voorwaarden worden 
geschapen voor een duurzame groei;

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen zich inzetbaarder en flexibeler op 
te stellen en de voorwaarden worden 
geschapen voor een duurzame groei;
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Or. de

Amendement 36
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen zich inzetbaar en flexibel op te 
stellen en de voorwaarden worden 
geschapen voor een duurzame groei

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers, met name de 
meest kwetsbaren (in het bijzonder de 
Roma en de gehandicapten),
mogelijkheden krijgen zich inzetbaar en 
flexibel op te stellen en de voorwaarden 
worden geschapen voor een duurzame 
groei;

Or. en

Amendement 37
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen zich inzetbaar en flexibel op te 
stellen en de voorwaarden worden 
geschapen voor een duurzame groei;

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen zich inzetbaar en flexibel op te 
stellen en de voorwaarden worden 
geschapen voor een duurzame groei en 
economische en sociale cohesie;

Or. pt

Amendement 38
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen zich inzetbaar en flexibel op te 
stellen en de voorwaarden worden 
geschapen voor een duurzame groei;

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen zich inzetbaar en flexibel op te 
stellen en de voorwaarden worden 
geschapen voor een duurzame groei;
herinnert eraan dat de doeltreffendheid 
van het ESF afhangt van de mate waarin 
het zich weet aan te passen aan 
plaatselijke problemen en specifieke 
territoriale vereisten; onderstreept het 
belang van permanente scholing voor alle 
ESF-medewerkers;

Or. en

Amendement 39
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen zich inzetbaar en flexibel op te 
stellen en de voorwaarden worden 
geschapen voor een duurzame groei;

4. verzoekt de Commissie om de 
effectiviteit van het ESF te verbeteren, 
zodat de Europese burgers mogelijkheden 
krijgen zich inzetbaar en flexibel op te 
stellen en de voorwaarden worden 
geschapen voor een slimme, duurzame en 
inclusieve groei; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten daarom sterke synergieën 
te creëren tussen de structuurfondsen en 
relevant Europees beleid, en projecten te 
bevorderen die voorzien in de behoeften 
van de arbeidsmarkt;

Or. en
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Amendement 40
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de lidstaten op aan zich 
sterker toe te leggen op onderwijs en 
scholing van werknemers met het oog op 
hoogwaardige en op de toekomst gerichte 
banen in de kennismaatschappij;

Or. en

Amendement 41
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. doet een beroep op de Commissie om de
financiële autonomie, de flexibiliteit en
het potentieel van het ESF te versterken en 
om de procedures, follow-up en controles 
te vereenvoudigen, gezien het feit dat het 
ESF een fundamenteel instrument is voor 
het bestrijden van armoede, sociale 
uitsluiting en werkloosheid;

5. doet een beroep op de Commissie om 
het potentieel van het ESF als vitale 
component van het cohesiebeleid te 
versterken, om de flexibiliteit ervan te 
verbeteren en om de procedures, follow-up 
en controles te vereenvoudigen en te 
harmoniseren, gezien het feit dat het ESF 
een fundamenteel instrument is dat is 
bedoeld om de werkgelegenheid en de 
kans op werk te verbeteren, de aanpassing 
van de vaardigheden van de werknemers 
aan de arbeidsmarkt te bevorderen, de 
integratie in de arbeidsmarkt te verbeteren 
en de sociale inclusie te versterken; doet 
een beroep op de Commissie zorg te 
dragen voor maximale complementariteit 
en interactie tussen het ESF en het EFRO 
onderling en met andere financiële 
instrumenten;

Or. en
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Amendement 42
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. doet een beroep op de Commissie om de 
financiële autonomie, de flexibiliteit en het 
potentieel van het ESF te versterken en om 
de procedures, follow-up en controles te 
vereenvoudigen, gezien het feit dat het ESF 
een fundamenteel instrument is voor het 
bestrijden van armoede, sociale uitsluiting 
en werkloosheid;

5. doet een beroep op de Commissie om de 
financiële autonomie ten behoeve van 
economische en sociale cohesie, de 
flexibiliteit en het potentieel van het ESF te 
versterken teneinde de huidige en 
toekomstige uitdagingen op 
werkgelegenheidsgebied te kunnen 
aangaan, en om de procedures en
controles te vereenvoudigen en de follow-
up van de lopende dossiers te verbeteren, 
gezien het feit dat het ESF een 
fundamenteel instrument is voor het 
bestrijden van armoede middels insluiting 
in de beroepswereld, en van sociale 
uitsluiting en werkloosheid;

Or. fr

Amendement 43
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. doet een beroep op de Commissie om de 
financiële autonomie, de flexibiliteit en het 
potentieel van het ESF te versterken en om 
de procedures, follow-up en controles te 
vereenvoudigen, gezien het feit dat het ESF 
een fundamenteel instrument is voor het 
bestrijden van armoede, sociale uitsluiting 
en werkloosheid;

5. doet een beroep op de Commissie om de
financiële autonomie, de flexibiliteit en het 
potentieel van het ESF te versterken en om 
de procedures, follow-up en controles te 
vereenvoudigen, rekening houdend met de 
sociale duurzaamheid, gezien het feit dat 
het ESF een fundamenteel instrument is 
voor het bestrijden van armoede, sociale 
uitsluiting, genderongelijkheid, sociale 
discriminatie (personen met een 
handicap, migranten, ouderen, enzovoort) 
en werkeloosheid;
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Or. pt

Amendement 44
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. doet een beroep op de Commissie om de 
financiële autonomie, de flexibiliteit en het 
potentieel van het ESF te versterken en om 
de procedures, follow-up en controles te 
vereenvoudigen, gezien het feit dat het ESF 
een fundamenteel instrument is voor het 
bestrijden van armoede, sociale uitsluiting 
en werkloosheid;

5. doet een beroep op de Commissie om de 
financiële autonomie, de flexibiliteit en het 
potentieel van het ESF te versterken en om 
de procedures, het toezicht, follow-up en 
controles te herzien en te vereenvoudigen, 
gezien het feit dat het ESF een 
fundamenteel instrument is voor het 
bestrijden van armoede, sociale uitsluiting 
en werkloosheid; verzoekt om de invoering 
van nieuwe voorwaarden op het vlak van 
non-discriminatie en desegregatie, 
teneinde steun te bieden aan degenen die 
daaraan het meest behoefte hebben, 
waarbij de hulp met name, maar niet 
uitsluitend, ook gericht moet zijn op de 
Roma-gemeenschappen;

Or. en

Amendement 45
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. doet een beroep op de Commissie om de 
financiële autonomie, de flexibiliteit en het 
potentieel van het ESF te versterken en om 
de procedures, follow-up en controles te 
vereenvoudigen, gezien het feit dat het ESF 
een fundamenteel instrument is voor het 
bestrijden van armoede, sociale uitsluiting 

5. doet een beroep op de Commissie om de 
financiële autonomie, de flexibiliteit en het 
potentieel van het ESF te versterken en om 
het projectbeheer te vereenvoudigen en de 
follow-up en controles te verbeteren, 
gezien het feit dat het ESF een 
fundamenteel instrument is voor het 
bestrijden van armoede, sociale uitsluiting 
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en werkloosheid; en werkloosheid; wijst op de goede 
ervaringen van projectontwikkelaars met 
global grants en is verheugd over de 
positieve evaluatie van global grants in 
het EESC-rapport betreffende een 
doeltreffend partnerschap (Jan Olsson, 
ECO/258);

Or. de

Amendement 46
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. doet een beroep op de Commissie om de 
financiële autonomie, de flexibiliteit en het 
potentieel van het ESF te versterken en om 
de procedures, follow-up en controles te 
vereenvoudigen, gezien het feit dat het ESF 
een fundamenteel instrument is voor het 
bestrijden van armoede, sociale uitsluiting 
en werkloosheid;

5. doet een beroep op de Commissie om de 
financiële autonomie, de flexibiliteit en het 
potentieel van het ESF te versterken en om 
de procedures, follow-up en controles te 
vereenvoudigen, gezien het feit dat het ESF 
een fundamenteel instrument is voor het 
bestrijden van armoede, sociale uitsluiting 
en werkloosheid; benadrukt de rol van het 
ESF in het versterken van de dimensie 
van sociale integratie; onderstreept de 
behoefte aan transparanter ESF-beleid 
voor de toewijzing van middelen en een 
gedetailleerde evaluatie en controle van 
bereikte tastbare resultaten op 
werkgelegenheidsterrein;

Or. en

Amendement 47
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent de rol van het ESF in het 
verwezenlijken van sociale doelstellingen 
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en vraagt de Commissie verdere 
samenhang en verbanden tussen het ESF 
en diverse kaderprogramma's, zoals 
EQUAL en "Europa voor de burger", te 
bevorderen, teneinde te zorgen voor een 
betere afstemming en samenwerking 
tussen de EU-beleidsinstrumenten;

Or. en

Amendement 48
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van oordeel dat het ESF de 
actieve deelname van burgers aan de 
samenleving en op de arbeidsmarkt dient 
te bevorderen, door gelijke kansen voor 
allen te scheppen; herinnert daarom aan 
het belang van het opstellen van 
begrotingen vanuit een genderperspectief, 
ter verbetering van personele middelen en 
kapitaal, die onmisbaar zijn voor een 
competitieve kennismaatschappij;

Or. en

Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. roept de lidstaten op om beter 
gebruik te maken van de middelen en om 
de capaciteiten van plaatselijke en 
regionale autoriteiten te verbeteren, in het 
bijzonder ngo's en kmo's, voor 
economische, sociale en territoriale 
ontwikkeling;
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Or. en

Amendement 50
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is verheugd over het feit dat het 
strategisch verslag (COM (2010)110) 
sterker gericht is op resultaten bij de 
uitvoering van de structuurfondsen; 
ondersteunt overwegingen van de 
Commissie om resultaatgerichter te 
werken bij de tenuitvoerlegging van de 
structuurfondsen en financiële prikkels in 
te stellen voor lidstaten die de gestelde 
doelen verwezenlijken, om zo een 
succesvolle tenuitvoerlegging van 
programma's te belonen; is verheugd over 
het feit dat middelen hierdoor 
doelgerichter aan de betrokkenen ter 
beschikking kunnen worden gesteld;

Or. de

Amendement 51
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verwelkomt het feit dat meer dan 
50% van degenen die zijn bereikt door 
ESF-programma's vrouwen waren; 
verwacht dat de Commissie en de lidstaten 
extra aandacht besteden aan de integratie 
van oudere werknemers op de 
arbeidsmarkt, gelet op de demografische 
ontwikkelingen;

Or. en
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Amendement 52
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verwacht dat de Commissie en de 
lidstaten nauwer samenwerken om sneller 
en doelmatiger te reageren op 
veranderingen op de arbeidsmarkt en om 
de nodige, resultaatgerichte maatregelen 
te nemen;

Or. en

Amendement 53
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verwelkomt het feit dat het ESF 
relevante steun heeft verstrekt om de 
hervormingen van de arbeidsmarkt uit te 
voeren, en dat het een doeltreffend 
instrument is gebleken dat heeft 
bijgedragen tot de overgang van een 
passief naar een actief en zelfs preventief 
arbeidsmarktbeleid; roept de lidstaten op 
door te gaan met structurele 
hervormingen ter voorkoming van 
toekomstige crises op de arbeidsmarkten;

Or. en

Amendement 54
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 
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Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de controle op 
de vorderingen te verbeteren door ervoor te 
zorgen dat meer gebruik wordt gemaakt 
van kernindicatoren in de nationale 
strategische verslagen; benadrukt de 
noodzaak van meer duidelijkheid over alle 
nationale beleidsresultaten inzake het 
scheppen van banen, het bevorderen van 
gelijke kansen en de sociale integratie van 
alle kwetsbare groepen;

6. verzoekt de Commissie de controle op 
de vorderingen te verbeteren door ervoor te 
zorgen dat meer gebruik wordt gemaakt 
van kernindicatoren in de nationale 
strategische verslagen; onderstreept de 
noodzaak dat de Commissie de lidstaten 
vraagt relevante kwalitatieve en 
kwantitatieve elementen te verstrekken 
voor de uitvoering van programma's in 
het kader van het cohesiebeleid; benadrukt 
de noodzaak van meer duidelijkheid over 
alle nationale beleidsresultaten inzake het 
scheppen van banen, het bevorderen van 
gelijke kansen en de sociale integratie van 
alle kwetsbare groepen;

Or. en

Amendement 55
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de controle op 
de vorderingen te verbeteren door ervoor te 
zorgen dat meer gebruik wordt gemaakt 
van kernindicatoren in de nationale 
strategische verslagen; benadrukt de 
noodzaak van meer duidelijkheid over alle 
nationale beleidsresultaten inzake het 
scheppen van banen, het bevorderen van 
gelijke kansen en de sociale integratie van 
alle kwetsbare groepen.

6. verzoekt de Commissie de controle op 
de vorderingen te verbeteren door ervoor te 
zorgen dat meer gebruik wordt gemaakt 
van het vooraf stellen van duidelijke, 
meetbare doelen en resultaatindicatoren 
in de nationale strategische verslagen, 
waarbij de indicatoren goed duidbaar en 
statistisch gevalideerd moeten zijn en 
periodiek moeten worden verzameld en 
gepubliceerd; benadrukt de noodzaak van 
meer duidelijkheid over alle nationale 
beleidsresultaten inzake het scheppen van 
banen, het bevorderen van gelijke kansen 
en de sociale integratie van alle kwetsbare 
groepen;

Or. en
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Amendement 56
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat het cohesiebeleid 
niet beschouwd mag worden als louter 
een instrument om de doelstellingen te 
verwezenlijken van andere 
sectorgebonden beleidslijnen, daar het 
immers een Europese beleidsvorm is met 
een grote toegevoegde waarde en een 
eigen bestaansreden, namelijk sociale en 
economische cohesie;

Or. pt

Amendement 57
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie een grondige 
analyse te maken van de gevolgen van de 
toepassing van het Stabiliteits- en 
groeipact, de euro en de liberalisering van 
de interne en internationale markten voor 
het cohesiebeleid en de convergentie, in 
het bijzonder voor micro-ondernemingen 
en kleine en middelgrote ondernemingen 
in de afzonderlijke lidstaten;

Or. pt

Amendement 58
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 



AM\839148NL.doc 31/31 PE452.783v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie de lidstaten 
meer stimulansen te bieden om op 
geïntegreerde wijze en in onderling 
overleg gebruik te maken van de 
verschillende financiële instrumenten 
voor het cohesiebeleid, teneinde te komen 
tot een grotere effectiviteit op basis van 
complementariteit tussen de maatregelen 
die worden genomen om de 
hoofddoelstelling, namelijk sociale 
integratie, te realiseren. 

Or. bg

Amendement 59
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept op tot regelmatig politiek 
overleg ter verbetering van de 
transparantie, verantwoording en 
evaluatie van de effecten van het 
cohesiebeleid.

Or. en


