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Amendement 1
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Visum 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede 
alinea, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, waarin wordt onderstreept 
dat gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
een grondbeginsel van de Europese Unie 
is en een doelstelling van de Unie,

Or. en

Amendement 2
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
"Europa 2020 – Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei" 
(COM(2010)2020) en de doelstellingen en 
kerninitiatieven daarin,

Or. en

Amendement 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
"Het Europees platform tegen armoede 
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en sociale uitsluiting: een Europees kader 
voor sociale en territoriale samenhang" 
(COM(2010)758),

Or. en

Amendement 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Visum 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap en de inwerkingtreding 
daarvan op 21.1.2011 overeenkomstig het 
besluit van de Raad van 26 november 
2009 betreffende de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
van de Verenigde Naties inzake de 
rechten van personen met een handicap 
(2010/48/EG), 

Or. en

Amendement 5
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Visum 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de conclusies van de Raad van 6 
december 2010 "Werkgelegenheidsbeleid 
voor een concurrerende, koolstofarme en 
groene economie die een efficiënt gebruik 
maakt van hulpbronnen",

Or. en
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Amendement 6
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Visum 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien het advies van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité van 14 
juli 2010 over "Het bevorderen van een 
doelmatige samenwerking bij het beheer 
van de programma's van het cohesiebeleid 
op basis van goede praktijken in de 
periode 2007-2013" (ECO/258),

Or. en

Amendement 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Visum 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de studie van 24 januari 2011 van 
de Europese Commissie, Directoraat-
generaal werkgelegenheid, sociale zaken 
en gelijke kansen over "Evaluatie van de 
steun van het Europees Sociaal Fonds 
voor gendergelijkheid",

Or. en

Amendement 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Visum 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de door de Commissie 
gesubsidieerde activiteiten van de 
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European Community of Practice on 
Gender Mainstreaming, die zich inzet 
voor opneming van de genderdimensie in 
de programma's van het Europees Sociaal 
Fonds,

Or. en

Amendement 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het vijfde verslag van de 
Commissie over de economische, sociale 
en territoriale samenhang, waarin 
voorstellen worden gedaan voor verdere 
mogelijke maatregelen in het 
cohesiebeleid, met name door het te 
koppelen aan de EU 2020-strategie, met 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
dat de EU 2020-doelstellingen in 
investeringsprioriteiten omzet;

1. verwelkomt het vijfde verslag van de 
Commissie over de economische, sociale 
en territoriale samenhang, waarin 
voorstellen worden gedaan voor verdere 
mogelijke maatregelen in het 
cohesiebeleid; benadrukt dat het ESF het 
belangrijkste instrument is voor de 
tenuitvoerlegging van de sociale dimensie 
van de Europa 2020-strategie en dat het 
een aanzienlijke bijdrage kan leveren ter 
verwezenlijking van de centrale 
prioriteiten van de EU 2020-strategie, te 
weten werkgelegenheid, omzetting in een 
duurzame economie, verlaging van het 
aantal jongeren dat de school verlaat 
zonder diploma en de bestrijding van 
armoede, discriminatie en sociale 
uitsluiting; benadrukt dat een breed scala 
van acties en maatregelen in aanmerking 
moet komen voor steun uit het ESF, zodat 
het instrument optimaal kan bijdragen tot 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
EU 2020 in elke lidstaat, waarbij 
antwoorden worden gevonden voor de 
verschillende sociale situaties waarin 
mensen zich bevinden; onderstreept in dit 
verband dat het BBP op zich geen goed 
beeld van de regionale ontwikkeling geeft, 
daar het geen rekening houdt met 
belangrijke sociale factoren als 
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inkomensongelijkheid en werkloosheid; 
pleit daarom voor de opneming en 
evaluatie van extra sociale indicatoren in 
de SWOT-analyse en voor vaststelling van 
de hoogte van de ESF-bijdrage in het 
kader van de contracten voor 
ontwikkeling en investering,

Or. en

Amendement 10
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het vijfde verslag van de 
Commissie over de economische, sociale 
en territoriale samenhang, waarin 
voorstellen worden gedaan voor verdere 
mogelijke maatregelen in het 
cohesiebeleid, met name door het te 
koppelen aan de EU 2020-strategie, met 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
dat de EU 2020-doelstellingen in 
investeringsprioriteiten omzet;

1. neemt nota van het vijfde verslag van de 
Commissie over de economische, sociale 
en territoriale samenhang; benadrukt dat 
het cohesiebeleid een horizontaal beleid is 
dat is verankerd in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie en dat dit beleid niet ondergeschikt 
is aan de EU 2020-strategie;  onderstreept 
dat een autonoom cohesiebeleid van 
wezenlijk belang is om de verschillen in 
regionale ontwikkeling te beperken en 
economische, sociale en territoriale 
cohesie in de Europese Unie tot stand te 
brengen;

Or. de

Amendement 11
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het vijfde verslag van de 1. verwelkomt het vijfde verslag van de 
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Commissie over de economische, sociale 
en territoriale samenhang, waarin 
voorstellen worden gedaan voor verdere 
mogelijke maatregelen in het 
cohesiebeleid, met name door het te 
koppelen aan de EU 2020-strategie, met 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
dat de EU 2020-doelstellingen in 
investeringsprioriteiten omzet;

Commissie over de economische, sociale 
en territoriale samenhang, waarin 
voorstellen worden gedaan voor verdere 
mogelijke maatregelen in het 
cohesiebeleid, met name door het te 
koppelen aan de EU 2020-strategie, met 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
dat de EU 2020-doelstellingen in 
investeringsprioriteiten omzet; vestigt in 
het bijzonder de aandacht op het feit dat 
er in alle lidstaten groepen zijn die een 
achterstand hebben op de arbeidsmarkt en 
waarvan de situatie met middelen uit het 
Cohesiefonds moet worden verbeterd om 
een werkgelegenheidspercentage van 75% 
te bereiken;

Or. de

Amendement 12
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt het vijfde verslag van de 
Commissie over de economische, sociale 
en territoriale samenhang, waarin 
voorstellen worden gedaan voor verdere 
mogelijke maatregelen in het 
cohesiebeleid, met name door het te 
koppelen aan de EU 2020-strategie, met 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
dat de EU 2020-doelstellingen in 
investeringsprioriteiten omzet;

1. verwelkomt het vijfde verslag van de 
Commissie over de economische, sociale 
en territoriale samenhang, waarin 
voorstellen worden gedaan voor verdere 
mogelijke maatregelen in het 
cohesiebeleid, met name door het te 
koppelen aan de EU 2020-strategie, met 
een gemeenschappelijk strategisch kader 
dat de EU 2020-doelstellingen in 
investeringsprioriteiten omzet; benadrukt 
dat de drie pijlers van de EU 2020-
strategie (slimme,duurzame en inclusieve 
groei) elkaar moeten aanvullen;

Or. fr
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Amendement 13
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. begroet het voorstel van de 
Commissie om de coördinatie tussen het 
Cohesiefonds en het Europees Sociaal 
Fonds te verbeteren door middel van een 
gemeenschappelijk strategisch kader; acht 
het evenwel vooral belangrijk dat de 
specifieke doelstellingen en de flexibiliteit 
van de afzonderlijke fondsen niet wordt 
beperkt op het vlak van de uitvoering en 
dat de totale administratieve last drastisch 
wordt verminderd;

Or. de

Amendement 14
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is er tegen dat de uitbetaling van 
middelen uit de structuurfondsen - in het 
bijzonder het ESF - afhankelijk wordt 
gesteld van de uitvoering van de EU 2020-
strategie of andere EU-beleidsonderdelen;

Or. de

Amendement 15
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is van mening dat het 
gemeenschappelijke strategische kader 
een zeer goed instrument is om 
verbindingen te leggen met andere 
centrale beleidsterreinen van de Europese 
Unie, in het bijzonder de geïntegreerde 
richtsnoeren voor groei en 
arbeidsplaatsen;

Or. de

Amendement 16
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën te ontwikkelen 
en vraagt dat maatregelen worden genomen 
om de regionale verschillen te identificeren 
en te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied 
van toegang tot het beroep en het 
onderwijs;

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën voor de 
noodzakelijke sociale en ecologische 
wederopbouw van de EU te ontwikkelen 
en vraagt dat maatregelen worden genomen 
om de regionale verschillen te identificeren 
en te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied 
van armoede en sociale uitsluiting,
toegang tot hoogwaardig werk, waarbij de 
gemiddelde tijd die op weekbasis en over 
het hele leven gemeten met werken wordt 
doorgebracht kleiner wordt, het onderwijs 
en de vrije toegang tot hoogwaardige 
diensten;

Or. de

Amendement 17
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën te ontwikkelen 
en vraagt dat maatregelen worden 
genomen om de regionale verschillen te 
identificeren en te bestrijden, bijvoorbeeld 
op het gebied van toegang tot het beroep 
en het onderwijs;

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën te ontwikkelen 
zoals doeltreffende instrumenten om de 
regionale verschillen te bestrijden en de 
samenwerking te bevorderen op de 
gebieden die zij dekken, met name werk,
onderwijs en openbare diensten;

Or. es

Amendement 18
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën te ontwikkelen 
en vraagt dat maatregelen worden 
genomen om de regionale verschillen te 
identificeren en te bestrijden, bijvoorbeeld 
op het gebied van toegang tot het beroep 
en het onderwijs;

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën te ontwikkelen 
en spoort de Europese Commissie en de 
lidstaten aan om meer rekening te houden 
met de territoriale dimensie van het ESF, 
in het bijzonder ten aanzien van toegang 
tot het beroep;

Or. en

Amendement 19
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën te ontwikkelen 
en vraagt dat maatregelen worden genomen 
om de regionale verschillen te identificeren 
en te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied 

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën te ontwikkelen 
en vraagt dat maatregelen worden genomen 
om de regionale verschillen te identificeren 
en te bestrijden, met name op het gebied 
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van toegang tot het beroep en het 
onderwijs;

van toegang tot het beroep, het onderwijs 
en de basisberoepsopleiding en 
bijscholing;

Or. fr

Amendement 20
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën te ontwikkelen 
en vraagt dat maatregelen worden genomen 
om de regionale verschillen te identificeren
en te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied 
van toegang tot het beroep en het 
onderwijs;

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën te ontwikkelen 
en vraagt dat maatregelen worden genomen 
om de regionale verschillen te identificeren 
en te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied 
van toegang tot een opleiding, het beroep 
en het onderwijs;

Or. fr

Amendement 21
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën te ontwikkelen 
en vraagt dat maatregelen worden genomen 
om de regionale verschillen te identificeren 
en te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied 
van toegang tot het beroep en het 
onderwijs;

2. is ingenomen met het voornemen nieuwe 
macroregionale strategieën te ontwikkelen 
en vraagt dat maatregelen worden genomen 
om de regionale verschillen te identificeren 
en te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied 
van toegang tot het beroep en het 
onderwijs, waarbij bijzondere aandacht 
besteed moet worden aan de meest 
achtergebleven microregio's binnen 
macroregio's;

Or. en
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Amendement 22
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het Europese 
regionaal beleid van levensbelang is voor 
het voortschrijden van de economische en 
sociale samenhang, dat het de Unie in 
staat stelt maatregelen te nemen om de 
regionale ongelijkheid te verminderen, 
echte convergentie te bevorderen en 
ontwikkeling, hoogwaardige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang 
te bevorderen, en dat het ook ten goede 
komt aan de minst ontwikkelde regio's;

Or. pt

Amendement 23
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt erop aan dat het Europees 
Sociaal Fonds onderdeel van het 
cohesiebeleid blijft; meent dat alleen zo 
geïntegreerde strategieën voor het 
oplossen van economische en sociale 
problemen ontwikkeld en uitgevoerd 
kunnen worden;

Or. de

Amendement 24
Ilda Figueiredo
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat het genderperspectief 
opgenomen moet worden in de 
verordeningen en de toepassing van alle 
communautaire fondsen en vestigt in het 
bijzonder de aandacht op het ESF, dat  
voldoende capaciteit moet hebben om  
beleidsmaatregelen voor gelijkheid, vaste 
hoogwaardige arbeid en een eerlijke 
inkomensverdeling te bevorderen;

Or. pt

Amendement 25
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is vast van mening dat de 
coördinatie tussen de plannen en 
programma's op regionaal, nationaal en 
Europees niveau zinvol is gebleken en 
dringt erop aan dat deze wordt voortgezet;

Or. de

Amendement 26
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. onderstreept dat het 
cohesiebeleid en de daarmee 
samenhangende uitgaven gebruikt moeten 
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worden om  duurzame economische, 
sociale, ecologische en territoriale 
ontwikkeling tot stand te brengen en dat 
dit beleid meer is dan alleen een 
financieel instrument, dat de 
doelstellingen ervan gehandhaafd moeten 
worden en dat negatieve gevolgen voor de 
economische en sociale samenhang 
moeten worden vermeden;

Or. pt

Amendement 27
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt dat de 
overeengekomen doelen specifiek voor elk 
fonds moeten zijn en steeds toegesneden 
zijn op het betreffende operationele 
programma; is er sterk tegen dat 
Europese doelen worden onderverdeeld, 
zonder dat rekening wordt gehouden met 
de concrete werkelijkheid en problemen;

Or. de

Amendement 28
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. is verheugd dat in enkele 
lidstaten voor de financieringsperiode 
2007-2013 voor het eerst ook op nationaal 
niveau een operationele programma voor 
het ESF is opgezet dat alle doelgebieden 
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dekt;

Or. de

Amendement 29
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. beklemtoont dat de lidstaten en 
de regio's in het operationele programma 
voldoende vrijheid moeten hebben om 
hun pakket maatregelen af te stemmen op 
hun specifieke uitdagingen en regionale 
strategieën voor ontwikkeling op lange 
termijn, daarbij rekening houdende met 
de nationale en regionale kenmerken;

Or. de

Amendement 30
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. pleit voor een sterke stijging van 
de investeringen in de kennisdriehoek van 
onderwijs, onderzoek  en innovatie, omdat 
deze het Europese concurrentievermogen 
in stand houden en vergroten; begroet in 
dit verband de aanzienlijke investeringen 
die in veel lidstaten in de kennisdriehoek 
worden gedaan uit het ESF en het EFRO;

Or. de
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Amendement 31
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie;

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid, vooral 
beleid dat jongeren helpt de arbeidsmarkt 
te betreden en beleid ter bestrijding van de 
werkloosheid en ter bevordering van 
herscholing voor een beroep; onderstreept 
dat het ESF een belangrijke rol vervult bij 
het bestrijden van armoede en het 
versterken van gelijke kansen en de 
sociale integratie; wijst erop dat het ESF 
deels wordt aangewend ten bate van 
kwetsbare groepen in de samenleving 
(jongeren, vrouwen, migranten, langdurig 
werklozen, etnische minderheden, 
gehandicapten, ouderen en mensen die 
buiten de arbeidsmarkt staan; benadrukt 
daarom de wezenlijke rol die het ESF 
speelt bij het behoud van de samenhang 
van de Europese samenlevingen;

Or. fr

Amendement 32
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie;

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid, dat de 
lidstaten het ESF moeten gebruiken voor 
investeringen in vaardigheden, 
arbeidsplaatsen, onderwijs en herscholing
en dat het ESF een belangrijke rol vervult 
bij het versterken van de sociale integratie;
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Or. de

Amendement 33
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie;

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en het 
sociaal beleid en een belangrijke rol 
vervult bij het versterken van de sociale 
integratie en pleit daarom voor een sterke 
stijging van de middelen die voor het ESF 
beschikbaar zijn;

Or. de

Amendement 34
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie;

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid, vooral 
preventieve en lokale maatregelen, en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie;

Or. de

Amendement 35
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken
van de sociale integratie;

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het maken van 
vorderingen in alle dimensies van de 
sociale integratie;

Or. en

Amendement 36
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie;

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie, vooral ten 
behoeve van de meest achtergebleven 
groepen zoals de Roma;

Or. fr

Amendement 37
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie;

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie, wat betekent dat 
de middelen voor het fonds aanzienlijk 
verhoogd moeten worden;

Or. pt



PE462.830v01-00 20/51 AM\864346NL.doc

NL

Amendement 38
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie;

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie; wijst in dit 
verband op de noodzaak dat het 
cohesiebeleid wordt voortgezet;

Or. pl

Amendement 39
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie;

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan de werkgelegenheidsdoelen 
van de EU 2020-strategie en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie; onderstreept dat 
het zinvol is om de EU 2020-
doelstellingen en de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren te 
verbinden met het ESF, en dat er daarom 
in toekomstige verordeningen voor 
gezorgd moet worden dat de operationele 
programma's zonder bureaucratische 
inspanningen aangepast kunnen worden 
aan de werkgelegenheidsrichtsnoeren; 
verzoekt de Commissie deze aanpassing te 
vergemakkelijken door eenvoudige en 
effectieve procedures voor samenwerking 
tussen de politieke afdelingen en de 
afdelingen voor begrotingscontrole vast te 
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stellen;

Or. en

Amendement 40
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie;

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie; is van mening 
dat het ESF alleen vrucht kan afwerpen 
als het de nadruk legt op investeringen in 
vaardigheden, levenslang leren - mede 
gezien de nieuwe basisvaardigheden die
verband houden met duurzame 
ontwikkeling - en omscholing, een soepele 
werking van de arbeidsmarkt, scheppen 
van arbeidskansen, sociale voorwaarden, 
onderzoek en innovatie om de overgang 
naar een duurzame economie te 
vergemakkelijken, ter bevordering de 
inzetbaarheid, productiviteit, groei, een 
billijk loon, levenskwaliteit en 
werkgelegenheid in Europa en tot slot 
maatregelen ter bestrijding van armoede 
en ter bevordering van sociale insluiting;

Or. it

Amendement 41
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 3. wijst erop dat het ESF wezenlijke steun 
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verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie;

verleent aan het arbeidsmarktbeleid en een 
belangrijke rol vervult bij het versterken 
van de sociale integratie; is van mening 
dat dit structuurfonds in het 
gemeenschappelijke strategische kader 
moet worden opgenomen zonder de 
specifieke regels en bepalingen inzake de 
werking ervan te wijzigen; verzoekt de 
Commissie om de rol van het ESF te 
versterken en de status ervan te verhogen;

Or. es

Amendement 42
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de bestrijding van 
discriminatie op de arbeidsmarkt op grond 
van geslacht, seksuele geaardheid, 
etnische herkomst, leeftijd, handicaps of 
woonplaats van het grootste belang is om 
echte kansengelijkheid te bevorderen; 
wijst erop dat vergroting van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen essentieel 
is om het werkgelegenheidsdoel van de 
EU 2020-strategie te bereiken en dat de 
belemmeringen voor de deelname van 
vrouwen aan de arbeidsmarkt aangepakt 
moeten worden; benadrukt dat het ESF 
voldoende middelen moet verstrekken om 
de genderongelijkheid op de arbeidsmarkt 
aan te pakken en dat het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling moet zorgen 
voor voldoende middelen voor 
zorginfrastructuur;

Or. en
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Amendement 43
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de economische crisis 
de dringende noodzaak om maatregelen te 
nemen in de sectoren die onder het ESF 
vallen nog heeft versterkt, met name 
maatregelen ter bevordering van  
arbeidsplaatsen, omscholing, sociale 
insluiting en armoedebeperking;

Or. it

Amendement 44
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de doeltreffendheid van het ESF 
te vergroten door maatregelen die meer 
resultaatgericht zijn en vindt het nodig te 
dien einde vooraf duidelijke en meetbare 
doelstellingen en resultaatindicatoren te 
definiëren;

4. vraagt de doeltreffendheid van het ESF 
te vergroten door maatregelen die meer 
resultaatgericht zijn en vindt het nodig te 
dien einde vooraf duidelijke en meetbare 
doelstellingen en resultaatindicatoren te 
definiëren, die vooral resultaten bij de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting en de integratie in 
hoogwaardige werkgelegenheid meten;
benadrukt dat resultaatgerichtheid niet 
mag betekenen dat kleine projectleiders 
benadeeld worden of te maken krijgen 
met nieuwe belemmeringen ten aanzien 
van toegang of risico's;

Or. de
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Amendement 45
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de doeltreffendheid van het ESF 
te vergroten door maatregelen die meer 
resultaatgericht zijn en vindt het nodig te 
dien einde vooraf duidelijke en meetbare 
doelstellingen en resultaatindicatoren te 
definiëren;

4. vraagt de doeltreffendheid van het ESF 
te vergroten door maatregelen die meer 
resultaatgericht zijn en vindt het nodig te 
dien einde vooraf duidelijke en meetbare 
doelstellingen en resultaatindicatoren te 
definiëren die rechtstreeks verband 
houden met het doel van de financiering 
(outputindicatoren); is van mening dat 
deze doelstellingen en indicatoren ruim 
vóór het verstrekken van de middelen 
duidelijk gedefinieerd moeten worden, 
zodat zowel de lidstaten als de Commissie 
de behaalde resultaten kunnen evalueren;

Or. de

Amendement 46
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de doeltreffendheid van het ESF 
te vergroten door maatregelen die meer 
resultaatgericht zijn en vindt het nodig te 
dien einde vooraf duidelijke en meetbare 
doelstellingen en resultaatindicatoren te 
definiëren;

4. vraagt de doeltreffendheid van het ESF 
te vergroten door maatregelen die meer 
resultaatgericht zijn; pleit ervoor vooraf 
duidelijke en meetbare doelstellingen en 
indicatoren voor de uitvoering te 
definiëren; is van mening dat de 
belanghebbenden op alle bestuursniveaus 
betrokken moeten worden bij de 
vaststelling van deze doelstellingen en 
indicatoren; is van mening dat de keuze 
van alle belanghebbenden voor deze 
aanpak absoluut noodzakelijk is voor het 
welslagen ervan;
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Or. fr

Amendement 47
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de doeltreffendheid van het ESF 
te vergroten door maatregelen die meer 
resultaatgericht zijn en vindt het nodig te 
dien einde vooraf duidelijke en meetbare 
doelstellingen en resultaatindicatoren te 
definiëren;

4. vraagt de doeltreffendheid van het ESF 
te vergroten door maatregelen die meer 
resultaatgericht zijn en vindt het nodig te 
dien einde vooraf duidelijke en meetbare 
doelstellingen en resultaatindicatoren te 
definiëren; steunt het voorstel van de 
Commissie om de toewijzing van ESF-
middelen afhankelijk te maken van vooraf 
vast te stellen voorwaarden, onder meer 
voor de omzetting van EU-wetgeving en 
EU-doelstellingen die van wezenlijk 
belang zijn voor het welslagen van de 
ESF-maatregelen, alsook structurele 
hervormingen en toereikende capaciteiten 
binnen de administraties;

Or. en

Amendement 48
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. vraagt de doeltreffendheid van het ESF 
te vergroten door maatregelen die meer 
resultaatgericht zijn en vindt het nodig te 
dien einde vooraf duidelijke en meetbare 
doelstellingen en resultaatindicatoren te 
definiëren;

4. vraagt de doeltreffendheid en 
transparantie van het ESF te vergroten 
door maatregelen die meer resultaatgericht 
zijn en vindt het nodig te dien einde vooraf 
duidelijke en meetbare doelstellingen en 
resultaatindicatoren te definiëren;

Or. pl
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Amendement 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat de onschatbare 
ervaring met het Gemeenschapsinitiatief 
EQUAL nog steeds belangrijk is, vooral 
wat betreft de combinatie van lokale en 
regionale maatregelen en de uitwisseling 
van beste praktijken op het niveau van de 
EU; is daarom van mening dat deze 
ervaring in aanmerking genomen moet 
worden bij de activiteiten van het ESF, 
waarbij vooral de nadruk ligt op de 
volgende aspecten: deelneming van 
doelgroepen, integratie van migranten 
met inbegrip van asielzoekers, bestrijding 
van discriminatie, identificatie en 
opneming van relevante politieke 
uitdagingen, innovatieve en experimentele 
methoden, procedures voor transnationale 
samenwerking en bestuur onder leiding 
van niet-gouvernementele spelers;

Or. en

Amendement 50
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat maatregelen om 
de doelmatigheid van het ESF te 
verbeteren allereerst moeten bestaan in 
prikkels in plaats van boetes;

Or. de
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Amendement 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept de noodzaak om gender 
mainstreaming en genderbudgettering als 
horizontale beginselen op te nemen in alle 
structuurfondsen en investeringen; is dan 
ook van mening dat gendergerelateerde 
statistieken een eerste vereiste zijn voor 
toekomstige financiering en duidelijk 
vastgelegd moeten worden in contracten 
voor ontwikkeling en investering;

Or. en

Amendement 52
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name de integratie van 
jongeren, het scheppen van fatsoenlijke 
arbeidsplaatsen en richtsnoeren voor 
ondernemers; verzoekt de Commissie om 
het ESF in staat te stellen levenslange 
opleiding te steunen en te bevorderen;
benadrukt dat opleiding, zowel een basis-, 
een beroeps- als een voortgezette 
opleiding, de werknemers helpt hun 
vaardigheden en kwalificaties aan te 
passen aan de eisen van de arbeidsmarkt, 
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wat absoluut noodzakelijk is gezien de 
steeds wisselende aard daarvan;

Or. fr

Amendement 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt van de 
meest kwetsbare groepen kan 
ondersteunen, met name door middel van 
training en levenslange opleidingen die 
bevorderen dat de vaardigheden van 
mensen beter aansluiten op de eisen voor 
toegang tot duurzame en hoogwaardige 
arbeidsplaatsen; benadrukt dat er 
dringend voldoende middelen moeten 
komen voor maatregelen ter verbetering 
van de schoolprestaties en de toegang tot
de arbeidsmarkt, en ter bestrijding van 
werkloosheid, discriminatie en sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 54
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 



AM\864346NL.doc 29/51 PE462.830v01-00

NL

verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen, door de uitvoering van 
gerichte maatregelen ter bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid in de EU en door de 
vaststelling van bijstandsprogramma's 
voor achterstandsgroepen, zoals 
migranten, gehandicapten en voortijdige 
schoolverlaters;

Or. de

Amendement 55
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die de 
werknemers toegang geven tot 
hoogwaardige banen en zo helpen het 
verschijnsel van de "werkende armen" 
aan te pakken;

Or. de

Amendement 56
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de veranderingen op de arbeidsmarkt 
bevorderen, zodat daadwerkelijke 
inclusieve groei wordt gestimuleerd 
alsook een Europa waarin het 
concurrentievermogen stoelt op kennis;

Or. it

Amendement 57
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
een schoolkeuzebegeleiding die is 
gebaseerd op lokale en regionale 
beroepskansen en levenslange opleidingen 
die het aanpassingsvermogen van de 
werknemers aan de eisen van de 
arbeidsmarkt bevorderen;

Or. fr

Amendement 58
Veronica Lope Fontagné
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het 
beter de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de maatregelen 
van het ESF gericht op de integratie op de 
arbeidsmarkt te versterken, met name door 
middel van levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

Or. es

Amendement 59
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren, de toewijzing van middelen uit 
het ESF transparanter te maken en ervoor 
te zorgen dat het fonds toegankelijker 
wordt en dat het beter de integratie op de 
arbeidsmarkt kan ondersteunen, met name 
door middel van levenslange opleidingen 
die het aanpassingsvermogen van de 
werknemers aan de eisen van de 
arbeidsmarkt bevorderen;

Or. de

Amendement 60
Heinz K. Becker
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
en de bedrijven aan de eisen van de 
arbeidsmarkt bevorderen;

Or. de

Amendement 61
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen;

5. verzoekt de Commissie de zichtbaarheid 
van de maatregelen van het ESF te 
verbeteren en ervoor te zorgen dat het 
fonds toegankelijker wordt en dat het beter 
de integratie op de arbeidsmarkt kan 
ondersteunen, met name door middel van 
levenslange opleidingen die het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
aan de eisen van de arbeidsmarkt 
bevorderen; onderstreept de noodzaak van 
specifieke bijstand voor de meest 
kwetsbare groepen om hun inzetbaarheid 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 62
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wenst dat volledig rekening wordt 
gehouden met de ervaring van de sociale 
partners, in het bijzonder de vakbonden 
en sociale NGO's, en dat formeel wordt 
vastgelegd dat in alle stadia van de 
planning, uitvoering en evaluatie van het 
ESF en de andere structuurfondsen 
verplicht gebruik moet worden gemaakt 
van die ervaring;

Or. de

Amendement 63
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het ESF van 
cruciaal belang is voor het cohesiebeleid 
en een grotere bijdrage kan leveren aan 
de doelstellingen van Europa 2020, onder 
meer op het gebied van duurzame groei 
door KMO's te steunen om groene 
arbeidsplaatsen te scheppen;

Or. en

Amendement 64
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verwerpt elke poging om 
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impactindicatoren in te voeren, want het 
werkelijke effect  van maatregelen is vaak 
pas merkbaar lang nadat de uitvoering 
ervan is afgerond, en het is daarom 
moeilijk te meten;

Or. de

Amendement 65
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is van mening dat het niet-halen 
van de doelstellingen niet bestraft mag 
worden met kortingen, want dit kan ertoe 
leiden dat onrealistisch lage 
doelstellingen worden vastgesteld of wordt 
besloten geen steun te geven aan 
risicogroepen; wijst er bijvoorbeeld op dat 
het gevaar bestaat dat ESF-maatregelen 
ter bevordering van sociale integratie 
alleen gericht worden op groepen met een 
grote kans op integratie;

Or. de

Amendement 66
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. is van mening dat de regels 
ter bepaling van wie in aanmerking komt 
voor de maatregelen, op nationaal niveau 
vastgesteld moeten blijven worden;

Or. de
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Amendement 67
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vindt dat een betere harmonisering 
tussen de verschillende structuurfondsen 
tot stand moet worden gebracht en met 
name een betere synergie tussen het ESF 
en het EFRO;

6. vindt dat een betere harmonisering 
tussen de verschillende structuurfondsen 
tot stand moet worden gebracht en met 
name een betere synergie tussen het ESF 
en het EFRO, vooral met het oog op de 
uitvoering van complexe programma's ter 
bestrijding van de uitsluiting van de meest 
achtergebleven sociale groepen;

Or. en

Amendement 68
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vindt dat een betere harmonisering 
tussen de verschillende structuurfondsen 
tot stand moet worden gebracht en met 
name een betere synergie tussen het ESF 
en het EFRO;

6. steunt het voorstel van de Commissie 
om het ESF in het cohesiebeleid te 
houden en in dezelfde begrotingslijn als 
het EFRO; vindt dat een betere 
harmonisering tussen de verschillende 
structuurfondsen tot stand moet worden 
gebracht en met name een betere synergie 
tussen het ESF en het EFRO; wijst er 
evenwel op dat het ESF het belangrijkste 
instrument van het 
werkgelegenheidsbeleid en de bevordering 
van sociale cohesie in alle regio's is; 
onderstreept dat dit doel niet bereikt kan 
worden door overheidsinstellingen alleen, 
maar dat niet-gouvernementele spelers, 
onder meer de sociale economie, hierbij 
een centrale rol spelen; wijst in dit 
verband ook op het belang van de lokale 
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en regionale dimensie en van innovatieve 
benaderingen, zoals de territoriale 
werkgelegenheidspacten;

Or. en

Amendement 69
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vindt dat een betere harmonisering 
tussen de verschillende structuurfondsen 
tot stand moet worden gebracht en met 
name een betere synergie tussen het ESF 
en het EFRO;

6. vindt dat een betere harmonisering 
tussen de verschillende structuurfondsen 
tot stand moet worden gebracht en met 
name een betere synergie tussen het ESF 
en het EFRO; verzekert in het licht van de 
opgedane ervaring dat de bestaande 
praktijk dat het EFRO en het ESF elkaar 
overlappen zeer geschikt is om de fondsen 
eenvoudiger te kunnen inzetten, vooral 
voor op lokaal niveau geïntegreerde 
projecten, en synergieën te behalen, en is 
van mening dat deze praktijk moet blijven 
bestaan;  verzoekt de Commissie om de rol 
van het ESF in de toekomstige opzet van 
de structuurfondsen te versterken met het 
oog op een betere uitvoering van de 
geïntegreerde maatregelen; is ten aanzien 
van de toekomstige organisatie van de 
structuurfondsen van mening dat het ESF 
in een kader dat het gemeen heeft met alle 
andere fondsen beheerd moet worden 
volgens eigen regels, werkwijzen en 
financieringswijzen;

Or. it

Amendement 70
Thomas Mann
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vindt dat een betere harmonisering 
tussen de verschillende structuurfondsen 
tot stand moet worden gebracht en met 
name een betere synergie tussen het ESF 
en het EFRO;

6. vindt dat een betere harmonisering 
tussen de verschillende structuurfondsen 
tot stand moet worden gebracht en met 
name een betere synergie tussen het ESF 
en het EFRO; pleit daarom voor 
onderlinge afstemming van de regels voor 
de kredietverlening uit hoofde van het 
EFRO en het ESF;

Or. de

Amendement 71
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vindt dat een betere harmonisering
tussen de verschillende structuurfondsen 
tot stand moet worden gebracht en met 
name een betere synergie tussen het ESF 
en het EFRO;

6. vindt dat een betere coördinatie tussen 
de verschillende structuurfondsen tot stand 
moet worden gebracht en met name een 
betere synergie tussen het ESF en het 
EFRO; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of er mogelijkheden voor 
kruisfinanciering tussen beide fondsen 
zijn;

Or. es

Amendement 72
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vindt dat een betere harmonisering 6. vindt dat een betere harmonisering 
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tussen de verschillende structuurfondsen 
tot stand moet worden gebracht en met 
name een betere synergie tussen het ESF 
en het EFRO; 

tussen de verschillende structuurfondsen 
tot stand moet worden gebracht en met 
name een betere synergie tussen het ESF 
en het EFRO; dat bovendien sprake moet 
zijn van een betere coördinatie met het 
ELFPO en de horizontale programma's 
van de EU, zoals CIP, 7FP, enz. ., met 
name op de gebieden opleiding en 
scholing;

Or. en

Amendement 73
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. vindt dat een betere harmonisering 
tussen de verschillende structuurfondsen 
tot stand moet worden gebracht en met 
name een betere synergie tussen het ESF 
en het EFRO;

6. vindt dat een betere harmonisering, meer 
flexibiliteit en meer mogelijkheden tot 
overdracht van middelen tussen de 
verschillende structuurfondsen tot stand 
moet worden gebracht en met name een 
betere synergie tussen het ESF en het 
EFRO;

Or. de

Amendement 74
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat informatie 
over de toegang tot het ESF op 
doelmatiger wijze wordt verspreid onder 
de doelgroepen en dat meer ruchtbaarheid 
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wordt gegeven aan de resultaten;

Or. es

Amendement 75
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. ten einde het cohesiebeleid zo 
doeltreffend mogelijk te maken, zowel wat 
betreft ontwikkeling als versterking van de 
sociale cohesie, moet het niveau van 
cofinanciering worden herzien, zodat het 
een betere afspiegeling is van het niveau 
van ontwikkeling van de actieplannen en 
de specifieke kenmerken van de 
begunstigden; 

Or. el

Amendement 76
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat kruisfinanciering 
haar waarde voor de geïntegreerde 
strategieën voor lokale ontwikkeling heeft 
bewezen en daarom voortgezet moet 
worden;

Or. en

Amendement 77
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. meent dat de vertegenwoordiging 
van de lokale en regionale 
belanghebbenden en de sociale partners 
bij het ontwerpen en uitvoeren van het 
cohesiebeleid op nationaal niveau 
vergroot moet worden om de sociale 
doelmatigheid van dit beleid te versterken, 
en spoort de lidstaten aan zich hiervoor in 
te zetten;

Or. el

Amendement 78
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat bijzondere aandacht 
moet gaan naar de ontwikkeling van 
innovatie en het vermogen tot 
projectontwikkeling van de KMO's, die het 
meest werkgelegenheid scheppen;

7. onderstreept dat bijzondere aandacht 
moet gaan naar vermindering van de 
bureaucratische last voor de begunstigden 
en de ontwikkeling van innovatie en het 
vermogen van alle actoren, met inbegrip
van de KMO's, die het meest 
werkgelegenheid scheppen; benadrukt in 
dit verband het effect van succesvolle 
partnerschappen tussen sociale partners, 
middenveldorganisaties die kwetsbare 
groepen vertegenwoordigen, sociale 
dienstverleners en organisaties voor 
gender mainstreaming, en onderstreept 
dat innovatie en vermogen samen moeten 
gaan met de scholing van en verlening 
van bevoegdheden aan "actoren van 
verandering"; verzoekt de Commissie om 
in elk contract voor ontwikkeling en 
investering een vaste bijdrage voor 
technische bijstand op te nemen ter 
versterking van de positie van de partners;
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Or. en

Amendement 79
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat bijzondere aandacht 
moet gaan naar de ontwikkeling van 
innovatie en het vermogen tot 
projectontwikkeling van de KMO's, die het 
meest werkgelegenheid scheppen;

7. onderstreept dat bijzondere aandacht 
moet gaan naar de ontwikkeling van 
innovatie en het vermogen tot 
projectontwikkeling van de KMO's, die het 
meest werkgelegenheid scheppen; wijst op 
de problemen die KMO's ondervinden bij 
de toegang tot financiering en de 
uitgaven, vooral administratiekosten, die 
zij moeten maken als gevolg van 
procedures;

Or. fr

Amendement 80
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat bijzondere aandacht 
moet gaan naar de ontwikkeling van 
innovatie en het vermogen tot 
projectontwikkeling van de KMO's, die het 
meest werkgelegenheid scheppen;

7. onderstreept dat bijzondere aandacht 
moet gaan naar de ontwikkeling van 
innovatie en het vermogen tot 
projectontwikkeling van de KMO's, die het 
meest werkgelegenheid scheppen of een 
bedrijf als zelfstandig ondernemer 
uitoefenen;

Or. de

Amendement 81
Tadeusz Cymański
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat bijzondere aandacht 
moet gaan naar de ontwikkeling van 
innovatie en het vermogen tot 
projectontwikkeling van de KMO's, die het 
meest werkgelegenheid scheppen;

7. onderstreept dat bijzondere aandacht 
moet gaan naar de ontwikkeling van de 
sector onderzoek en ontwikkeling,
innovatie en het vermogen tot 
projectontwikkeling van de KMO's, die het 
meest werkgelegenheid scheppen;

Or. pl

Amendement 82
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. onderstreept dat bijzondere aandacht 
moet gaan naar de ontwikkeling van 
innovatie en het vermogen tot 
projectontwikkeling van de KMO's, die het 
meest werkgelegenheid scheppen;

7. onderstreept dat bijzondere aandacht 
moet gaan naar de ontwikkeling van 
innovatie en het vermogen tot 
projectontwikkeling van de KMO's en 
zelfstandige ondernemers, die het meest 
werkgelegenheid scheppen;

Or. fr

Amendement 83
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. pleit voor versterking van de open 
coördinatiemethode en betere coördinatie 
en uitwisseling van informatie tussen 
nationale, regionale en lokale autoriteiten 
op het gebied van het cohesiebeleid;
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Or. es

Amendement 84
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. meent dat toekomstige strategieën 
voor het gebruik van de middelen 
doeltreffender zullen zijn als regionale en 
lokale bestuursniveaus daarbij worden 
betrokken, daar deze niveaus in staat zijn 
de strategische doelstellingen te verbinden 
met specifieke territoriale kenmerken op
basis van een structurele dialoog met alle 
belanghebbenden, organisaties die 
genderrechten bevorderen, sociale 
partners, niet-gouvernementele 
organisaties en ook financiële en 
bankinstellingen; meent dat bij de 
vaststelling van beleidsdoelen voldoende 
aandacht moet worden besteed aan de 
regionale en lokale behoeften; is van 
mening dat het voor een efficiënter 
gebruik van de middelen van wezenlijk 
belang is dat de sociale partners hierbij 
actief worden betrokken door middel van 
een permanente sociale en territoriale 
dialoog;

Or. it

Amendement 85
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat de verlening van 
overheidssteun uit hoofde van de 
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structuurfondsen afhankelijk gesteld moet 
worden van de sluiting van contracten 
met lange looptijd met bedrijven inzake 
locatie, duur en arbeidsplaatsen, om te 
voorkomen dat de overplaatsing van 
bedrijven binnen de EU wordt 
aangemoedigd;

Or. pt

Amendement 86
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor meer maatregelen voor 
capaciteitsopbouw met inbegrip van 
gender mainstreaming, en om 
richtsnoeren en simpele gestroomlijnde 
procedures voor de betreffende 
bestuurlijke instanties vast te stellen, met 
inbegrip van procedures die werken op 
het niveau van de selectie van projecten, 
om de gendereffecten van projecten te 
kunnen beoordelen;

Or. en

Amendement 87
Ole Christensen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat multinationals en 
grote bedrijven geen steun uit het ESF en 
het EFRO mogen ontvangen, en wenst dat 
de ESF- en EFRO-verordeningen in die 
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zin worden gewijzigd, zodat alleen steun 
wordt gegeven aan kleine en middelgrote 
ondernemingen;

Or. da

Amendement 88
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen, alsook de andere obstakels 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie op het 
gebied van groei en werkgelegenheid.

8. herinnert eraan dat het ESF in die zin 
verschilt van de andere structuurfondsen 
dat het nauw verbonden is met de 
doelgroepen die het steunt en dat het in 
een vorm gegoten moet worden die vele 
kleinschalige plaatsgebonden projecten 
toestaat; vraagt de Commissie en de 
lidstaten om bij de vaststelling van 
controle- en auditverplichtingen rekening 
te houden met het evenredigheidsbeginsel 
wat betreft tijd, inspanning en financiële 
bijdrage en om de procedures te 
vereenvoudigen en de buitensporige 
administratieve rompslomp te 
verminderen, alsook de andere obstakels 
voor de projecten en begunstigden ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese Unie op het gebied van groei 
en werkgelegenheid; verzoekt de 
Commissie om de beheersinstanties en de 
begunstigden meer keuze te geven ten 
aanzien van de financiering; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheid van 
standaardkostenopties voor te stellen 
naast de traditionele boekhouding;

Or. en

Amendement 89
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen, alsook de andere obstakels 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie op 
het gebied van groei en werkgelegenheid.

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen, alsook meer in het 
algemeen een eind te maken aan obstakels 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen op het gebied van de sociale 
samenhang tussen de regio's van de EU, 
zoals de nadruk in het EU-beleid op groei 
en concurrentievermogen, 
bezuinigingsmaatregelen die de 
ontmanteling van gevestigde sociale 
rechten met zich meebrengen, verhoging 
van de pensioneringsleeftijd, langere 
werkweken en arbeidsduur over het hele 
leven gemeten, deregulering van de 
arbeidsmarkt en de afschaffing van 
systemen voor sociale bescherming en 
sociale herverdeling;

Or. de

Amendement 90
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen, alsook de andere 
obstakels voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie op het 
gebied van groei en werkgelegenheid.

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures (bepalingen inzake toegang en 
beheer) te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen om het ESF toegankelijker 
te maken voor potentiële projectleiders, 
met name KMO's, zodat het ESF beter 
kan bijdragen tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen van de Europese Unie op 
het gebied van groei en werkgelegenheid.
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Or. fr

Amendement 91
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen, alsook de andere obstakels 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie op het 
gebied van groei en werkgelegenheid.

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen, om de lidstaten te 
verplichten de middelen onmiddellijk door 
te geven aan de projecten, zodat kleinere 
spelers niet in de problemen komen,
alsook de andere obstakels voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese Unie op het gebied van groei 
en werkgelegenheid te verminderen.

Or. de

Amendement 92
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen, alsook de andere obstakels 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie op het 
gebied van groei en werkgelegenheid.

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen, alsook alle obstakels die
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Europese Unie op het gebied van 
groei en werkgelegenheid bemoeilijken.

Or. es
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Amendement 93
Tadeusz Cymański

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen, alsook de andere obstakels 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie op het 
gebied van groei en werkgelegenheid;

8. vraagt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor meer flexibiliteit bij de 
financiële tenuitvoerlegging van de 
programma's, de procedures te 
vereenvoudigen en de buitensporige 
administratieve rompslomp te 
verminderen, alsook de andere obstakels 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie op het 
gebied van groei en werkgelegenheid.

Or. pl

Amendement 94
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen, alsook de andere obstakels 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie op het 
gebied van groei en werkgelegenheid.

8. vraagt de Commissie en de lidstaten de 
procedures te vereenvoudigen en de 
buitensporige administratieve rompslomp 
te verminderen, alsook de andere obstakels 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europese Unie op het 
gebied van groei en werkgelegenheid; pleit 
voor het opzetten van een éénloket-
systeem voor praktische informatie, 
voorlichting en advies voor betrokkenen, 
zodat het publiek goed voorgelicht is; 
dringt erop aan dat het publiek op de 
hoogte wordt gebracht van deze 
vereenvoudigingen, zodat verzoeken om 
informatie beperkt blijven tot wat strikt 
noodzakelijk is;
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Or. it

Amendement 95
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
overeenkomstig het verslag over de EU-
strategie voor de integratie van de Roma 
(2010/2276(INI)) op om bijzondere 
nadruk te leggen op de rol van het 
cohesiefonds en de structuurfondsen bij 
de integratie van de Roma; beveelt aan 
dat administratieve instrumenten worden 
ingevoerd die ervoor zorgen dat 
ontwikkelingsprojecten bijdragen tot 
beperking van de ongelijkheid tussen de 
Roma-gemeenschap en de andere 
gemeenschappen, zoals het verplichte 
gebruik van een horizontale aanpak ten 
aanzien van milieuduurzaamheid en 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 96
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. neemt er nota van dat de evaluatie 
van de transnationale maatregelen 
ontoereikend en kritisch is als gevolg van 
de zeer lage uitvoeringscijfers; stelt op 
grond van de evaluatie vast dat er 
behoefte is aan een innovatiefonds op 
Europees niveau dat zich energiek inzet 
voor de uitwisseling van beste praktijken 
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tussen lokale en regionale spelers; pleit 
voor een hernieuwd innovatiefonds van de 
Commissie voor de bestrijding van 
armoede en discriminatie, sociale 
insluiting en arbeidsplaatsen;

Or. en

Amendement 97
Thomas Mann

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. pleit er ingevolge artikel 34 van de 
verordening houdende algemene 
bepalingen inzake de structuurfondsen 
(Verordening (EG) 1083/2006) voor dat 
kruisfinanciering tussen het EFRO en het 
ESF veel eenvoudiger en makkelijker 
wordt, zodat beter geïntegreerde 
concepten ontwikkeld kunnen worden;

Or. de

Amendement 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt erop aan dat bij post 2013 
Cohesiebeleid rekening wordt gehouden 
met een aantal grote uitdagingen, zoals 
sociale onevenwichtigheden in stedelijke 
gebieden, demografische veranderingen 
en sociale uitsluiting;

Or. en
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Amendement 99
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie de lidstaten 
met krachtiger sancties maar ook 
positieve prikkels te bewegen tot 
uitvoering van artikel 16 van Verordening 
1083/2006 (EG) van de Raad en tot 
naleving van de wettelijk bindende eisen 
daarin; de bepaling inzake de bestrijding 
van discriminatie in het toekomstige 
cohesiebeleid 2014-2020 te versterken; toe 
te zien op de correcte uitvoering van de 
Europese subsidieprogramma's en het 
gebruik van het Europees Sociaal Fonds;

Or. en


