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Amendement 1
Karima Delli
Ontwerpadvies
Overweging A
Ontwerpadvies

Amendement

A. overwegende dat het economische,
regionale en sociale beleid van de EU met
elkaar samenhangen en dat de problemen
met het absorptievermogen van
verschillende fondsen in de lidstaten
gelijkaardig zijn,

A. overwegende dat de problemen in
verband met de absorptie van de fondsen
de doelmatigheid van het cohesiebeleid
nog steeds afremmen in talloze regio's en
met name de regio's in de nieuwe
lidstaten, door oorzaken die op Europees,
nationaal en lokaal niveau moeten
worden gezocht;
Or. fr

Amendement 2
Mara Bizzotto
Ontwerpadvies
Overweging A
Ontwerpadvies

Amendement

A. overwegende dat het economische,
regionale en sociale beleid van de EU met
elkaar samenhangen en dat de problemen
met het absorptievermogen van
verschillende fondsen in de lidstaten
gelijkaardig zijn,

A. overwegende dat de doelmatigheid van
het economische, regionale en sociale
beleid van de EU afhangt van de oplossing
van met elkaar samenhangende problemen
tussen verschillende lidstaten die per regio
specifieke omstandigheden kennen die
verband houden met de sociaal-culturele
kenmerken van het gebied die bepalend
zijn voor de verschillen in de
toegankelijkheid, de
benuttingsmogelijkheid en het
absorptievermogen van de Europese
fondsen, die in aanmerking moeten
worden genomen;
Or. it
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Amendement 3
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Overweging A
Ontwerpadvies

Amendement

A. overwegende dat het economische,
regionale en sociale beleid van de EU met
elkaar samenhangen en dat de problemen
met het absorptievermogen van
verschillende fondsen in de lidstaten
gelijkaardig zijn,

A. overwegende dat het economische,
regionale en sociale beleid van de EU met
elkaar samenhangen en dat de problemen
met het absorptievermogen van
verschillende fondsen in de lidstaten
dikwijls gelijkaardig zijn,
Or. en

Amendement 4
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
A bis. overwegende dat de meest
achtergestelde regio's de nodige
financiële en personele middelen, en de
administratieve ondersteuning, missen om
een goed gebruik te maken van de
toegankelijke EU-fondsen ;
Or. en

Amendement 5
Silvia Costa
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. vraagt de Commissie en de lidstaten
ervoor te zorgen dat het toekomstige ESF
als efficiënt, eenvoudig en

1. vraagt de Commissie en de lidstaten om
normen overeen te komen voor de
tenuitvoerlegging, controle, bewaking en
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gebruiksvriendelijk instrument bijdraagt
tot de tenuitvoerlegging van de
Europa 2020-strategie op het gebied van
werkgelegenheid en sociaal beleid;

beoordeling van de toekomstige
programmering van het ESF, die
daadwerkelijk vereenvoudigd, flexibel,
doeltreffend zijn, om een werkelijke en
afdoende financiële steun voor de
Europa 2020-strategie op het gebied van
onderwijs, werkgelegenheid en sociale en
inclusie te waarborgen;
Or. it

Amendement 6
Mara Bizzotto
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. vraagt de Commissie en de lidstaten
ervoor te zorgen dat het toekomstige ESF
als efficiënt, eenvoudig en
gebruiksvriendelijk instrument bijdraagt tot
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020strategie op het gebied van
werkgelegenheid en sociaal beleid;

1. vraagt de Commissie en de lidstaten
ervoor te zorgen dat het toekomstige ESF
als efficiënt, eenvoudig en
gebruiksvriendelijk instrument concreet en
gericht, en zonder verspilling bijdraagt tot
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020strategie op het gebied van
werkgelegenheid en sociaal beleid;
Or. it

Amendement 7
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. vraagt de Commissie en de lidstaten
ervoor te zorgen dat het toekomstige ESF
als efficiënt, eenvoudig en
gebruiksvriendelijk instrument bijdraagt tot
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020strategie op het gebied van
AM\865540NL.doc

1. vraagt de Commissie en de lidstaten
ervoor te zorgen dat het toekomstige ESF
als zichtbaar, transparant, efficiënt,
eenvoudig en gebruiksvriendelijk
instrument bijdraagt tot de
tenuitvoerlegging van de Europa 20205/33
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werkgelegenheid en sociaal beleid;

strategie op het gebied van
werkgelegenheid en sociale inclusie;
Or. en

Amendement 8
Elisabeth Morin-Chartier
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. vraagt de Commissie en de lidstaten
ervoor te zorgen dat het toekomstige ESF
als efficiënt, eenvoudig en
gebruiksvriendelijk instrument bijdraagt tot
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020strategie op het gebied van
werkgelegenheid en sociaal beleid;

1. vraagt de Commissie en de lidstaten
ervoor te zorgen dat het toekomstige ESF
als efficiënt, eenvoudig en
gebruiksvriendelijk instrument, ingezet ter
ontwikkeling van menselijk kapitaal,
bijdraagt tot de tenuitvoerlegging van de
Europa 2020-strategie op het gebied van
werkgelegenheid en sociaal beleid;
Or. fr

Amendement 9
Nadja Hirsch
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. vraagt de Commissie en de lidstaten
ervoor te zorgen dat het toekomstige ESF
als efficiënt, eenvoudig en
gebruiksvriendelijk instrument bijdraagt tot
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020strategie op het gebied van
werkgelegenheid en sociaal beleid;

1. vraagt de Commissie en de lidstaten
ervoor te zorgen dat het toekomstige ESF
als efficiënt, eenvoudig, flexibel en
gebruiksvriendelijk instrument bijdraagt tot
de tenuitvoerlegging van de Europa 2020strategie op het gebied van
werkgelegenheid en sociaal beleid;
Or. de
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Amendement 10
Edit Bauer
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 bis. benadrukt de feitelijke meerwaarde
die één strategische aanpak en een
gemeenschappelijke toepassing van de
regels voor het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling, het
Cohesiefonds en het Europees Sociaal
Fonds binnen het algemeen kader van het
cohesiebeleid opleveren;
Or. en

Amendement 11
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 bis. onderstreept dat regionaal beleid
van de EU een vitaal instrument is voor
de bevordering van de economische en
sociale cohesie, dat de EU in staat stelt
maatregelen te nemen om regionale
ongelijkheden te verkleinen, werkelijke
convergentie te bevorderen en
ontwikkeling, behoorlijke
werkgelegenheid en sociale vooruitgang
te stimuleren, en dat ook minder
ontwikkelde regio's ten goede komt;
Or. pt

Amendement 12
Edit Bauer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 ter. verzoekt de EU-instellingen en de
lidstaten om snellere afronding van
essentiële documenten zoals het meerjarig
financieel kader en de verordeningen te
vergemakkelijken ten einde moeilijkheden
die in de beginfase van de volgende
programmeringsperiode zouden kunnen
ontstaan, zoals ook het geval was aan het
begin van de programmeringsperiode
2007-2013, op te lossen;
Or. en

Amendement 13
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 ter. onderstreept de noodzaak van
gender mainstreaming in de regels en
toepassing van alle EU-fondsen en vestigt
speciaal de aandacht op het ESF, dat
voldoende capaciteit moet krijgen voor
bevordering van beleid gericht op
gelijkheid, stabiele banen van hoge
kwaliteit en eerlijke herverdeling van
inkomens;
Or. pt

Amendement 14
Edit Bauer
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies

Amendement
1 quater. moedigt de Commissie en de
lidstaten aan om "multi-level
governance" (meerlagig bestuur) te
versterken, wat niet alleen de uitvoering
van beleid en beheer van het ESF
impliceert, maar ook de uitwerking van de
strategie als zodanig;
Or. en

Amendement 15
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 quater. waarschuwt dat het
cohesiebeleid en de daarmee verbonden
uitgaven moeten dienen om een duurzame
(economische, sociale, ecologische en
regionale) ontwikkeling tot stand te
brengen, en dat het fonds niet louter een
financieel instrument mag zijn, maar zijn
doelstellingen moet kunnen verzekeren;
Or. pt

Amendement 16
Karima Delli
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. benadrukt dat de inspanningen op een
beperkt aantal prioriteiten moeten worden
geconcentreerd opdat het ESF een zo
groot mogelijk effect zou hebben ter

2. stelt met nadruk dat de inspanningen
van het ESF ten gunste van
werkgelegenheid en sociale inclusie in de
strategieën voor geïntegreerde lokale

AM\865540NL.doc

9/33

PE464.702v01-00

NL

ondersteuning van de Europa 2020strategie;

ontwikkeling moeten worden opgevoerd;
is van mening dat die strategieën succes
beloven; moedigt het ESF aan lokale, van
onder naar boven gerichte initiatieven te
ontwikkelen; onderstreept het belang van
meer synergieën tussen het EFRO en het
ESF die als echte hefbomen het ESF een
zo groot mogelijk effect zouden geven op
de Europa 2020-strategie;
Or. fr

Amendement 17
Nadja Hirsch
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. benadrukt dat de inspanningen op een
beperkt aantal prioriteiten moeten worden
geconcentreerd opdat het ESF een zo
groot mogelijk effect zou hebben ter
ondersteuning van de Europa 2020strategie;

2. benadrukt dat de inspanningen en
maatregelen de succesvolle omzetting van
de doelstellingen van de Europa 2020strategie tot resultaat moet hebben, en dat
het daarom zinvol is om prioriteiten te
stellen ter oriëntering; daarbij moet met
de uiteenlopende omstandigheden in de
lidstaten rekening worden gehouden.
Or. de

Amendement 18
Mara Bizzotto
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. benadrukt dat de inspanningen op een
beperkt aantal prioriteiten moeten worden
geconcentreerd opdat het ESF een zo groot
mogelijk effect zou hebben ter
ondersteuning van de Europa 2020-

2. benadrukt dat de inspanningen op een
beperkt aantal prioriteiten moeten worden
geconcentreerd, met als meest urgente de
terugdringing van de dramatische
werkloosheidscijfers op de interne markt,
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strategie;

opdat het ESF een zo groot mogelijk effect
zou hebben ter ondersteuning van de
Europa 2020-strategie;
Or. it

Amendement 19
Silvia Costa
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. benadrukt dat de inspanningen op een
beperkt aantal prioriteiten moeten worden
geconcentreerd opdat het ESF een zo groot
mogelijk effect zou hebben ter
ondersteuning van de Europa 2020strategie;

2. benadrukt dat de inspanningen op een
beperkt aantal prioriteiten moeten worden
geconcentreerd, in het bijzonder de
werkgelegenheid voor jongeren en
vrouwen, opdat het ESF een zo groot
mogelijk effect zou hebben ter
ondersteuning van de Europa 2020strategie;
Or. it

Amendement 20
Danuta Jazłowiecka
Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
2 bis. vraagt de Commissie en de lidstaten
erop toe te zien dat het toekomstige ESF
recht doet aan de specificieke
omstandigheden en behoeften van de
lidstaten en regio's, speciaal waar het gaat
om de behoeften van de plaatselijke
arbeidsmarkten en de noodzaak tot
vorming en verbetering van
ondernemerschap;
Or. en
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Amendement 21
Karima Delli
Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
2 bis. is er voorstander van dat in de
volgende programmering een
prestatiereserve wordt aangehouden
waardoor de absorptie van gelden sneller
kan verlopen en waarbij de Commissie
halverwege de inspanningen en resultaten
zou belonen voor een beperkt aantal
binnen de operationele programma's vast
te stellen Europese prioriteiten;
Or. fr

Amendement 22
Karima Delli
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal en lokaal niveau inspraak te
geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen;

3. vraagt de lidstaten om een meer
participerende benadering die alle
partners omvat, zoals omschreven in de
algemene regelgeving, op alle niveaus, en
enerzijds een nauwkeurige diagnose op te
stellen van de behoeften van de regio's en
anderzijds de plaatselijke bevolking op de
hoogte te brengen en bewust te maken van
de meerwaarde van het optreden van het
ESF;
Or. fr
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Amendement 23
Nadja Hirsch
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal en lokaal niveau inspraak te
geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen;

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal en lokaal niveau inspraak te
geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen en
tevens bij het formuleren van de
beleidsdoelstellingen in verband met het
cohesiebeleid voldoende rekening te
houden met de regionale en lokale
behoeften;
Or. de

Amendement 24
Silvia Costa
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal en lokaal niveau inspraak te
geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen;

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal en lokaal niveau inspraak te
geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen en
bij te dragen aan de verwerkelijking van
het beleid voor de ontwikkeling van
nieuwe vaardigheden, voor de
werkgelegenheid en de nieuwe welfare;
Or. it

Amendement 25
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
AM\865540NL.doc
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Ontwerpadvies

Amendement

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal en lokaal niveau inspraak te
geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen;

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal, regionaal en lokaal niveau
inspraak te geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen, om
de sociaal achtergebleven groepen meer
kansen op de arbeidsmarkt te geven;
Or. en

Amendement 26
Danuta Jazłowiecka
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal en lokaal niveau inspraak te
geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen;

3. vraagt de lidstaten de sociale en
zakelijke partners, academici, ngo's en
andere terzake doende partijen op
nationaal en lokaal niveau inspraak te
geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen;
Or. en

Amendement 27
Mara Bizzotto
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal en lokaal niveau inspraak te
geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen;

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal, regionaal en lokaal niveau
inspraak te geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen en
daaraan in de doelstellingen van het
fonds te beantwoorden;
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Or. it

Amendement 28
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpadvies
Paragraaf 3
Ontwerpadvies

Amendement

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal en lokaal niveau inspraak te
geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen;

3. vraagt de lidstaten de sociale partners op
nationaal en lokaal niveau inspraak te
geven om de behoeften van de
arbeidsmarkt beter in kaart te brengen;
vraagt speciale aandacht voor het trainen
en opleiden van mensen in
laaggekwalificeerde banen om de
employabiliteit van deze groep te
verbeteren;
Or. nl

Amendement 29
Karima Delli
Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
3 bis. spoort de lidstaten aan de lokale en
regionale autoriteiten en alle
deelnemende partijen stelselmatig bij de
gang van zaken te betrekken, vanaf de
fase van prioriteitskeuze tot de
evaluatiefase, ook in het kader van de
nationale Hervormingsplannen; houdt
vast aan territorialisatie van het ESF, om
te vermijden dat in het kader van de
operationele programma's geen naar de
regio's gedifferentieerde maatregelen
worden toegepast; pleit daarom ook voor
globale subsidies voor het beheer van het
ESF, op voorwaarde dat het aantal
bemiddelende instanties wordt

AM\865540NL.doc

15/33

PE464.702v01-00

NL

gerationaliseerd volgens een territoriale
aanpak, waarbij een permanente
samenwerking tussen de administratieve
entiteiten wordt gewaarborgd, en gebruik
wordt gemaakt van gemeenschappelijke
instrumenten voor observatie;
Or. fr

Amendement 30
Karima Delli
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. vraagt de lidstaten de informatie over
toegang tot het ESF te verbeteren en de
capaciteiten inzake het opzetten van
projecten te vergroten om nieuwe banen te
helpen scheppen;

4. vraagt de lidstaten en de Commissie te
werken aan systemen voor een enkel loket
voor indiening van dossiers en
verspreiding van informatie en advies om
belanghebbenden behulpzaam te zijn bij
hun plannen, voor zover een dergelijke
vereenvoudiging merkbaar zou zijn voor
het publiek en de administratieve
werkzaamheden zou rationaliseren; vraagt
de lidstaten de toegang tot het ESF te
verbeteren en de capaciteiten inzake het
opzetten van projecten te vergroten om
nieuwe, behoorlijke banen te helpen
scheppen en de sociale inclusie te helpen
verbeteren;
Or. fr

Amendement 31
Mara Bizzotto
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. vraagt de lidstaten de informatie over
PE464.702v01-00
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toegang tot het ESF te verbeteren en de
capaciteiten inzake het opzetten van
projecten te vergroten om nieuwe banen te
helpen scheppen;

toegang tot het ESF te verbeteren, vooral
op regionaal en lokaal niveau, en de
efficiëntie ervan te vergroten, om
verspilling te beperken en concreet nieuwe
banen te helpen scheppen; vraagt steun
voor de schepping en verbreiding van
specifieke arbeidsprofielen die de
verschillende sociale actoren concreet
kunnen helpen toegang te krijgen tot dit
instrument, dat niet meer door gemis van
knowhow omtrent gebruikmaking ervan
in de realisering van zijn belangrijke
strategische doelstellingen mag worden
gehinderd;
Or. it

Amendement 32
Edit Bauer
Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
4 bis. dringt er bij de Commissie en de
lidstaten op aan prioriteit te geven aan de
geïntegreerde benadering bij projecten
voor lokale en regionale ontwikkeling,
waardoor een combinatie mogelijk wordt
van verschillende financieringsbronnen:
operationele programma's, nationale
programma's en particuliere middelen in
het geval van afzonderlijke projecten;
Or. en

Amendement 33
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies

Amendement
4 bis. onderstreept dat het ESF vitale
ondersteuning moet bieden voor het
werkgelegenheidsbeleid en een
belangrijke rol moet spelen bij de
bevordering van sociale inclusie, en dat de
financiering van het ESF daarom
aanzienlijk omhoog moet worden
gebracht;
Or. pt

Amendement 34
Edit Bauer
Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
4 ter. houdt staande dat het
regelgevingskader voor het cohesiebeleid
meer flexibiliteit moet bieden bij het
organiseren van operationele
programma's om de aard en de geografie
van de ontwikkelingsprocessen beter te
weerspiegelen; stelt voor de lidstaten en
regio's voldoende flexibiliteit te laten om
prioriteiten te kiezen en geëigende
beleidscombinaties samen te stellen;
Or. en

Amendement 35
Mara Bizzotto
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te zorgen
PE464.702v01-00
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dat het cohesiebeleid bij de ondersteuning
van de tenuitvoerlegging van de
Europa 2020-strategie ongelijkheden
verkleint en een harmonische
ontwikkeling in de EU bevordert;

dat bij de investeringen voor de
tenuitvoerlegging van de Europa 2020strategie aan het cohesiebeleid in zijn
geheel een doorslaggevende rol wordt
toebedacht voor de oplossing van de
noodtoestand op de arbeidsmarkt die op
dit moment op de interne markt heerst, en
daarbij volgens het beginsel van "eerst
denken in het klein", de cruciale rol van
de Europese KMO in de bestrijding van de
werkloosheid te ondersteunen;
Or. it

Amendement 36
Silvia Costa
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te zorgen
dat het cohesiebeleid bij de ondersteuning
van de tenuitvoerlegging van de
Europa 2020-strategie ongelijkheden
verkleint en een harmonische ontwikkeling
in de EU bevordert;

5. vraagt de Commissie ervoor te zorgen
dat het cohesiebeleid bij de ondersteuning
van de tenuitvoerlegging van de
Europa 2020-strategie ongelijkheden
verkleint en een harmonische ontwikkeling
in de EU bevordert, ook door nadere en
specifieke instrumenten en initiatieven
aan te wenden in die reële situaties die
nog ver van de Europese normen
verwijderd zijn ;
Or. it

Amendement 37
Philippe Boulland
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te zorgen
AM\865540NL.doc
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dat het cohesiebeleid bij de ondersteuning
van de tenuitvoerlegging van de
Europa 2020-strategie ongelijkheden
verkleint en een harmonische ontwikkeling
in de EU bevordert;

dat het cohesiebeleid bij de ondersteuning
van de tenuitvoerlegging van de
Europa 2020-strategie de tussen de regio's
bestaande ongelijkheden verkleint,
rekening houdt met de specifieke
behoeften van de uiterst perifere regio's
en een harmonische ontwikkeling in de EU
bevordert;
Or. fr

Amendement 38
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te zorgen
dat het cohesiebeleid bij de ondersteuning
van de tenuitvoerlegging van de
Europa 2020-strategie ongelijkheden
verkleint en een harmonische ontwikkeling
in de EU bevordert;

5. vraagt de Commissie ervoor te zorgen
dat het cohesiebeleid bij de ondersteuning
van de tenuitvoerlegging van de
Europa 2020-strategie ongelijkheden
tussen de regio's en microregio's verkleint
en een harmonische ontwikkeling in de EU
bevordert;
Or. en

Amendement 39
Nadja Hirsch
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. vraagt de Commissie ervoor te zorgen
dat het cohesiebeleid bij de ondersteuning
van de tenuitvoerlegging van de Europa
2020-strategie ongelijkheden verkleint en
een harmonische ontwikkeling in de EU
bevordert;
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5. vraagt de Commissie ervoor te zorgen
dat het cohesiebeleid bij de ondersteuning
van de tenuitvoerlegging van de
Europa 2020-strategie in alle lidstaten
ongelijkheden verkleint en een
harmonische ontwikkeling in de EU
bevordert;
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Or. de

Amendement 40
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
5 bis. is van mening dat steun uit de
structuurfondsen alleen mag worden
geboden tegen de voorwaarde dat de
bedrijven zich contractueel vastleggen ten
aanzien van locatie, tijdsduur en banen
met rechten, om geen verplaatsing van
bedrijven binnen de EU aan te moedigen;
Or. pt

Amendement 41
Karima Delli
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6. betreurt dat de uitvoering van het ESF
door lange administratieve procedures,
ingewikkelde regels en zware
controlemechanismen trager verloopt dan
gepland en dat veel potentiële
begunstigden worden ontmoedigd om
steun aan te vragen;
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6. betreurt dat de uitvoering van het ESF
door lange administratieve procedures en
ingewikkelde regels, met name in
sommige lidstaten, trager verloopt dan
gepland en dat veel potentiële
begunstigden worden ontmoedigd om
steun aan te vragen; onderstreept de
noodzaak van vereenvoudiging waar het
gaat om de subsidiabiliteit van uitgaven,
het beheer en de evaluatie, door middel
van duidelijke, gemeenschappelijke en
gemakkelijk te gebruiken indicatoren ;
houdt eraan vast dat de audit- en
controlesytemen van elke regio moeten
beantwoorden aan desbetreffende eisen
van hoog niveau; spoort aan tot betere
coördinatie tussen de verschillende
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controleniveaus (regionaal, nationaal en
Europees) op het punt van gegevens,
aanbevelingen en resultaten; is van
mening dat de regionalisering van de
operationele programma's niet
noodzakelijk meer controles oplevert;
beveelt aan dat de frequentie van de
controles meer moet worden verbonden
met de hoogte van de subsidies en met de
onregelmatigheden die zich hebben
voorgedaan, in overeenstemming met het
evenredigheidsbeginsel, en om de kleine
projectdragers niet te ontmoedigen, en dat
het aantal door de Commissie ter plaatse
verrichte audits wordt verhoogd ter
verbetering van de kwaliteit van de
projecten;
Or. fr

Amendement 42
Mara Bizzotto
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6. betreurt dat de uitvoering van het ESF
door lange administratieve procedures,
ingewikkelde regels en zware
controlemechanismen trager verloopt dan
gepland en dat veel potentiële
begunstigden worden ontmoedigd om
steun aan te vragen;

6. betreurt dat de uitvoering van het ESF
door lange administratieve procedures,
ingewikkelde regels en zware
controlemechanismen trager verloopt dan
gepland en dat veel potentiële
begunstigden worden ontmoedigd om
steun aan te vragen; moedigt aan dat de
doelstellingen van het Fonds en de
werkelijke vereisten van een
arbeidsmarkt, die vraagt om investeringen
voor aanvulling van de beroepsopleiding
en bescherming van de handnijverheid,
dichter bij elkaar worden gebracht;
Or. it
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Amendement 43
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6. betreurt dat de uitvoering van het ESF
door lange administratieve procedures,
ingewikkelde regels en zware
controlemechanismen trager verloopt dan
gepland en dat veel potentiële
begunstigden worden ontmoedigd om
steun aan te vragen;

6. betreurt dat de uitvoering van het ESF
door lange administratieve procedures,
ingewikkelde regels en zware
controlemechanismen trager verloopt dan
gepland en dat veel potentiële
begunstigden worden ontmoedigd om
steun aan te vragen; roept derhalve de
Commissie op om procedures voor de
aanvraag van het ESF eenvoudiger te
maken;
Or. nl

Amendement 44
Karima Delli
Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
6 bis. roept de lidstaten op de Europese
regelgeving sneller in nationaal recht om
te zetten; onderstreept dat het belangrijk
is voldoende talrijk en goed opgeleid
personeel in te zetten om de uitdagingen
in het veld beter onder ogen te zien;
Or. fr

Amendement 45
Karima Delli
Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies

Amendement
6 ter. roept de Commissie op tot instelling
van "Centra voor mediation voor de
cohesie" die een aanvullende bron zouden
moeten zijn van informatie over beste
praktijken en in geval van eventueel
wanbeheer over de middelen;
Or. fr

Amendement 46
Philippe Boulland
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden te helpen bij het opstellen
van aanvragen en tijdens de uitvoering;

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
"Europese loketten" te creëren op infraregionaal niveau, met het oog op de
inzameling en de samenstelling van
aanvraagdossiers voor steun uit het
cohesiefonds, ten behoeve van zowel de
collectiviteiten als de Europese burger;
Or. fr

Amendement 47
Edit Bauer
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
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ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden te helpen bij het opstellen
van aanvragen en tijdens de uitvoering;

ontwikkelingsniveau, de Europese
meerwaarde, en de soorten van actie en
van begunstigden; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden te helpen bij het opstellen
van aanvragen en tijdens de uitvoering;
Or. en

Amendement 48
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden te helpen bij het opstellen
van aanvragen en tijdens de uitvoering;

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden (in de regel basis-ngo en
KMO) te trainen in de voorbereiding van
succesvolle aanvragen en tijdens de
uitvoering;
Or. en

Amendement 49
Ria Oomen-Ruijten
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden te helpen bij het opstellen
van aanvragen en tijdens de uitvoering;

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; betreurt dat een
groot deel van het beschikbare ESF-geld
niet wordt benut;vraagt derhalve de
lidstaten mechanismen te creëren om
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kleine begunstigden te helpen bij het
opstellen van aanvragen en hulp te bieden
tijdens de uitvoering;
Or. nl

Amendement 50
Danuta Jazłowiecka
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden te helpen bij het opstellen
van aanvragen en tijdens de uitvoering;

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
absorptievermogen en de
ontwikkelingskansen van begunstigden;
vraagt de lidstaten mechanismen te creëren
om kleine begunstigden te helpen bij het
opstellen van aanvragen en tijdens de
uitvoering;
Or. en

Amendement 51
Tadeusz Cymański
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden te helpen bij het opstellen
van aanvragen en tijdens de uitvoering;

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden, waaronder ook kleine en
middelgrote ondernemingen, te helpen bij
het opstellen van aanvragen en tijdens de
uitvoering;
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Or. pl

Amendement 52
Franz Obermayr
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden te helpen bij het opstellen
van aanvragen en tijdens de uitvoering;

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden te helpen bij het opstellen
van aanvragen en tijdens de uitvoering
zodat een efficiëntere afhandeling kan
worden gewaarborgd;
Or. de

Amendement 53
Karima Delli
Ontwerpadvies
Paragraaf 7
Ontwerpadvies

Amendement

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden te helpen bij het opstellen
van aanvragen en tijdens de uitvoering;

7. vraagt de Commissie het
medefinancieringspercentage te herzien om
het beter af te stemmen op het
ontwikkelingsniveau; dringt in dit verband
aan op een afdoende EU-budget voor het
cohesiebeleid, nu de nationale en lokale
bijdragen door nationale
bezuinigingsmaatregelen worden
afgeremd; vraagt de lidstaten
mechanismen te creëren om kleine
begunstigden te helpen bij het opstellen
van aanvragen en tijdens de uitvoering;
Or. fr
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Amendement 54
Edit Bauer
Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
7 bis. onderstreept dat de procedures voor
beheer, rapportage en controle in
verhouding moeten staan tot de schaal
van de projecten, omdat kleine
instellingen en kleine plaatselijke
autoriteiten onder de huidige
voorwaarden moeite hebben met de
uitvoering van projecten; daarom moeten
in de volgende programmeringsperiode
speciale regelingen worden opgesteld voor
kleinschalige EU-subsidies;
Or. en

Amendement 55
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
7 bis. is van mening dat gezien de ernstige
economische en financiële crisis die een
aantal lidstaten en hun regio's treft, het
medefinancieringspercentage dat voor
nationale instellingen en verenigingen bij
door de EU gesubsidieerde projecten
geldt, niet meer mag bedragen dan 10%
voor alle structurele fondsen, zodat een
ruimere opname van cohesiemiddelen
mogelijk wordt;
Or. pt
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Amendement 56
Nadja Hirsch
Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
7 bis. vraagt de Commissie erop toe te zien
dat de samenwerking tussen de
verschillende structuur- en
cohesiefondsen wordt versterkt en
gecoördineerd;
Or. de

Amendement 57
Tadeusz Cymański
Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
7 bis. vraagt de lidstaten om
trainingscursussen op te zetten en te
organiseren ten behoeve van mogelijke
begunstigden uit de fondsen;
Or. pl

Amendement 58
Elisabeth Morin-Chartier
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8. vraagt de lidstaten meer gebruik te
maken van de mogelijkheid om
voorschotten te betalen aan ESFbegunstigden;
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8. vraagt de lidstaten om, aan de hand van
precieze voorschriften, meer gebruik te
maken van de mogelijkheid om
voorschotten te betalen aan ESFbegunstigden;
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Or. fr

Amendement 59
Edit Bauer
Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
8 bis. pleit voor stroomlijning van de
programmering, monitoring en evaluatie
van het cohesiebeleid, om de adviserende
rol van de Europese Commissie te
verbeteren en de administratieve lasten
rond de controle- en auditactiviteiten te
verminderen;
Or. en

Amendement 60
Edit Bauer
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9. benadrukt de noodzaak van sterke en
speciale aandacht voor de daadwerkelijke
uitkomsten en resultaten van de ESF-steun
door betere evaluatie-, monitoring- en
indicatorsystemen.

9. benadrukt de noodzaak van sterke en
speciale aandacht voor de daadwerkelijke
uitkomsten en resultaten van de ESF-steun
door betere evaluatie-, monitoring- en
indicatorsystemen op Europees, nationaal,
regionaal en lokaal niveau.
Or. en

Amendement 61
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies

Amendement

9. benadrukt de noodzaak van sterke en
speciale aandacht voor de daadwerkelijke
uitkomsten en resultaten van de ESF-steun
door betere evaluatie-, monitoring- en
indicatorsystemen.

9. benadrukt de noodzaak van sterke en
speciale aandacht voor de daadwerkelijke
uitkomsten en resultaten van de uit het
ESF gefinancierde
ontwikkelingsprogramma's, door betere
evaluatie-, monitoring- en
indicatorsystemen.
Or. en

Amendement 62
Silvia Costa
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9. benadrukt de noodzaak van sterke en
speciale aandacht voor de daadwerkelijke
uitkomsten en resultaten van de ESF-steun
door betere evaluatie-, monitoring- en
indicatorsystemen.

9. benadrukt de noodzaak van sterke en
speciale aandacht voor de daadwerkelijke
uitkomsten en resultaten van de ESF-steun
door betere evaluatie-, monitoring- en
indicatorsystemen die niet alleen
betrekking moeten hebben op het niveau
van de uitgaven maar ook op de kwaliteit
van de gerealiseerde beleidsmaatregelen.
Or. it

Amendement 63
Karima Delli
Ontwerpadvies
Paragraaf 9
Ontwerpadvies

Amendement

9. benadrukt de noodzaak van sterke en
speciale aandacht voor de daadwerkelijke
uitkomsten en resultaten van de ESF-steun
door betere evaluatie-, monitoring- en

9. benadrukt de noodzaak van sterke en
speciale aandacht voor de daadwerkelijke
uitkomsten en resultaten van de ESF-steun
door betere evaluatie-, monitoring- en
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indicatorsystemen.

indicatorsystemen; vraagt de Commissie
rekening te houden met de
onzekerheidsfactoren rond de langdurige
begeleidingsprojecten voor terugkeer naar
de arbeidsmarkt ;
Or. fr

Amendement 64
Kinga Göncz
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
9 bis. vraagt de Commissie het
administratieve kader aan te brengen voor
nauwere samenwerking tussen ESF en
EFRO, met het oog op de uitvoering van
ingewikkelde programma's ten behoeve
van met name de meest achtergebleven
sociale groeperingen, in overeenstemming
met de Europese kaderstrategie voor de
Roma;.
Or. en

Amendement 65
Edit Bauer
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
9 ter. merkt op dat the institutionele
capaciteit van de openbare sector op
nationaal, regionaal en lokaal niveau , de
technische en administratieve capaciteit
van de deelnemende overheidsautoriteiten
en van de begunstigden essentieel zijn
voor een succesvolle uitwerking,
uitvoering en bewaking van het beleid dat
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nodig is om de Europa 2020doelstellingen te halen.
Or. en

Amendement 66
Edit Bauer
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
9 quater. merkt op dat er een grote mate
van continuïteit in het systeem en de
capaciteit voor beheer en controle nodig is
om voort te kunnen bouwen op verworven
ervaring en kennis, en vraagt de lidstaten
daarom maatregelen te nemen ter
voorkoming van schommelingen in de
sterkte van het administratieve personeel
dat zich met het beheer van de fondsen
bezig houdt;
Or. en
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