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Amendement 1
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid een belangrijke rol 
spelen in de ruimtelijke ordening en veel 
kunnen bijdragen aan het behalen van de 
doelstellingen inzake cohesiebeleid;

1. benadrukt dat sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid een belangrijke rol 
spelen om een duurzame en sociaal 
evenwichtige ruimtelijke ordening tot 
stand te brengen en veel kunnen bijdragen 
aan het beperken van regionale 
verschillen, het verbeteren van het welzijn 
en het verschaffen van gelijke kansen aan 
alle burgers;

Or. en

Amendement 2
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat een territoriale aanpak 
een doeltreffend mechanisme kan zijn om 
ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs 
en armoedebestrijding te bevorderen,
hetgeen de belangrijkste doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie zijn;

2. is van mening dat een territoriale aanpak
een doeltreffend mechanisme kan zijn om 
ervoor te zorgen dat beleidslijnen ter 
bevordering van economische, sociale en 
territoriale samenhang om de Europa 
2020-doelstellingen, zoals
werkgelegenheid, onderwijs en 
armoedebestrijding, te bereiken, resultaten
opleveren en doeltreffend ten uitvoer 
gelegd worden;

Or. en

Amendement 3
Kinga Göncz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat een territoriale aanpak 
een doeltreffend mechanisme kan zijn om 
ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs 
en armoedebestrijding te bevorderen, 
hetgeen de belangrijkste doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie zijn;

2. is van mening dat een territoriale aanpak 
een doeltreffend mechanisme kan zijn om 
ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs 
en armoedebestrijding te bevorderen, 
hetgeen de belangrijkste doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie zijn; wijst erop 
dat armoede zich vooral op 
microregionaal niveau voordoet en is van 
mening dat deze armoede 
dienovereenkomstig moet worden 
aangepakt;

Or. en

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat een territoriale aanpak 
een doeltreffend mechanisme kan zijn om 
ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs 
en armoedebestrijding te bevorderen, 
hetgeen de belangrijkste doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie zijn;

2. is van mening dat een territoriale aanpak 
een doeltreffend mechanisme kan zijn om 
ontwikkeling, werkgelegenheid, sociale 
integratie, onderwijs en 
armoedebestrijding te bevorderen, die de 
belangrijkste doelstellingen van de Europa 
2020-strategie vormen;

Or. en

Amendement 5
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat een territoriale aanpak 
een doeltreffend mechanisme kan zijn om 
ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs 
en armoedebestrijding te bevorderen, 
hetgeen de belangrijkste doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie zijn;

2. is van mening dat een territoriale aanpak 
een doeltreffend mechanisme kan zijn om 
ontwikkeling, duurzame en degelijke 
werkgelegenheid, onderwijs en 
armoedebestrijding te bevorderen, hetgeen 
de belangrijkste doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie zijn;

Or. el

Amendement 6
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is van mening dat een territoriale aanpak 
een doeltreffend mechanisme kan zijn om 
ontwikkeling, werkgelegenheid, onderwijs 
en armoedebestrijding te bevorderen, 
hetgeen de belangrijkste doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie zijn;

2. is van mening dat de territoriale aanpak 
een doeltreffend mechanisme dient te zijn 
om ontwikkeling, werkgelegenheid, 
onderwijs en armoedebestrijding te 
bevorderen, hetgeen de belangrijkste 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie zijn;

Or. en

Amendement 7
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het bestrijden van 
armoede ook het bestrijden van uitsluiting 
omvat en dat landelijke gebieden met een 
lage bevolkingsdichtheid of een 
vergrijzende bevolking het hoofd moeten 
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bieden aan een achteruitgang van de 
hoeveelheid medisch personeel, die 
gecompenseerd zou kunnen worden door 
de toegang tot breedbandtechnologie te 
verbeteren en telegeneeskunde te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 8
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de territoriale 
aanpak een doeltreffend mechanisme 
dient te zijn om kmo's te helpen om 
nieuwe duurzame banen te scheppen en 
om programma's voor beroepsleiding op 
te starten of uit te werken;

Or. en

Amendement 9
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat 
ondernemersactiviteiten gericht op groei 
en werkgelegenheid en het aanboren van 
potentieel over de administratieve grenzen 
heen kunnen werken;

Or. fi
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Amendement 10
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat indicatoren met 
betrekking tot de sociale en 
werkgelegenheidssituatie, zoals het 
alternatief beschikbaar inkomen na 
sociale overdrachten, een aanvulling 
moeten vormen op het bbp-criterium voor 
subsidiabiliteit uit de structuurfondsen, 
met inbegrip van het ESF, aangezien de 
huidige indicator de specifieke behoeften 
op regionaal niveau, in het bijzonder op 
NUTS 2-niveau, niet altijd goed 
weerspiegelt;

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat een geïntegreerde 
territoriale aanpak van het ESF cruciaal is 
voor de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel aan de hand van 
multilevel governance en onderstreept dat 
het van belang is te zorgen voor voldoende 
capaciteit op lokaal en regionaal niveau;

3. is ervan overtuigd dat een geïntegreerde 
territoriale aanpak van het ESF aangeeft
dat het van belang is te zorgen voor 
voldoende capaciteit en inspraak op lokaal 
en regionaal NUTS 2-niveau en ervoor 
zorgt dat sociale partners en partners uit 
het maatschappelijk middenveld 
betrokken worden bij deze aanpak, 
aangezien de regio's een belangrijke rol 
spelen in het partnerschap;

Or. en
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Amendement 12
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat een geïntegreerde 
territoriale aanpak van het ESF cruciaal is 
voor de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel aan de hand van 
multilevel governance en onderstreept dat 
het van belang is te zorgen voor voldoende 
capaciteit op lokaal en regionaal niveau;

3. is ervan overtuigd dat een geïntegreerde 
territoriale aanpak van het ESF en van de 
andere EU-fondsen cruciaal is voor de 
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel 
aan de hand van multilevel governance en 
onderstreept dat het van belang is te zorgen 
voor voldoende capaciteitsopbouw op 
lokaal en regionaal niveau, in het bijzonder 
via opleidingen over de procedures voor 
het toewijzen van middelen;

Or. fr

Amendement 13
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ervan overtuigd dat een geïntegreerde 
territoriale aanpak van het ESF cruciaal is 
voor de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel aan de hand van 
multilevel governance en onderstreept dat 
het van belang is te zorgen voor voldoende 
capaciteit op lokaal en regionaal niveau;

3. is ervan overtuigd dat een geïntegreerde 
territoriale aanpak van het ESF cruciaal is 
voor de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel aan de hand van 
multilevel governance en onderstreept dat 
het van belang is te zorgen voor voldoende 
capaciteit op lokaal, regionaal en
microregionaal niveau, zowel in stedelijke 
als in landelijke gebieden;

Or. en

Amendement 14
Konstantinos Poupakis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat het uitermate 
belangrijk is dat het personeel op alle 
overheidsniveaus dat zich bezighoudt met 
het plannen en uitvoeren van maatregelen 
die bijdragen tot de samenhang van het 
beleid in de context van regionale 
ontwikkeling de juiste opleiding krijgt;

Or. el

Amendement 15
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept het belang van het tot 
stand brengen van sterke synergieën 
tussen het cohesiebeleid en andere 
Europese beleidsdomeinen om de 
doeltreffendheid ervan om de huidige 
werkgelegenheids- en sociale uitdagingen 
aan te pakken, te waarborgen;

Or. en

Amendement 16
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat het belangrijk is 
voor de ontwikkeling en de toepassing van 
cohesiebeleid om een billijk evenwicht te 
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verzekeren tussen de nodige controles op 
het gebruik van financiering en de 
doeltreffendheid daarvan; 

Or. fr

Amendement 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat territoriale 
samenwerking en macroregionale 
strategieën nuttige instrumenten zouden 
kunnen zijn om regionale verschillen vast 
te stellen en weg te werken, bijvoorbeeld 
op het vlak van toegang tot onderwijs en 
werkgelegenheid, en om convergentie 
tussen Europese regio's te bevorderen;

Or. en

Amendement 18
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, zowel 
tussen als binnen de regio's; gelooft dat 
programma's afgestemd moeten worden op 
de regionale en subregionale behoeften en 
gelooft dat het ESF de ontwikkeling van 
lokale benaderingen op gebied van 
werkgelegenheid en sociale integratie moet 
blijven ondersteunen;

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, zowel 
tussen als binnen de regio's die niet altijd 
weerspiegeld kunnen worden door de 
huidige indicator bbp/hoofd van de 
bevolking; gelooft daarom dat 
programma's specifiek afgestemd moeten 
worden op het ondersteunen van de meest 
behoeftige regio's en sociaal uitgesloten 
mensen door indicatoren in aanmerking 
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te nemen die de sociale en 
werkgelegenheidssituatie weerspiegelen 
en gelooft dat het ESF de ontwikkeling van 
lokale benaderingen op gebied van 
werkgelegenheid en sociale integratie moet 
blijven ondersteunen en tegelijkertijd de 
toegevoegde waarde van een 
sectoroverschrijdende aanpak moet 
erkennen;

Or. en

Amendement 19
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, zowel 
tussen als binnen de regio's; gelooft dat 
programma's afgestemd moeten worden op 
de regionale en subregionale behoeften en 
gelooft dat het ESF de ontwikkeling van
lokale benaderingen op gebied van 
werkgelegenheid en sociale integratie moet 
blijven ondersteunen;

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, zowel 
tussen als binnen de regio's; gelooft dat 
programma's afgestemd moeten worden op 
de regionale en subregionale behoeften en 
gelooft dat het ESF beschouwd moet 
worden als het belangrijkste instrument 
om de behoeften op het gebied van het 
scheppen van meer en betere banen en 
werkgelegenheid voor kwetsbare groepen 
(vrouwen, jongeren, mensen met een 
handicap, minderheden, enz.) op lokaal 
niveau aan te pakken om zo de sociale 
integratie te bevorderen;

Or. en

Amendement 20
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, zowel 
tussen als binnen de regio's; gelooft dat 
programma's afgestemd moeten worden op 
de regionale en subregionale behoeften en 
gelooft dat het ESF de ontwikkeling van 
lokale benaderingen op gebied van 
werkgelegenheid en sociale integratie moet 
blijven ondersteunen;

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, zowel 
tussen als binnen de regio's; gelooft dat 
programma's afgestemd moeten worden op 
de regionale en subregionale behoeften en 
gericht moeten zijn op een beperkt aantal 
prioriteiten die aansluiten op de specifieke 
uitdagingen waarmee de regio's te 
kampen krijgen en gelooft dat het ESF de 
ontwikkeling van lokale benaderingen op 
gebied van werkgelegenheid en sociale 
integratie moet blijven ondersteunen;

Or. en

Amendement 21
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, zowel 
tussen als binnen de regio's; gelooft dat 
programma's afgestemd moeten worden op 
de regionale en subregionale behoeften en 
gelooft dat het ESF de ontwikkeling van 
lokale benaderingen op gebied van 
werkgelegenheid en sociale integratie moet
blijven ondersteunen;

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, zowel 
tussen als binnen de regio's; gelooft dat 
programma's afgestemd moeten worden op 
de regionale en subregionale behoeften en 
gelooft dat het ESF en de overige EU-
fondsen de ontwikkeling van lokale 
benaderingen op gebied van 
werkgelegenheid, in het bijzonder bij 
jongeren, sociale integratie en de strijd 
tegen armoede moeten blijven 
ondersteunen;

Or. fr
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Amendement 22
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, zowel 
tussen als binnen de regio's; gelooft dat 
programma's afgestemd moeten worden op 
de regionale en subregionale behoeften en 
gelooft dat het ESF de ontwikkeling van 
lokale benaderingen op gebied van 
werkgelegenheid en sociale integratie moet 
blijven ondersteunen;

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, tussen 
de regio's en microregionaal niveau
binnen de regio's; gelooft dat programma's 
afgestemd moeten worden op de regionale 
en subregionale behoeften en gelooft dat 
het ESF de ontwikkeling van lokale 
benaderingen op gebied van 
werkgelegenheid en sociale integratie moet 
blijven ondersteunen;

Or. en

Amendement 23
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, zowel 
tussen als binnen de regio's; gelooft dat 
programma's afgestemd moeten worden op 
de regionale en subregionale behoeften en 
gelooft dat het ESF de ontwikkeling van 
lokale benaderingen op gebied van 
werkgelegenheid en sociale integratie moet 
blijven ondersteunen;

4. merkt op dat er aanzienlijke 
ongelijkheden bestaan op gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, zowel 
tussen als binnen de regio's; gelooft dat 
programma's afgestemd moeten worden op 
de regionale en subregionale behoeften en 
gelooft dat het ESF de ontwikkeling van 
lokale benaderingen op gebied van 
werkgelegenheid en sociale en medische
integratie moet blijven ondersteunen;

Or. fr
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Amendement 24
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening er, om meer 
aangepaste antwoorden te bieden op de 
regionale en subregionale behoeften en zo 
de doeltreffendheid van de EU-middelen 
te verhogen, meer flexibiliteit nodig is bij 
het bepalen van de minimumpercentages
voor ESF-toewijzingen voor de drie 
categorieën van regio's; is van mening dat 
strikte minimumdrempels die niet 
aansluiten op de specifieke eigenschappen 
van de regio's tot een ondoeltreffende 
besteding van middelen zouden kunnen 
leiden, wat vermeden dient te worden;

Or. en

Amendement 25
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat het, om de sociale 
en economische ongelijkheden terdege 
aan te pakken, belangrijk is dat er bij de 
programmering rekening wordt gehouden 
met de complementariteit van "harde" 
maatregelen (van het EFRO-type, bv. 
infrastructuur) en "zachte" maatregelen 
(hoofdzakelijk van het ESF-type, bv. 
opleiding); is van mening dat passende 
maatregelen voor de thematische 
concentratie-eisen rekening dienen te 
houden met zulke behoeften en ruimte 
moeten laten voor het gebruik van 
passende aanvullende middelen, in het 
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bijzonder op het vlak van onderwijs en 
gezondheidsinfrastructuur;

Or. en

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat het verschaffen 
van zinvolle en geïntegreerde opleidingen 
aan alle belanghebbenden en het 
verbeteren van de toegang tot informatie 
over hoe de Europese middelen voor 
regionale ontwikkeling beter benut 
kunnen worden, een belangrijke prioriteit 
is;

Or. el

Amendement 27
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om de 
procedures voor de toewijzing van 
middelen uit het cohesiebeleid voor de 
bestrijding van werkloosheid en armoede 
bij jongeren te specificeren;

Or. fr

Amendement 28
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat een doeltreffende 
respons op veel van de problemen op het 
vlak van sociale uitsluiting en armoede 
een aangepaste en gedifferentieerde 
benadering vergt waarin rekening 
gehouden wordt met de specifieke 
behoeften van bepaald gebieden, zoals 
stedelijke gebieden of landelijke gebieden;

Or. en

Amendement 29
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat het van essentieel 
belang is dat het cohesiebeleid het 
volledige grondgebied van de EU afdekt, 
en onderschrijft daarom het voorstel van 
de Commissie om een tussencategorie van 
regio's te creëren;

Or. fr

Amendement 30
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat de mobiliteit van 
werknemers en net afgestudeerden een 
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mogelijk oplossing kan vormen voor 
regionale en plaatselijke tekorten op de 
arbeidsmarkt en moedigt de lidstaten en 
de regio's aan om er doeltreffender 
gebruik van te maken om de territoriale 
ontwikkeling en samenhang te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. is van mening dat het van 
essentieel belang is om de maatregelen die
door het ESF ondersteund worden, te 
coördineren op de verschillende 
beleidsniveaus om een doeltreffende 
territoriale aanpak mogelijk te maken; is 
in het bijzonder van mening dat het 
noodzakelijk is om de onderwijsdiensten 
en –voorzieningen op het plaatselijke 
niveau af te stemmen op de behoeften van 
de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 32
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van belang dat 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's een uitgebreide 
analyse verschaffen van de ongelijkheden 

5. acht het van belang dat 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's een uitgebreide 
analyse verschaffen van de ongelijkheden 
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in en ontwikkelingsbehoeften van gebieden 
en geïntegreerde strategieën aanbieden om 
tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van die geografische gebieden 
die het meest getroffen worden door 
werkloosheid en armoede of van 
doelgroepen die het meest gevaar lopen op
discriminatie of sociale uitsluiting, met
speciale aandacht voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

in en ontwikkelingsbehoeften van gebieden 
en geïntegreerde strategieën aanbieden om 
tegemoet te komen aan de specifieke
regionale en plaatselijke behoeften, 
bijvoorbeeld om banen te scheppen en de
armoede te beperken en om discriminatie
en sociale uitsluiting te bestrijden; wijst 
erop dat er in deze context speciale 
aandacht besteed moet worden aan
gemarginaliseerde gemeenschappen;

Or. fr

Amendement 33
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van belang dat 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's een uitgebreide 
analyse verschaffen van de ongelijkheden 
in en ontwikkelingsbehoeften van gebieden 
en geïntegreerde strategieën aanbieden om 
tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van die geografische gebieden 
die het meest getroffen worden door 
werkloosheid en armoede of van 
doelgroepen die het meest gevaar lopen op 
discriminatie of sociale uitsluiting, met 
speciale aandacht voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

5. acht het van belang dat 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's een uitgebreide 
analyse verschaffen van de ongelijkheden 
in en ontwikkelingsbehoeften van gebieden
die vastgesteld worden op basis van 
indicatoren die de sociale en 
werkgelegenheidssituatie weerspiegelen 
en dat geïntegreerde strategieën worden 
aangeboden om tegemoet te komen aan de 
specifieke behoeften van die geografische 
gebieden die het meest getroffen worden 
door werkloosheid en armoede of van 
doelgroepen die het meest gevaar lopen op 
discriminatie of sociale uitsluiting, met 
speciale aandacht voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 34
Kinga Göncz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van belang dat 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's een uitgebreide 
analyse verschaffen van de ongelijkheden 
in en ontwikkelingsbehoeften van gebieden 
en geïntegreerde strategieën aanbieden om 
tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van die geografische gebieden 
die het meest getroffen worden door 
werkloosheid en armoede of van 
doelgroepen die het meest gevaar lopen op 
discriminatie of sociale uitsluiting, met 
speciale aandacht voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

5. acht het van belang dat 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's een uitgebreide 
analyse verschaffen van de ongelijkheden 
in en ontwikkelingsbehoeften van gebieden 
en geïntegreerde strategieën, waarbij de 
relevante fondsen (zoals het EFRO) 
betrokken worden, aanbieden om tegemoet 
te komen aan de specifieke behoeften van 
die geografische gebieden die het meest 
getroffen worden door werkloosheid en 
armoede of van doelgroepen die het meest 
gevaar lopen op discriminatie of sociale 
uitsluiting, met speciale aandacht voor 
gemarginaliseerde gemeenschappen, zoals 
de Roma in verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 35
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. acht het van belang dat 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's een uitgebreide 
analyse verschaffen van de ongelijkheden 
in en ontwikkelingsbehoeften van gebieden 
en geïntegreerde strategieën aanbieden om 
tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van die geografische gebieden 
die het meest getroffen worden door 
werkloosheid en armoede of van 
doelgroepen die het meest gevaar lopen op 
discriminatie of sociale uitsluiting, met 
speciale aandacht voor gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

5. acht het van belang dat 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's een uitgebreide 
analyse verschaffen van de ongelijkheden 
in en ontwikkelingsbehoeften van gebieden 
en geïntegreerde strategieën aanbieden om 
tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van die geografische gebieden 
die het meest getroffen worden door 
werkloosheid, armoede en medische 
"verwoestijning" of van doelgroepen die 
het meest gevaar lopen op discriminatie of 
sociale uitsluiting, met speciale aandacht 
voor gemarginaliseerde gemeenschappen;
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Or. fr

Amendement 36
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het van primair 
belang is om de uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten te 
bevorderen in de context van zinvolle en 
doeltreffende territoriale 
ontwikkelingsplanning op de lange 
termijn, door degelijke en duurzame 
werkgelegenheid te bevorderen met een 
oog op het voorkomen en bestrijden van 
armoede en werkloosheid;

Or. el

Amendement 37
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat operationele 
programma's en projecten op het 
passende niveau ontworpen en uitgevoerd 
moeten worden en dat er aandacht 
besteed moet worden aan de rol van 
steden, functionele geografische gebieden 
en gebieden die met specifieke 
geografische of democratische problemen 
kampen;

Or. en
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Amendement 38
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. herinnert eraan dat er inspanningen 
geleverd moeten worden om de 
werkgelegenheid en de integratie op de 
arbeidsmarkt van diegenen in de meest 
achtergestelde omstandigheden te 
verzekeren;

Or. fi

Amendement 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat institutionele 
capaciteit op verschillende 
interventieniveaus een belangrijk element 
is om het welslagen van de toepassing van 
de territoriale aanpak te verzekeren;

Or. en

Amendement 40
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de lidstaten op te zorgen voor een 
open dialoog met de geïnteresseerde 
partijen ter voorbereiding van 

6. roept de lidstaten op te zorgen voor een 
open dialoog met al de geïnteresseerde 
partijen, in het bijzonder plaatselijke 
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partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's; gelooft dat het 
essentieel is om wederzijds vertrouwen op 
te bouwen tussen de belanghebbenden om 
de territoriale aanpak doeltreffend te 
gebruiken voor door het ESF gefinancierde 
acties.

overheden, sociale partners of niet-
gouvernementele organisaties die zich 
inzetten voor de strijd tegen armoede, ter 
voorbereiding van 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's; gelooft dat het 
essentieel is om wederzijds vertrouwen en 
samenwerking op te bouwen tussen al deze 
belanghebbenden om de territoriale aanpak 
doeltreffend te gebruiken voor door het 
ESF gefinancierde acties.

Or. fr

Amendement 41
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. roept de lidstaten op te zorgen voor een 
open dialoog met de geïnteresseerde 
partijen ter voorbereiding van 
partnerschapsovereenkomsten en 
operationele programma's; gelooft dat het 
essentieel is om wederzijds vertrouwen op 
te bouwen tussen de belanghebbenden om 
de territoriale aanpak doeltreffend te 
gebruiken voor door het ESF gefinancierde 
acties.

6. roept de lidstaten op te zorgen voor een 
open dialoog met de geïnteresseerde 
partijen ter voorbereiding van 
partnerschapsovereenkomsten en van alle 
operationele programma's die uiteengezet 
worden in het "werkdocument van de 
Commissie over het 
partnerschapsbeginsel bij de 
tenuitvoerlegging van de GSK-fondsen –
elementen voor een Europese 
gedragscode voor partnerschap"
(SWD(2012) 106 definitief); gelooft dat 
het essentieel is om wederzijds vertrouwen 
op te bouwen tussen de belanghebbenden 
om de territoriale aanpak doeltreffend te 
gebruiken voor door het ESF gefinancierde 
acties en om de raadpleging en 
betrokkenheid van niet-gouvernementele 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld op gebieden als milieu, 
sociale integratie, gendergelijkheid en 
gelijke kansen te verzekeren bij de 
programmering.
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Or. en

Amendement 42
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert aan het belang van het 
faciliteren van de uitvoering van 
coördinatieplatforms voor innovatieve 
projecten, aangezien die in het verleden 
uitstekende resultaten opgeleverd hebben 
in de strijd tegen sociale en medische 
uitsluiting;

Or. fr

Amendement 43
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om de 
bestaande voorwaarden voor nieuwe 
ondernemers te verbeteren om hun grote 
potentieel voor het scheppen van nieuwe 
duurzame banen beter te benutten;

Or. en

Amendement 44
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Europese Commissie om 
een plan voor te leggen ter bevordering 
van het doeltreffende gebruik van het 
ESF door die landen die de grootste 
financiële moeilijkheden kennen;

Or. en

Amendement 45
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderschrijft het voorstel om een 
tussencategorie van regio's uit te werken 
die zal bijdragen om een evenredige en 
gerichte respons te verzekeren op de 
situatie in regio's waar het bni in de lift 
zit, en ook in regio's waar het bni 
afneemt;

Or. en

Amendement 46
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de lidstaten en de Europese 
Commissie om goede aanbevelingen uit te 
werken om een op resultaten en 
gedocumenteerde bewijzen gebaseerde 
beleidsaanpak te versterken om zo de 
doeltreffende tenuitvoerlegging van het 
cohesiebeleid te bevorderen;
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Or. en


