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Amendement 49
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen 
overeenkomstig de taken die door artikel 
162 van het Verdrag aan het ESF zijn 
opgedragen en moet daardoor bijdragen 
aan de economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

(2) Het ESF moet het beleid ondersteunen 
dat gericht is op het stimuleren van het 
creëren van banen met rechten, een 
belangrijke rol spelen in het versterken 
van de sociale inclusie, en onderwijs en 
een leven lang leren bevorderen 
overeenkomstig de taken die door artikel 
162 van het Verdrag aan het ESF zijn 
opgedragen en moet daardoor bijdragen 
aan de economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag; om die reden moeten de 
middelen die in het kader van het ESF 
beschikbaar zijn aanzienlijk worden 
opgehoogd. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
voor iedereen toegankelijke sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid.

Or. pt

Amendement 50
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen en 
ondersteunen, alsmede beleid ter 
bestrijding van armoede en sociale 
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moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

uitsluiting overeenkomstig de taken die 
door artikel 162 van het Verdrag aan het 
ESF zijn opgedragen en moet daardoor 
bijdragen aan de economische, sociale en 
territoriale samenhang overeenkomstig 
artikel 174 van het Verdrag. 
Overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag 
moet het ESF rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid. Alle maatregelen 
dienen van dien aard te zijn dat zij 
bijdragen aan het creëren van 
hoogwaardige werkgelegenheid en niet 
aan het bevorderen van onzekere 
dienstverbanden.

Or. de

Amendement 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, bijdragen aan het creëren van 
duurzame en hoogwaardige 
werkgelegenheid, onderwijs en een leven 
lang leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
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en bescherming van de volksgezondheid. een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

Or. en

Amendement 52
Lívia Járóka

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

(2) Het ESF moet de werkgelegenheid 
stimuleren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief, complex en 
duurzaam inclusiebeleid ontwikkelen 
overeenkomstig de taken die door artikel 
162 van het Verdrag aan het ESF zijn 
opgedragen en moet daardoor bijdragen 
aan de economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting, 
ongelijkheid en armoede, alsmede een 
hoog niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid.

Or. en

Amendement 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen, armoede en sociale 
uitsluiting bestrijden en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
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moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid.

Or. en

Amendement 54
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen, armoede en sociale 
uitsluiting bestrijden en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de
bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

Or. en

Amendement 55
Nadja Hirsch
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

(2) Het ESF moet de arbeidsmogelijkheden 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen, alsmede beleid 
ter bestrijding van armoede,
overeenkomstig de taken die door artikel 
162 van het Verdrag aan het ESF zijn 
opgedragen en moet daardoor bijdragen 
aan de economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

Or. de

Amendement 56
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
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adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid.

Or. en

Amendement 57
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen overeenkomstig 
de taken die door artikel 162 van het 
Verdrag aan het ESF zijn opgedragen en 
moet daardoor bijdragen aan de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag. Overeenkomstig artikel 9 van 
het Verdrag moet het ESF rekening houden 
met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting, alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 
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2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen[12]. Om het 
ESF volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en 
bestrijding van sociale uitsluiting betreft, 
moet het ESF de lidstaten ondersteunen bij 
de tenuitvoerlegging van de 
aanbevelingen van de Raad over de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Unie en de 
besluiten van de Raad over de 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
121 en artikel 148, lid 4, van het Verdrag.
Het moet ook bijdragen aan de 
implementatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, met name de 
"Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen"[13], "Jeugd in beweging"[14] en 
het "Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting"[15]. Het zal ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
"Digitale agenda"[16] en "Innovatie-
unie"[17] ondersteunen.

2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen[12]. Om het 
ESF volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting betreft, moet het ESF de 
lidstaten ondersteunen bij hun 
inspanningen om deze doelstellingen te 
bereiken. Het moet ook de implementatie 
van de vlaggenschipinitiatieven 
ondersteunen, met name de "Agenda voor 
nieuwe vaardigheden en banen"[13], 
"Jeugd in beweging"[14] en het "Europees 
platform tegen armoede en sociale 
uitsluiting"[15]. Het moet ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
"Digitale agenda"[16] en "Innovatie-
unie"[17] ondersteunen.

Or. en

Amendement 59
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen[12]. Om het 
ESF volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en 
bestrijding van sociale uitsluiting betreft, 
moet het ESF de lidstaten ondersteunen bij 
de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de Raad over de globale richtsnoeren 

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen[12]. Om het 
ESF volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en
beroepsopleiding en de bestrijding van 
armoede, discriminatie en sociale 
uitsluiting betreft, moet het ESF de 
lidstaten ondersteunen bij de 
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voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Unie en de besluiten van de 
Raad over de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
121 en artikel 148, lid 4, van het Verdrag. 
Het moet ook bijdragen aan de 
implementatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, met name de 
"Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen"[13], "Jeugd in beweging"[14] en 
het "Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting"[15]. Het zal ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
"Digitale agenda"[16] en "Innovatie-
unie"[17] ondersteunen.

tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de Raad over de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Unie en de besluiten van de 
Raad over de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
121, lid 2, en artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag. Het moet ook bijdragen aan de 
implementatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, met name de 
"Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen"[13], "Jeugd in beweging"[14], het 
initiatief "Kansen voor jongeren" en het 
"Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting"[15]. Het zal ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
"Digitale agenda"[16] en "Innovatie-
unie"[17] en andere 
implementatiestrategieën ondersteunen.

Or. en

Amendement 60
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen. Om het ESF 
volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en 
bestrijding van sociale uitsluiting betreft, 
moet het ESF de lidstaten ondersteunen bij 
de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de Raad over de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Unie en de besluiten van de 
Raad over de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
121 en artikel 148, lid 4, van het Verdrag. 

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen. Om het ESF 
volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en
beroepsopleiding en de bestrijding van 
sociale uitsluiting betreft, moet het ESF de 
lidstaten ondersteunen bij de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de Raad over de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Unie en de besluiten van de 
Raad over de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
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Het moet ook bijdragen aan de 
implementatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, met name de 
"Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen", "Jeugd in beweging" en het 
"Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting". Het zal ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
"Digitale agenda" en "Innovatie-unie" 
ondersteunen.

121, lid 2, en artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag. Het moet ook bijdragen aan de 
implementatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, met name de 
"Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen", "Jeugd in beweging" en het 
"Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting". Het moet ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
"Digitale agenda" en "Innovatie-unie" 
ondersteunen.

Or. fr

Amendement 61
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen. Om het ESF 
volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en 
bestrijding van sociale uitsluiting betreft, 
moet het ESF de lidstaten ondersteunen bij 
de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de Raad over de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Unie en de besluiten van de 
Raad over de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
121 en artikel 148, lid 4, van het Verdrag. 
Het moet ook bijdragen aan de 
implementatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, met name de 
"Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen", "Jeugd in beweging" en het 
"Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting". Het zal ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
"Digitale agenda" en "Innovatie-unie" 

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen. Om het ESF 
volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en de
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting betreft, moet het ESF de 
lidstaten ondersteunen bij de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de Raad over de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Unie en de besluiten van de 
Raad over de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
121, lid 2, en artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag. Het moet ook bijdragen aan de 
implementatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, met name de 
"Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen", "Jeugd in beweging" en het 
"Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting". Het zal ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
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ondersteunen. "Digitale agenda" en "Innovatie-unie" 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 62
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen. Om het ESF 
volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en 
bestrijding van sociale uitsluiting betreft, 
moet het ESF de lidstaten ondersteunen bij 
de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de Raad over de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Unie en de besluiten van de 
Raad over de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
121 en artikel 148, lid 4, van het Verdrag. 
Het moet ook bijdragen aan de 
implementatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, met name de 
"Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen", "Jeugd in beweging" en het 
"Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting". Het zal ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
"Digitale agenda" en "Innovatie-unie" 
ondersteunen.

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei ondersteunen. Om het ESF 
volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en 
bestrijding van sociale uitsluiting betreft, 
moet het ESF de lidstaten ondersteunen bij 
de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
van de Raad over de globale richtsnoeren 
voor het economisch beleid van de 
lidstaten en de Unie en de besluiten van de 
Raad over de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 
121 en artikel 148, lid 4, van het Verdrag. 
Het moet ook bijdragen aan de 
implementatie van de 
vlaggenschipinitiatieven, met name de 
"Agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen", "Jeugd in beweging" en het 
"Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting". Het moet ook de 
activiteiten in het kader van de initiatieven 
"Digitale agenda" en "Innovatie-unie" 
ondersteunen.

Or. fr

Amendement 63
Elisabeth Schroedter



AM\904731NL.doc 13/200 PE489.537v02-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De lidstaten moeten in de 
gelegenheid gesteld worden, middelen uit 
het ESF aanvullend in te zetten in het 
kader van de activiteiten van het EFG, in 
gevallen van ontslagen die het gevolg zijn 
van een ernstige ontwrichting van de 
lokale, regionale of nationale economie 
die veroorzaakt wordt door een 
onverwachte crisis, door een snelle 
verslechtering in een bepaalde sector of 
door de verplaatsing van activiteiten naar 
landen buiten de EU, met grote negatieve 
gevolgen voor de lokale, regionale of 
nationale economie.

Or. en

Amendement 64
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en de bestrijding van 

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid met rechten en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en de bestrijding van 
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armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de 
werknemers moet het ESF met name de 
Europese diensten voor arbeidsvoorziening 
(Eures-activiteiten) ondersteunen in 
verband met arbeidsbemiddeling en de 
bijbehorende voorlichtings-, adviserings-
en begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

armoede. Het ESF kan de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

Or. pt

Amendement 65
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van 
de sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking, de 
groeiende vaardigheidsincompatibiliteit
en het toenemend tekort aan 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op het bevorderen en 
scheppen van werkgelegenheid en op de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, allemaal zaken die 
zullen bijdragen aan een toename van de 
sociale inclusie en een vermindering van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
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voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. 

activiteiten), ter aanvulling van de 
nationale diensten voor 
arbeidsvoorziening, ondersteunen in 
verband met arbeidsbemiddeling en de 
bijbehorende voorlichtings-, adviserings-
en begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. 

Or. en

Amendement 66
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. 

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, vluchtelingen en 
asielzoekers, worden getroffen. Het ESF 
moet zijn gericht op de bevordering van 
hoogwaardige werkgelegenheid, met 
bijzondere aandacht voor mensen voor 
wie de afstand tot de arbeidsmarkt het 
grootst is, en de ondersteuning van de 
arbeidsmobiliteit, de investering in 
onderwijs, vaardigheden en een leven lang 
leren, de bevordering van de sociale 
inclusie en de bestrijding van armoede en 
discriminatie. Ter bevordering van het 
beter functioneren van de arbeidsmarkten 
door het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) en hieraan gerelateerde 
Eures-activiteiten – in het bijzonder de 
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grensoverschrijdende Eures-
partnerschappen – ondersteunen in 
verband met arbeidsbemiddeling en de 
bijbehorende voorlichtings-, adviserings-
en begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau, met name met 
het oog op grensarbeiders. 

Or. en

Amendement 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. 

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van goede banen, hoogwaardige 
werkgelegenheid en de ondersteuning van 
de geleidelijke uitbanning van onzekere 
dienstverbanden, de investering in 
onderwijs, vaardigheden en een leven lang 
leren, de bevordering van de sociale 
inclusie en de bestrijding van armoede. Ter 
bevordering van inclusieve arbeidsmarkten 
door de ondersteuning van de vrijwillige
transnationale geografische mobiliteit van 
de werknemers moet het ESF met name de 
Europese diensten voor arbeidsvoorziening 
(Eures-activiteiten) ondersteunen in 
verband met arbeidsbemiddeling en de 
bijbehorende voorlichtings-, adviserings-
en begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. 
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Or. en

Amendement 68
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. 

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid, het creëren en 
behouden van hoogwaardige banen en de 
ondersteuning van de vrijwillige
arbeidsmobiliteit, de investering in 
onderwijs, vaardigheden en een leven lang 
leren, de bevordering van de sociale 
inclusie en de bestrijding van armoede. Ter 
bevordering van het beter functioneren van 
de arbeidsmarkten door het vergroten van 
de vrijwillige transnationale geografische 
mobiliteit van de werknemers moet het 
ESF met name de Europese diensten voor 
arbeidsvoorziening (Eures-activiteiten) 
ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau en de 
financiële middelen aanvullen die 
beschikbaar zijn in het kader van de 
Eures-as van het programma voor sociale 
verandering en innovatie.

Or. de
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Amendement 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering
van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. 

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele en 
demografische uitdagingen als gevolg van 
de economische globalisering, de 
technologische veranderingen en de steeds 
meer vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op het bevorderen 
en scheppen van werkgelegenheid en op 
de ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, 
de investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren, de bevordering van 
de sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers
kan het ESF de Europese diensten voor 
arbeidsvoorziening (Eures-activiteiten) 
ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. De Commissie 
dient systematisch toezicht te houden op 
de Eures-activiteiten en de resultaten van 
haar toezichtactiviteiten bekend te maken.

Or. en

Amendement 70
Lívia Járóka
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Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. 

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten en etnische minderheden, 
worden getroffen. Het ESF moet zijn 
gericht op de bevordering van het creëren 
van duurzame banen en op de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en gelijke kansen en de 
bestrijding van armoede. Ter bevordering 
van het beter functioneren van de 
arbeidsmarkten door het vergroten van de 
transnationale geografische mobiliteit van 
de werknemers moet het ESF met name de 
Europese diensten voor arbeidsvoorziening 
(Eures-activiteiten) ondersteunen in 
verband met arbeidsbemiddeling en de 
bijbehorende voorlichtings-, adviserings-
en begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. 

Or. en

Amendement 71
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
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als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. 

als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten en inwoners van 
achtergestelde microregio's, worden 
getroffen. Het ESF moet zijn gericht op de 
bevordering van fatsoenlijke
werkgelegenheid en de ondersteuning van 
de arbeidsmobiliteit, de investering in 
onderwijs, vaardigheden en een leven lang 
leren, de bevordering van de sociale 
inclusie en de bestrijding van armoede. Ter 
bevordering van het beter functioneren van 
de arbeidsmarkten door het vergroten van 
de transnationale geografische mobiliteit 
van de werknemers moet het ESF met 
name de Europese diensten voor 
arbeidsvoorziening (Eures-activiteiten) 
ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

Or. en

Amendement 72
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)
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regio's. Zij zijn nog vergroot door de 
recente economische en financiële crisis 
die heeft geleid tot een hogere 
werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op de bevordering 
van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede. Ter bevordering van het beter 
functioneren van de arbeidsmarkten door 
het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau. 

Or. fr

Amendement 73
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het ESF kan, met name in de 
huidige economische situatie, toegevoegde 
waarde creëren door middelen gericht in 
te zetten voor het verbeteren van de 
kansen op werk en te investeren in de 
ontwikkeling van vaardigheden. Het ESF 
moet geen activiteiten ondersteunen op 
andere terreinen van het sociaal beleid, 
die buiten haar wettelijke kader vallen; 
het is belangrijker dat het fonds zich 
opnieuw concentreert op het 
ondersteunen van groei en 
werkgelegenheid, hetgeen - naast andere 
positieve effecten – zal resulteren in meer 
inclusie en minder armoede.
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Or. en

Amendement 74
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Naast de thematische prioriteiten uit 
artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
(CPR…) moet in de regio's en landen en 
met het oog op de vergroting van de 
economische groei en de 
arbeidsmogelijkheden de efficiency van de 
overheidsdiensten op nationaal en 
regionaal niveau, alsmede het handelend 
vermogen van overheidsdiensten in 
kwesties van participatieve aard, worden 
verbeterd en moet de institutionele 
capaciteit van de belanghebbenden die 
zorgen voor de uitvoering van het 
werkgelegenheids-, onderwijs-, sociaal-
cultureel en sociaal beleid worden 
versterkt.

Or. en

Amendement 75
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Naast deze prioriteiten moet in de minder 
ontwikkelde regio's en landen en met het 
oog op de vergroting van de economische 
groei en de arbeidsmogelijkheden de 
efficiency van de overheidsdiensten 
worden verbeterd en moet de institutionele 
capaciteit van de belanghebbenden die 
zorgen voor de uitvoering van het 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal 
beleid, of die zich inzetten op het gebied 
van antidiscriminatie, worden versterkt, 
met een bijzondere nadruk op ngo's.
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Or. en

Amendement 76
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 77
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van het Europese 
midden- en kleinbedrijf worden 
ondersteund en dat ervoor wordt gezorgd 
dat de mensen zich door de verwerving van 
passende vaardigheden en via 
mogelijkheden voor een leven lang leren 
kunnen aanpassen aan nieuwe uitdagingen, 
zoals de omschakeling naar een 
kennisgebaseerde economie, de digitale 
agenda en de overgang naar een 
koolstofarme en meer energie-efficiënte 
economie. Door de verwezenlijking van 
zijn primaire thematische doelstellingen 
moet het ESF bijdragen aan de aanpak van 
deze uitdagingen. In deze context moet het 
ESF de overstap van de arbeidskrachten 

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de voortdurende ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van het Europese 
micro-, midden- en kleinbedrijf -
waaronder culturele en creatieve 
ondernemingen - worden ondersteund, om 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
creëren, en dat ervoor wordt gezorgd dat 
de mensen zich door de verwerving van 
passende vaardigheden en via 
mogelijkheden voor een leven lang leren 
kunnen aanpassen aan nieuwe uitdagingen, 
zoals de omschakeling naar een 
kennisgebaseerde economie, de digitale 
agenda en de overgang naar een 
koolstofarme en meer energie-efficiënte 
economie. Door de verwezenlijking van 
zijn primaire thematische doelstellingen 
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naar groenere vaardigheden en banen 
steunen, met name in de sectoren energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en 
duurzaam transport, rekening houdend met 
het voornemen van de Unie om het aandeel 
van de EU-begroting dat verband houdt 
met klimaatmainstreaming tot ten minste 
20% te verhogen, met bijdragen uit 
verschillende beleidsgebieden.

moet het ESF bijdragen aan de aanpak van 
deze uitdagingen. In deze context moet het 
ESF de overstap van de arbeidskrachten 
naar groenere vaardigheden en banen 
steunen, met name in de sectoren energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en 
duurzaam transport, rekening houdend met 
het voornemen van de Unie om het aandeel 
van de EU-begroting dat verband houdt 
met klimaatmainstreaming tot ten minste 
20% te verhogen, met bijdragen uit 
verschillende beleidsgebieden. Het ESF 
moet ook bijdragen aan de ontwikkeling 
van culturele en creatieve vaardigheden, 
om de kans op werk te vergroten.

Or. en

Amendement 78
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van het Europese 
midden- en kleinbedrijf worden 
ondersteund en dat ervoor wordt gezorgd 
dat de mensen zich door de verwerving van 
passende vaardigheden en via 
mogelijkheden voor een leven lang leren 
kunnen aanpassen aan nieuwe uitdagingen, 
zoals de omschakeling naar een 
kennisgebaseerde economie, de digitale 
agenda en de overgang naar een 
koolstofarme en meer energie-efficiënte 
economie. Door de verwezenlijking van 
zijn primaire thematische doelstellingen 
moet het ESF bijdragen aan de aanpak van 
deze uitdagingen. In deze context moet het 
ESF de overstap van de arbeidskrachten 
naar groenere vaardigheden en banen 
steunen, met name in de sectoren energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en 
duurzaam transport, rekening houdend met 
het voornemen van de Unie om het aandeel 
van de EU-begroting dat verband houdt 
met klimaatmainstreaming tot ten minste 

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van het Europese 
midden-, klein- en microbedrijf worden 
ondersteund en dat ervoor wordt gezorgd 
dat de mensen zich door de verwerving van 
passende vaardigheden en via 
mogelijkheden voor een leven lang leren 
kunnen aanpassen aan nieuwe uitdagingen, 
zoals de omschakeling naar een 
kennisgebaseerde economie, de digitale 
agenda en de overgang naar een 
koolstofarme en meer energie-efficiënte 
economie. Door de verwezenlijking van 
zijn primaire thematische doelstellingen 
moet het ESF bijdragen aan de aanpak van 
deze uitdagingen. In deze context, moet het 
ESF de overstap van opleiding naar werk
steunen, evenals de overstap tussen banen 
en de toenemende tekorten aan 
vaardigheden aanpakken door 
werkgelegenheid te scheppen, met name in 
de sectoren energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie en duurzaam 
transport, rekening houdend met het 
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20% te verhogen, met bijdragen uit 
verschillende beleidsgebieden.

voornemen van de Unie om het aandeel 
van de EU-begroting dat verband houdt 
met klimaatmainstreaming tot ten minste 
20% te verhogen, met bijdragen uit 
verschillende beleidsgebieden.

Or. en

Amendement 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de ontwikkeling en het
concurrentievermogen van het Europese 
midden- en kleinbedrijf worden 
ondersteund en dat ervoor wordt gezorgd 
dat de mensen zich door de verwerving van 
passende vaardigheden en via 
mogelijkheden voor een leven lang leren 
kunnen aanpassen aan nieuwe uitdagingen, 
zoals de omschakeling naar een 
kennisgebaseerde economie, de digitale 
agenda en de overgang naar een 
koolstofarme en meer energie-efficiënte 
economie. Door de verwezenlijking van 
zijn primaire thematische doelstellingen 
moet het ESF bijdragen aan de aanpak van 
deze uitdagingen. In deze context moet het 
ESF de overstap van de arbeidskrachten 
naar groenere vaardigheden en banen 
steunen, met name in de sectoren energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en 
duurzaam transport, rekening houdend met 
het voornemen van de Unie om het aandeel 
van de EU-begroting dat verband houdt 
met klimaatmainstreaming tot ten minste 
20% te verhogen, met bijdragen uit 
verschillende beleidsgebieden.

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de ontwikkeling, het 
concurrentievermogen en de pan-
Europese mobiliteit van het Europese 
midden- en kleinbedrijf worden 
ondersteund en dat ervoor wordt gezorgd 
dat de mensen zich door verwerving van 
passende vaardigheden en via 
mogelijkheden voor een leven lang leren 
kunnen aanpassen aan veranderende 
economische en sociale omstandigheden 
net als nieuwe uitdagingen, zoals de 
omschakeling naar een kennisgebaseerde 
economie, de digitale agenda en de 
overgang naar een koolstofarme en meer 
energie-efficiënte economie. Door de 
verwezenlijking van zijn primaire 
thematische doelstellingen moet het ESF 
bijdragen aan de aanpak van deze 
uitdagingen. In deze context moet het ESF 
de overstap van de arbeidskrachten naar 
groenere vaardigheden en banen steunen, 
met name in de sectoren energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en 
duurzaam transport, rekening houdend met 
het voornemen van de Unie om het aandeel 
van de EU-begroting dat verband houdt 
met klimaatmainstreaming tot ten minste 
20% te verhogen, met bijdragen uit 
verschillende beleidsgebieden.

Or. en
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Amendement 80
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Europese Unie. Het ESF 
moet met name zijn steun voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het uittrekken van 
een speciaal daarvoor bestemd 
minimumbedrag. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook worden beperkt.

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie en moet lidstaten voldoende 
flexibiliteit geven om de middelen te 
gebruiken om hun eigen specifieke 
knelpunten aan te pakken, op die manier 
de Europa 2020-doelstellingen te behalen 
en er bijgevolg voor te zorgen dat de steun 
meer wordt geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Europese Unie. Het ESF 
moet met name zijn steun voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door de middelen meer 
te richten op groei, werkgelegenheid te 
scheppen en het ontbreken van 
belangrijke vaardigheden aan te pakken. 
Overeenkomstig het ontwikkelingsniveau 
van de ondersteunde regio's moeten de 
keuze en het aantal investeringsprioriteiten 
voor ESF-steun ook worden beperkt.

Or. en

Amendement 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het ESF moet bijdragen aan de 
Europa 2020-strategie door ervoor te 
zorgen dat de steun meer wordt 
geconcentreerd op de prioriteiten van de 
Europese Unie. Het ESF moet met name 
zijn steun voor de bestrijding van sociale 
uitsluiting en armoede vergroten door het 
uittrekken van een speciaal daarvoor 
bestemd minimumbedrag. Overeenkomstig 
het ontwikkelingsniveau van de 
ondersteunde regio's moeten de keuze en 
het aantal investeringsprioriteiten voor 

(7) Het ESF moet met name zijn steun voor 
de bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het uittrekken van 
een speciaal daarvoor bestemd 
minimumbedrag.
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ESF-steun ook worden beperkt.

Or. en

Amendement 82
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Europese Unie. Het ESF 
moet met name zijn steun voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het uittrekken van 
een speciaal daarvoor bestemd 
minimumbedrag. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook worden beperkt.

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Europese Unie. Een 
minimumaandeel van het ESF per 
categorie van regio's wordt vastgelegd in 
overeenstemming met artikel 84, lid 3 van 
Verordening (EU) nr. … (CPR…), wat 
betekent dat het minimumaandeel van het 
ESF in de begrotingstoewijzing voor het 
cohesiebeleid (exclusief Connecting 
Europe-faciliteit) in elk geval 25% 
bedraagt, of 84 miljard EUR. Het ESF 
moet met name zijn steun voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het uittrekken van 
een speciaal daarvoor besteld 
minimumbedrag van 20% van alle ESF-
middelen van elke Lidstaat.
Overeenkomstig het ontwikkelingsniveau 
van de ondersteunde regio's moeten de 
keuze en het aantal investeringsprioriteiten 
voor ESF-steun ook worden beperkt.

Or. en

Amendement 83
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 
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prioriteiten van de Europese Unie. Het ESF 
moet met name zijn steun voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het uittrekken van 
een speciaal daarvoor bestemd 
minimumbedrag. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook worden beperkt.

prioriteiten van de Europese Unie en dient 
de lidstaten te ondersteunen bij de 
uitvoering van de hervormingen 
vastgelegd in hun nationale 
hervormingsprogramma's. Het ESF moet 
met name zijn steun voor de bestrijding 
van sociale uitsluiting en armoede 
vergroten door het uittrekken van een 
speciaal daarvoor bestemd 
minimumbedrag. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook worden beperkt.

Or. en

Amendement 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Europese Unie. Het ESF 
moet met name zijn steun voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het uittrekken van 
een speciaal daarvoor bestemd 
minimumbedrag. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook worden beperkt.

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Europese Unie. Het ESF 
moet met name zijn actieve steun voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het uittrekken van 
een speciaal daarvoor bestemd 
minimumbedrag. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook worden beperkt.

Or. en

Motivering

Om sociale uitsluiting en armoede te kunnen bestrijden, moet het ESF zich concentreren op 
initiatieven en investeringen op lange termijn die mensen die arm zijn of sociaal uitgestoten te 
activeren in plaats van initiatieven gebaseerd op de herverdeling van middelen voor sociale 
bijstand. 
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Amendement 85
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Europese Unie. Het ESF 
moet met name zijn steun voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het uittrekken van 
een speciaal daarvoor bestemd 
minimumbedrag. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook worden beperkt.

(7) Het ESF is verplicht om bij te dragen 
aan de Europa 2020-strategie door ervoor 
te zorgen dat de steun meer wordt 
geconcentreerd op de prioriteiten van de 
Europese Unie. Het ESF is verplicht om
met name zijn steun voor de bestrijding 
van sociale uitsluiting en armoede te 
vergroten door het uittrekken van een 
speciaal daarvoor bestemd 
minimumbedrag. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook verplicht worden beperkt.

Or. fr

Amendement 86
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om te zorgen voor een nauwere 
monitoring en een betere beoordeling van 
de resultaten die op Europees niveau met 
de door het ESF ondersteunde acties zijn 
bereikt, moet een aantal 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren worden vastgesteld.

(8) Om te zorgen voor een nauwere 
monitoring en een betere beoordeling van 
de resultaten die op Europees niveau met 
de door het ESF ondersteunde acties zijn 
bereikt, moet een aantal 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren worden vastgesteld, 
net als harde en zachte indicatoren 
gekoppeld aan de kwalitatieve en 
kwantitatieve doelstellingen en naar 
geslacht uitgesplitst.

Or. en

Amendement 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
 Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Om te zorgen voor een nauwere 
monitoring en een betere beoordeling van 
de resultaten die op Europees niveau met 
de door het ESF ondersteunde acties zijn 
bereikt, moet een aantal 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren worden vastgesteld.

(8) Om te zorgen voor een nauwere 
monitoring en een betere beoordeling van 
de resultaten die op Europees niveau met 
de door het ESF ondersteunde acties zijn 
bereikt, moet een aantal 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren worden vastgesteld. 
Aangezien het geslacht een bijkomende 
risicofactor is voor sociale uitsluiting en 
armoede bij vrouwen, worden alle 
gegevens naar geslacht uitgesplitst.

Or. en

Amendement 88
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te zorgen voor een nauwere 
monitoring en een betere beoordeling van 
de resultaten die op Europees niveau met 
de door het ESF ondersteunde acties zijn 
bereikt, moet een aantal 
gemeenschappelijke output- en 
resultaatindicatoren worden vastgesteld.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)

Or. fr

Amendement 89
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Aangezien monitoring en evaluatie 
van vitaal belang zijn voor het ESF, is een 
uitgebreide en gegronde serie van 
indicatoren nodig die duidelijk aantonen 
welke vooruitgang is geboekt en in welke 
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gebieden het gebruik van middelen niet 
heeft bijgedragen tot de verwezenlijking 
van de doelstellingen. Een evaluatie van 
de doelstellingen moet eveneens rekening 
houden met alternatieve nationale 
verslagen voorbereid door NGO's. In dit 
opzicht zijn niet enkel gegevens 
betreffende opleiding en werk nodig, 
maar ook statistieken over de 
verschillende fasen van armoede en 
sociale uitsluiting, zoals de ongelijke 
toegang tot informatie, goederen en 
diensten en de Amendementen aan de 
omstandigheden hieraan gekoppeld. Deze 
zijn nodig op het niveau van de lidstaten 
om Laeken-indicatoren aan te vullen als 
een middel om armoede in kaart te 
brengen. Voorts zijn ook uitgesplitste 
gegevens over de situatie van de Roma 
nodig. 

Or. en

Amendement 90
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle betrokken territoriale en 
sociaaleconomische actoren.

Or. en

Amendement 91
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle betrokken territoriale en 
sociaaleconomische actoren, rekening 
houdend met diegenen die op regionaal 
en lokaal niveau optreden, met name het 
betrekken van de sociale partners en niet-
gouvernementele organisaties door hen 
een bepaald deel van de verleende steun 
toe te wijzen, mogelijk als een globale 
subsidie. De lidstaten moeten derhalve de 
deelname van de sociale partners en de 
niet-gouvernementele organisaties aan en 
hun actieve inzet voor de implementatie 
van het ESF waarborgen. Daarnaast 
moeten de lidstaten moeten een geschikt 
niveau van financiële middelen van 
Technische Bijstand van het ESF in 
Artikel 52 van Verordening [...] CPR] 
rechtstreeks toekennen aan alle partners 
van artikel 5 van Verordening [...] [CPR], 
met name aan de sociale partners en 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld om de betrokkenheid en 
deelname van deze partners aan de 
voorbereiding, implementatie, monitoring 
en evaluatie van programma's en 
operaties te vergemakkelijken en om hun 
capaciteitsopbouw in overeenstemming 
met de Europese gedragscode van 
partnerschappen te ondersteunen. 

Or. en

Amendement 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

uitvoering van de door het ESF 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle betrokken territoriale en 
sociaaleconomische actoren, met name de 
sociale partners en niet-gouvernementele 
organisaties. Het is daarom nodig dat de 
lidstaten de sociale partners, niet-
gouvernementele organisaties en lokale en 
regionale autoriteiten tijdig en op 
consistente wijze betrekken bij de 
voorbereiding, implementatie, monitoring 
en evaluatie van het ESF. Op alle niveaus 
moeten hoogwaardige partnerschappen
worden gesmeed. Het 
partnerschapsbeginsel moet als leidend 
beginsel worden versterkt en uitgebreid tot 
alle acties gesteund door het ESF.

Or. en

Amendement 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle betrokken territoriale en 
sociaaleconomische actoren, met name de 
bevoegde regionale, lokale, gemeentelijke 
en andere lokale autoriteiten, 
overkoepelende vertegenwoordigende 
organisaties van het lokale en regionale 
niveau, de sociale partners en niet-
gouvernementele organisaties in het 
strategische bestuur van het ESF, vanaf 
de uitwerking van de prioriteiten voor de 
operationele programma's – inclusief de 
programma's waarvan het management is 
toevertrouwd aan een intermediair 
bestuursorgaan, tot aan de implementatie 
en evaluatie van de resultaten van het 
ESF. Het is daarom nodig dat de lidstaten 
de deelname van de sociale partners en de 
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niet-gouvernementele organisaties aan de 
implementatie van het ESF aanmoedigen.

Or. en

Amendement 94
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle betrokken territoriale en 
sociaaleconomische actoren, met name de 
bevoegde regionale, lokale, gemeentelijke 
en andere lokale autoriteiten, de sociale 
partners en niet-gouvernementele 
organisaties. Het is daarom nodig dat de 
lidstaten de deelname van de sociale 
partners en de niet-gouvernementele 
organisaties, alsmede van de bevoegde 
regionale, lokale, gemeentelijke en andere 
lokale autoriteiten, in het strategische 
bestuur van het ESF aanmoedigen, vanaf 
de uitwerking van de prioriteiten voor de 
operationele programma's – inclusief de 
programma's waarvan het management is 
toevertrouwd aan een intermediair 
bestuursorgaan, tot aan de implementatie 
en evaluatie van de resultaten van het 
ESF.

Or. en

Amendement 95
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF 

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

hangt af van een goed bestuur en een goed 
partnerschap tussen alle betrokken 
territoriale en sociaaleconomische actoren, 
met name de lokale en regionale 
autoriteiten, de sociale partners en niet-
gouvernementele organisaties. Het is 
daarom nodig dat de lidstaten de deelname 
van de lokale en regionale autoriteiten, de 
sociale partners en de niet-
gouvernementele organisaties aan de 
planning, implementatie, monitoring en 
evaluatie van het ESF aanmoedigen.

Or. de

Amendement 96
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle betrokken territoriale en 
sociaaleconomische actoren, met name de 
sociale partners en niet-gouvernementele 
organisaties. Het is daarom nodig dat de 
lidstaten de sociale partners en de niet-
gouvernementele organisaties betrekken 
bij de programmering, implementatie, 
monitoring en evaluatie van de door het 
ESF gefinancierde programma's.

Or. en

Amendement 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF 

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

ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle betrokken territoriale en 
sociaaleconomische actoren, met name de 
sociale partners en niet-gouvernementele 
organisaties. Het is daarom nodig dat de 
lidstaten de deelname van de sociale 
partners en de niet-gouvernementele 
organisaties aan de implementatie van het 
ESF aanmoedigen, met name op het 
gebied van onderwijs, om eraan bij te 
dragen dat opleidingen beter worden 
afgestemd op de behoeften van de 
regionale, nationale en Europese 
arbeidsmarkt.

Or. fr

Amendement 98
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Rekening houdend met het feit dat 
een geïntegreerde en alomvattende 
aanpak nodig is om voor werkgelegenheid 
en sociale cohesie te kunnen zorgen, dient 
het ESF steun te verlenen aan de 
ontwikkeling van sectoroverschrijdende 
en transnationale samenwerking en 
gebiedsgebonden partnerschappen.

Or. en

Amendement 100
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met het genderaspect in alle dimensies van 
de programma's, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat specifieke acties 
worden ondernomen ter bevordering van 
de gendergelijkheid.

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met het genderaspect in alle dimensies van 
de programma's, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat specifieke acties 
worden ondernomen ter bevordering van 
de gendergelijkheid. Het ESF moet 
voldoende omvangrijk zijn om beleid te 
kunnen stimuleren dat gericht is op het 
bevorderen van gelijkheid, hoogwaardig 
vast werk en een eerlijke verdeling van het 
inkomen.

Or. pt

Amendement 101
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met het genderaspect in alle dimensies van 
de programma's, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat specifieke acties 
worden ondernomen ter bevordering van 
de gendergelijkheid.

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met de gendergelijkheidsdoelstellingen in 
alle dimensies van de programma's, 
waarbij ervoor moet worden gezorgd dat 
specifieke acties worden ondernomen ter 
bevordering van de gendergelijkheid. Het 
ESF moet de implementatie bevorderen 
van relevant EU-beleid, zoals de Strategie 
voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen 2010-20151 en de verdere 
uitwerking daarvan. Van alle ESF-
activiteiten dient regelmatig getoetst te 
worden welk deel van de middelen wordt 
uitgegeven aan gendergelijkheid. 
____________
1 COM(2010)0491.

Or. en

Amendement 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met het genderaspect in alle dimensies van 
de programma's, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat specifieke acties 
worden ondernomen ter bevordering van 
de gendergelijkheid.

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met het genderaspect in alle dimensies van 
de programma's, met inbegrip van de 
tijdige en samenhangende voorbereiding, 
implementatie, monitoring en evaluatie 
van die programma's, waarbij ervoor moet 
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worden gezorgd dat specifieke acties 
worden ondernomen ter bevordering van 
de gendergelijkheid.

Or. en

Amendement 103
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met het genderaspect in alle dimensies van 
de programma's, waarbij ervoor moet 
worden gezorgd dat specifieke acties 
worden ondernomen ter bevordering van 
de gendergelijkheid.

(10) De lidstaten en de Commissie moeten 
ervoor zorgen dat de uitvoering van de 
door het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdraagt aan de bevordering van de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 
overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag. 
Uit de evaluaties is gebleken dat het 
belangrijk is dat rekening wordt gehouden 
met het genderaspect in alle dimensies en 
in alle stadia van de planning en 
implementatie van de programma's, 
waarbij ervoor moet worden gezorgd dat 
specifieke acties worden ondernomen ter 
bevordering van de gendergelijkheid.

Or. en

Amendement 104
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overeenkomstig artikel 10 van het 
Verdrag moet de uitvoering van de door 
het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. Het ESF moet steun verlenen 
aan de naleving van de verplichting in het 
kader van het VN-Verdrag inzake de 

(11 bis) Overeenkomstig artikel 10 van het 
Verdrag moet de uitvoering van de door 
het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele 
geaardheid of genderidentiteit, waarbij 
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan degenen die te maken hebben met 
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rechten van personen met een handicap ten 
aanzien van onder meer onderwijs, arbeid 
en werkgelegenheid en toegankelijkheid. 
Het ESF moet ook de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg bevorderen.

meervoudige discriminatie. Het ESF moet 
steun verlenen aan de naleving van de 
verplichting in het kader van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap ten aanzien van onder 
meer onderwijs, arbeid en werkgelegenheid 
en toegankelijkheid. Het ESF moet ook de 
uitvoering van het relevante EU-beleid en
de overgang van institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg bevorderen.

Or. en

Amendement 105
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overeenkomstig artikel 10 van het 
Verdrag moet de uitvoering van de door 
het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. Het ESF moet steun verlenen 
aan de naleving van de verplichting in het 
kader van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap ten 
aanzien van onder meer onderwijs, arbeid 
en werkgelegenheid en toegankelijkheid. 
Het ESF moet ook de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg bevorderen.

(11) Overeenkomstig artikel 10 van het 
Verdrag moet de uitvoering van de door 
het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, en aan de bevordering van 
gelijke kansen. Het ESF moet steun
verlenen aan de naleving van de 
verplichting in het kader van het VN-
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap ten aanzien van onder 
meer onderwijs, arbeid en werkgelegenheid 
en toegankelijkheid. Het ESF moet ook de 
overgang van institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg bevorderen.

Or. en

Amendement 106
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overeenkomstig artikel 10 van het 
Verdrag moet de uitvoering van de door 
het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. Het ESF moet steun verlenen 
aan de naleving van de verplichting in het 
kader van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap ten 
aanzien van onder meer onderwijs, arbeid 
en werkgelegenheid en toegankelijkheid. 
Het ESF moet ook de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg bevorderen.

(11) Overeenkomstig artikel 10 van het 
Verdrag moet de uitvoering van de door 
het ESF gefinancierde prioriteiten 
bijdragen aan de bestrijding van 
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. Het ESF moet, onder 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel, steun verlenen aan 
de naleving van de verplichting in het 
kader van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap ten 
aanzien van onder meer onderwijs, arbeid 
en werkgelegenheid en toegankelijkheid. 
Het ESF moet ook de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg bevorderen.

Or. en

Amendement 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen 
af te stemmen en om innovatieve sociale 
ondernemingen aan te moedigen en te 
ondersteunen. Met name het beproeven 
en evalueren van innovatieve oplossingen 
voordat zij op grotere schaal worden 
toegepast, is van fundamenteel belang 
voor de verbetering van de doelmatigheid 
van het beleid en rechtvaardigt de 
specifieke steunverlening uit het ESF.

schrappen

Or. en

Amendement 108
Jutta Steinruck
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen af 
te stemmen en om innovatieve sociale 
ondernemingen aan te moedigen en te 
ondersteunen. Met name het beproeven en 
evalueren van innovatieve oplossingen 
voordat zij op grotere schaal worden 
toegepast, is van fundamenteel belang voor 
de verbetering van de doelmatigheid van 
het beleid en rechtvaardigt de specifieke
steunverlening uit het ESF.

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen af 
te stemmen en om innovatieve sociale 
ondernemingen aan te moedigen en te 
ondersteunen. Sociale innovatie dient
antwoorden te verschaffen op sociale 
behoeften waaraan niet of onvoldoende 
tegemoet gekomen wordt, als het gaat om 
de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, de bevordering van 
hoogwaardige werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming die 
armoede voorkomt, en verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden, en zo bij te dragen 
tot sociale vooruitgang. Met name het 
beproeven en evalueren van innovatieve 
oplossingen voordat zij op grotere schaal 
worden toegepast, is van fundamenteel 
belang voor de verbetering van de 
doelmatigheid van het beleid en 
rechtvaardigt de specifieke steunverlening 
uit het ESF. Succesvolle experimenten op 
het gebied van sociaal beleid, die 
gefinancierd worden uit het programma 
voor sociale verandering en innovatie, 
dienen met financiële steun uit het ESF 
op grotere schaal te worden uitgewerkt.

Or. en

Amendement 109
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen af 
te stemmen. In het bijzonder dient daarbij 
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ondernemingen aan te moedigen en te 
ondersteunen. Met name het beproeven en 
evalueren van innovatieve oplossingen 
voordat zij op grotere schaal worden 
toegepast, is van fundamenteel belang voor 
de verbetering van de doelmatigheid van 
het beleid en rechtvaardigt de specifieke 
steunverlening uit het ESF.

aandacht te worden geschonken aan de 
participatie van kwetsbare groepen, 
waaronder migranten, vluchtelingen en 
asielzoekers. Het ESF dient projecten van 
niet-gouvernementele organisaties,
innovatieve sociale en sociaal-culturele 
ondernemingen en andere actoren binnen 
de sociale economie aan te moedigen en te 
ondersteunen. Met name het opsporen van 
beleidsmatige knelpunten, het beproeven 
en evalueren van innovatieve oplossingen, 
innovatieve en experimentele technieken 
en methoden en het vervolgens 
mainstreamen daarvan, onder andere 
door transnationale samenwerking, 
voordat zij op grotere schaal worden 
toegepast, is van fundamenteel belang voor 
de verbetering van de doelmatigheid van 
het beleid en rechtvaardigt de specifieke 
steunverlening uit het ESF.

Or. en

Amendement 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen af 
te stemmen en om innovatieve sociale 
ondernemingen aan te moedigen en te 
ondersteunen. Met name het beproeven en 
evalueren van innovatieve oplossingen 
voordat zij op grotere schaal worden 
toegepast, is van fundamenteel belang voor 
de verbetering van de doelmatigheid van 
het beleid en rechtvaardigt de specifieke 
steunverlening uit het ESF.

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen af 
te stemmen en om sociaal 
verantwoordelijk ondernemen te 
bevorderen en innovatieve sociale 
ondernemingen, waaronder het mkb, aan 
te moedigen en te ondersteunen. Met name 
het beproeven en evalueren van 
innovatieve oplossingen voordat zij op 
grotere schaal worden toegepast, is van 
fundamenteel belang voor de verbetering 
van de doelmatigheid van het beleid en 
rechtvaardigt de specifieke steunverlening 
uit het ESF.

Or. fr
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Amendement 111
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen af 
te stemmen en om innovatieve sociale 
ondernemingen aan te moedigen en te 
ondersteunen. Met name het beproeven en 
evalueren van innovatieve oplossingen 
voordat zij op grotere schaal worden 
toegepast, is van fundamenteel belang voor 
de verbetering van de doelmatigheid van 
het beleid en rechtvaardigt de specifieke 
steunverlening uit het ESF.

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen af 
te stemmen en om innovatieve sociale 
ondernemingen en ondernemers aan te 
moedigen en te ondersteunen. Met name 
het beproeven en evalueren van 
innovatieve oplossingen voordat zij op 
grotere schaal worden toegepast, is van 
fundamenteel belang voor de verbetering 
van de doelmatigheid van het beleid en 
rechtvaardigt de specifieke steunverlening 
uit het ESF.

Or. en

Amendement 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het Europees Sociaal Fonds dient 
populaire sporten te bevorderen. 

Or. de

Amendement 113
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De participatie van regionale en lokale 
belanghebbenden is nodig voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie en de voornaamste doelstellingen 
daarvan. Territoriale pacten, lokale 

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

initiatieven voor werkgelegenheid en 
sociale inclusie, door de plaatselijke 
gemeenschappen geleide lokale 
ontwikkelingsstrategieën en duurzame 
stadsontwikkelingsstrategieën kunnen 
worden gebruikt en gesteund om regionale 
en lokale overheden, steden, sociale 
partners en niet-gouvernementele 
organisaties bij de voorbereiding,
uitvoering, monitoring en evaluatie van de 
programma's te betrekken, indien deze deel 
uitmaken van de operationele 
programma's. De lidstaten dienen alle 
instellingen, organisaties en groepen bij 
het partnerschap te betrekken die het 
territoriale niveau vertegenwoordigen en 
die van invloed kunnen zijn op of 
mogelijk te maken krijgen met de 
gevolgen van de uitvoering van de 
operationele programma's. Er wordt 
bijzondere aandacht besteed aan groepen 
die mogelijk te maken krijgen met de 
gevolgen van de programma's en er 
moeilijk invloed op kunnen uitoefenen, in 
het bijzonder de meest kwetsbare en 
achtergestelde groepen. De samenwerking 
met de partners dient gebaseerd te zijn op 
de beste praktijken die ten grondslag 
liggen aan de in artikel 5, lid 3 genoemde 
gedragscode. Minimaal 5% van de ESF-
middelen die landelijk zijn toegewezen 
dient te worden ingezet voor acties in het 
kader van de geïntegreerde territoriale 
investeringen (ITI), als bedoeld in artikel 
99 van Verordening (EU) nr. [...] [CPR].

Or. en

Amendement 114
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De participatie van regionale en lokale 
belanghebbenden is nodig voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie en de voornaamste doelstellingen 

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

daarvan. Territoriale pacten, lokale 
initiatieven voor werkgelegenheid en 
sociale inclusie, door de plaatselijke 
gemeenschappen geleide duurzame lokale 
ontwikkelingsstrategieën en duurzame 
stadsontwikkelingsstrategieën kunnen 
worden gebruikt en gesteund om regionale 
en lokale overheden, steden, sociale 
partners en niet-gouvernementele 
organisaties bij de programmering,
uitvoering, monitoring en evaluatie van de 
programma's te betrekken.

Or. en

Amendement 115
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

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

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

Or. fr

Amendement 117
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 
financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken voor de ondersteuning van 
bijvoorbeeld studenten, het creëren van 
banen, de mobiliteit van werknemers, 
sociale inclusie en sociaal 
ondernemerschap.

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 
financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken voor de ondersteuning van 
bijvoorbeeld studenten, het creëren van 
banen, en de vrijwillige mobiliteit van 
werknemers, sociale inclusie en de sociale 
economie. De verstrekking van beurzen 
moet als optie altijd behouden blijven, 
zodat steeds die financieringsmix kan 
worden ingezet die het beste past bij de 
regionale en lokale situatie.

Or. en

Amendement 119
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 
financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken voor de ondersteuning van 
bijvoorbeeld studenten, het creëren van 
banen, de mobiliteit van werknemers, 
sociale inclusie en sociaal 
ondernemerschap.

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 
financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken als dit bijdraagt aan het 
vergroten van de effectiviteit van acties, of 
acties van andere EU-instrumenten, zoals
het PSVI, het EFG en het EFRO, aanvult.

Or. en

Amendement 120
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 
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financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken voor de ondersteuning van 
bijvoorbeeld studenten, het creëren van 
banen, de mobiliteit van werknemers,
sociale inclusie en sociaal 
ondernemerschap.

financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken voor de ondersteuning van 
bijvoorbeeld studenten, het creëren van 
banen, de mobiliteit van werknemers en 
ondernemerschap, waaronder sociaal 
ondernemerschap, allemaal zaken die een 
positief effect zullen hebben op sociale 
inclusie en het terugdringen van armoede.

Or. en

Amendement 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 
financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken voor de ondersteuning van 
bijvoorbeeld studenten, het creëren van 
banen, de mobiliteit van werknemers, 
sociale inclusie en sociaal 
ondernemerschap.

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 
financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken voor de bevordering van de
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, met 
name voor jongeren, het creëren van 
banen, de mobiliteit van werknemers, 
sociale inclusie en sociaal 
ondernemerschap.

Or. en

Amendement 122
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Het ESF vormt een aanvulling op 
andere programma's van de Unie, waarbij 
onderkend wordt dat elk instrument 
volgens zijn eigen specifieke procedures 
wordt ingezet. Subsidiabele kosten worden 
niet dubbel gefinancierd, en er wordt 
voorzien in nauwe synergie tussen het 
ESF, andere programma's van de Unie en 
de structuurfondsen, met name het 
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programma voor sociale verandering en 
innovatie.

Or. en

Amendement 123
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Dubbele financiering en 
overlapping tussen het ESF en andere 
Europese programma's, in het bijzonder 
het programma 'Rechten en burgerschap' 
2014-2020, dienen te worden voorkomen.

Or. en

Amendement 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Gezien het feit dat sociale 
innovatie onder verschillende 
programma's valt, moeten er maatregelen 
worden getroffen om overlappingen en 
dubbele financiering van dezelfde 
activiteiten en initiatieven te voorkomen. 
Aangezien onder gedeeld beheer met het 
ESF uitgevoerde activiteiten deels 
overlappen met die van het programma 
voor sociale verandering en innovatie, dat 
onder rechtstreeks beheer wordt 
uitgevoerd, moeten er bovendien 
maatregelen worden getroffen om ervoor 
te zorgen dat activiteiten die op 
verschillende wijzen worden beheerd niet 
dubbel worden uitgevoerd of gefinancierd.

Or. en
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Amendement 125
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De bevoegdheid om 
wetgevingshandelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet aan de Commissie 
worden gedelegeerd voor de vaststelling 
van de definitie van standaardschalen van 
eenheidskosten en vaste bedragen en de 
maximumbedragen daarvan 
overeenkomstig de verschillende soorten 
concrete acties en voor de vaststelling van 
specifieke regels en voorwaarden voor 
beleidsgebaseerde garanties. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
de voorbereidende werkzaamheden het 
nodige overleg pleegt en deskundigen 
raadpleegt. Bij het voorbereiden en 
opstellen van gedelegeerde handelingen 
moet de Commissie erop toezien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)

Or. fr

Amendement 126
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Menselijk kapitaal is de 
belangrijkste hefboom waarop de Unie 
kan rekenen om haar 
concurrentievermogen op internationaal 
niveau zeker te stellen en haar economie 
duurzaam te herstellen. Geen enkel ander 
soort investeringen kan structurele 
hervormingen teweegbrengen als deze 
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investeringen niet vergezeld gaan van een 
coherente, op groei gerichte strategie voor 
de ontwikkeling van het menselijk 
kapitaal. Daarom moet erop worden 
toegezien dat de middelen die beschikbaar 
zijn voor de verbetering van 
vaardigheden, de verhoging van het 
werkgelegenheidspeil en het waarborgen 
van de maatschappelijke participatie van 
alle burgers, toereikend zijn om voldoende 
omvangrijke acties te ondernemen, en dat 
hiervoor ten minste 25% van de financiële 
middelen die binnen de Unie beschikbaar 
zijn voor beleid op het gebied van 
economische, sociale en territoriale 
cohesie, wordt ingezet.

Or. fr

Amendement 127
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Waarborgen voor de volledige 
deelname van alle burgers aan de 
samenleving en investeringen in 
menselijk kapitaal zijn van fundamenteel 
belang voor de sociale cohesie. Derhalve 
moeten de middelen die zijn uitgetrokken 
voor het bereiken van de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie op het 
gebied van werkgelegenheid, onderwijs en 
actie ter bestrijding van armoede, op 
effectieve wijze worden ingezet, waarbij 
ten minste 25% van het budget voor het 
cohesiebeleid van de Unie aan het ESF 
dient te worden toegewezen.

Or. fr

Amendement 128
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Niet alleen de structuurfondsen 
en het Cohesiefonds, maar al het beleid 
en alle acties van de Unie dienen 
afgestemd te zijn op het doel van 
economische, sociale en territoriale 
cohesie. Daarom is het noodzakelijk, 
rekening te houden met de effecten die de
uitvoering van het economisch en 
monetair beleid, en van beleid dat gericht 
is op liberalisering van de interne markt 
en de internationale markten, in de 
praktijk heeft op het cohesie- en 
convergentiebeleid, met name voor micro-
ondernemingen en kleine en middelgrote 
bedrijven in de verschillende lidstaten.

Or. pt

Amendement 129
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Regionaal beleid is bij uitstek een 
manier om economische en sociale 
cohesie te bevorderen, omdat de Unie in 
het kader van dit beleid maatregelen kan
nemen om regionale ongelijkheid te 
verminderen, echte convergentie te 
bevorderen en ontwikkeling, 
hoogwaardige werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang te stimuleren, en het beleid 
tegelijkertijd ook ten goede komt aan de 
minder ontwikkelde regio's.

Or. pt

Amendement 130
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 quater) Het ESF heeft tot doel, de 
ongelijkheid van de leefomstandigheden 
in de lidstaten en regio's terug te dringen, 
ten einde economische en sociale cohesie 
te bevorderen. De subsidiecriteria moeten 
worden herzien zodat het voor financieel 
zwakkere lidstaten eenvoudiger wordt om 
gebruik te maken van de middelen van het 
ESF.

Or. pt

Amendement 131
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 quinquies) Gezien de ernstige 
economische en financiële crisis waarmee 
sommige lidstaten te kampen hebben, 
moet het nationale 
cofinancieringspercentage voor projecten 
die steun krijgen uit het ESF maximaal 
10% bedragen, zodat dat er meer gebruik 
kan worden gemaakt van de middelen 
voor cohesie.

Or. pt

Amendement 132
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van onderwijs en opleiding aan, bevordert 

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van onderwijs en opleiding aan, bevordert 
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gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie, vergroot de sociale inclusie
en bestrijdt armoede, en draagt daardoor 
bij aan de prioriteiten van de Europese 
Unie wat de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang betreft.

gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie, en draagt daardoor bij aan de 
prioriteiten van de Europese Unie wat het 
vergroten van de sociale inclusie, de 
bestrijding van armoede en de versterking 
van de economische, sociale en territoriale 
samenhang betreft.

Or. en

Amendement 133
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers,
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van onderwijs en opleiding aan, bevordert 
gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie, vergroot de sociale inclusie 
en bestrijdt armoede, en draagt daardoor bij 
aan de prioriteiten van de Europese Unie 
wat de versterking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang betreft.

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid, het creëren van banen
en kwaliteit van banen, ondersteunt de 
vrijwillige geografische en 
beroepsmobiliteit, biedt steun aan 
werknemers die hun baan verliezen, 
moedigt een hoog niveau van onderwijs en 
opleiding aan, bevordert gendergelijkheid, 
gelijke kansen en non-discriminatie, 
vergroot de sociale inclusie en bestrijdt 
armoede, en draagt daardoor bij aan de 
prioriteiten van de Europese Unie wat de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang betreft.

Or. en

Amendement 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
ondersteunt de vrijwillige geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt het anticiperen op en 
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en 
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van onderwijs en opleiding aan, bevordert 
gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie, vergroot de sociale inclusie 
en bestrijdt armoede, en draagt daardoor bij 
aan de prioriteiten van de Europese Unie 
wat de versterking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang betreft.

competenties die nodig zijn voor de 
overgang naar een uit milieu- en sociaal 
oogpunt duurzame ontwikkeling, moedigt 
een hoog niveau van onderwijs en 
opleiding aan, bevordert gendergelijkheid, 
gelijke kansen en non-discriminatie, 
vergroot de sociale inclusie en bestrijdt 
armoede, en draagt daardoor bij aan de 
prioriteiten van de Europese Unie wat de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang betreft.

Or. en

Amendement 135
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van onderwijs en opleiding aan, bevordert 
gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie, vergroot de sociale inclusie 
en bestrijdt armoede, en draagt daardoor bij 
aan de prioriteiten van de Europese Unie 
wat de versterking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang betreft.

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en het creëren en 
behouden van hoogwaardige banen, 
ondersteunt de vrijwillige geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van onderwijs en opleiding aan, bevordert 
gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie, vergroot de sociale inclusie 
en bestrijdt armoede, en draagt daardoor bij 
aan de prioriteiten van de Europese Unie 
wat de versterking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang betreft.

Or. de

Amendement 136
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
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ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van onderwijs en opleiding aan, bevordert 
gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie, vergroot de sociale inclusie 
en bestrijdt armoede, en draagt daardoor bij 
aan de prioriteiten van de Europese Unie 
wat de versterking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang betreft.

ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van onderwijs en opleiding aan, om de 
aansluiting tussen opleiding en werk voor 
jonge mensen te verbeteren, bevordert 
gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie, vergroot de sociale inclusie 
en bestrijdt armoede, en draagt daardoor bij 
aan de prioriteiten van de Europese Unie 
wat de versterking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang betreft.

Or. en

Amendement 137
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van onderwijs en opleiding aan, bevordert 
gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie, vergroot de sociale inclusie 
en bestrijdt armoede, en draagt daardoor bij 
aan de prioriteiten van de Europese Unie 
wat de versterking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang betreft.

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van een leven lang leren aan dat 
toegankelijk is voor alle leeftijdsgroepen, 
bevordert gendergelijkheid, gelijke kansen 
en non-discriminatie, vergroot de sociale 
inclusie en bestrijdt armoede, en draagt 
daardoor bij aan de prioriteiten van de 
Europese Unie wat de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang betreft.

Or. de

Amendement 138
Lívia Járóka

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van onderwijs en opleiding aan, bevordert 
gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie, vergroot de sociale inclusie 
en bestrijdt armoede, en draagt daardoor bij 
aan de prioriteiten van de Europese Unie 
wat de versterking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang betreft.

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van onderwijs en opleiding aan, bevordert 
gendergelijkheid en gelijke kansen, 
bevordert het uitbannen van alle vormen 
van discriminatie, vergroot de sociale 
inclusie en bestrijdt armoede, en draagt 
daardoor bij aan de prioriteiten van de
Europese Unie wat de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
samenhang betreft.

Or. en

Amendement 139
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioriteiten en 
de voornaamste doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Het ESF 
ondersteunt het opzetten en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen en acties, rekening 
houdend met de geïntegreerde 
richtsnoeren voor het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten19

en de aanbevelingen van de Raad over de 
nationale hervormingsprogramma's.

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten, de 
bevoegde regionale, lokale, gemeentelijke 
en andere lokale autoriteiten bij de 
verwezenlijking van de prioriteiten en de 
voornaamste doelstellingen voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

Or. en

Amendement 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioriteiten en
de voornaamste doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Het ESF 
ondersteunt het opzetten en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen en acties, rekening 
houdend met de geïntegreerde 
richtsnoeren voor het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten19

en de aanbevelingen van de Raad over de 
nationale hervormingsprogramma's.

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten bij 
de verwezenlijking van ten minste de 
voornaamste doelstellingen van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Het ESF ondersteunt het 
opzetten en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen en acties, rekening 
houdend met het concept van 'goed werk', 
en waarborgt daarbij dat de in het kader 
van het ESF ondersteunde activiteiten 
bijdragen tot de uitvoering van alle 
aspecten van de agenda voor waardig 
werk van de IAO en de VN. Bij alle 
beleidsmaatregelen en acties die in het 
kader van het ESF worden ondersteund, 
worden de internationale arbeidsnormen 
en IAO-verdragen in acht genomen, met 
name de verplichting om volledige, 
productieve en in vrijheid gekozen 
werkgelegenheid te bevorderen, als 
vastgesteld bij IAO-Verdrag nr. 122.

Or. en

Amendement 141
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioriteiten en 
de voornaamste doelstellingen van de
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Het ESF 
ondersteunt het opzetten en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen en acties, rekening 
houdend met de geïntegreerde richtsnoeren 
voor het economische beleid en het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten19

en met de adviezen van de Raad 
betreffende de nationale 
hervormingsprogramma's.

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioriteiten en 
de voornaamste doelstellingen van de
Europese Unie, door lidstaten voldoende 
ruimte voor flexibiliteit te geven om hun 
specifieke knelpunten aan te pakken, met 
het oog op het bereiken van de 
doelstellingen van Europa 2020 voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei. Het 
ESF ondersteunt het opzetten en uitvoeren 
van beleidsmaatregelen en acties, rekening 
houdend met de geïntegreerde richtsnoeren 
voor het economische beleid en het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten19

en met de adviezen van de Raad 
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betreffende de nationale 
hervormingsprogramma's.

Or. en

Amendement 142
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioriteiten en 
de voornaamste doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Het ESF 
ondersteunt het opzetten en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen en acties, rekening 
houdend met de geïntegreerde richtsnoeren 
voor het economische beleid en het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten19

en met de adviezen van de Raad 
betreffende de nationale 
hervormingsprogramma's.

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten bij 
de versterking van de sociale cohesie en
de verwezenlijking van de prioriteiten en 
de voornaamste doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Het ESF 
ondersteunt het opzetten en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen en acties, rekening 
houdend met de geïntegreerde richtsnoeren 
voor het economische beleid en het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten19

en met de adviezen van de Raad 
betreffende de nationale 
hervormingsprogramma's en de 
strategieën, alsmede met de vooruitgang 
zoals die tot uitdrukking komt in de 
nationale sociale verslagen.

Or. en

Amendement 143
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen en mensen die de grootste 
afstand hebben tot de arbeidsmarkt, 
mensen met een handicap, migranten, 
vluchtelingen en asielzoekers, dak- en 
thuislozen en andere groepen die met 
armoede bedreigd worden, kinderen en 
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structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

jongeren, ouderen, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde of met marginalisatie 
bedreigde gemeenschappen en mensen die 
met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, micro-
ondernemingen en coöperatieve 
ondernemingen die zowel werken in het 
belang van hun leden en gebruikers als 
aan oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen, en die deel uitmaken van de 
sociale economie. Het ESF verleent ook 
steun aan organisaties, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op sociaal-
cultureel en cultureel gebied en op het 
gebied van het werkgelegenheids-, 
onderwijs-, non-discriminatie- en sociaal 
beleid te bevorderen.

Or. en

Amendement 144
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals 
langdurig werklozen, mensen met een 
handicap, migranten, etnische 
minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting worden geconfronteerd. 
Het ESF verleent ook steun aan 
ondernemingen, systemen en structuren om 
de aanpassing daarvan aan nieuwe 
uitdagingen te vergemakkelijken en om 
goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. Het ESF komt ten goede aan mensen.
Het steunt met name personen en groepen
die zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt, 
of het risico lopen van de arbeidsmarkt en 
van hoogwaardig onderwijs en opleiding 
uitgesloten te worden, en personen die in 
een kansarme positie verkeren of het 
risico lopen in een marginale positie op de 
arbeidsmarkt te belanden, zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan werknemers, ondernemingen en 
ondernemers, alsook aan systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
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hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid en op het gebied van initiële 
en voortgezette beroepsopleiding, te 
bevorderen.

Or. it

Amendement 145
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals 
langdurig werklozen, mensen met een 
handicap, migranten, etnische
minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting worden geconfronteerd. 
Het ESF verleent ook steun aan 
ondernemingen, systemen en structuren om 
de aanpassing daarvan aan nieuwe 
uitdagingen te vergemakkelijken en om 
goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
met name aan personen en groepen die 
zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt, of 
het risico lopen van de arbeidsmarkt en 
van hoogwaardig onderwijs en opleiding 
uitgesloten te worden, en personen die in 
een kansarme positie verkeren of het 
risico lopen in een marginale positie op de 
arbeidsmarkt te belanden, zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan werknemers, ondernemingen en 
ondernemers, alsook aan systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid en op het gebied van initiële 
en voortgezette beroepsopleiding, te 
bevorderen.

Or. it

Amendement 146
Lívia Járóka

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen, in het 
bijzonder aan langdurig werklozen en 
mensen die systematisch worden 
uitgesloten van de arbeidsmarkt, zoals
mensen met een handicap, migranten, 
etnische minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting worden geconfronteerd 
of met armoede bedreigd. Het ESF 
verleent ook steun aan werknemers,
ondernemingen en ondernemers, alsook 
aan systemen en structuren om de 
aanpassing daarvan aan nieuwe 
uitdagingen te vergemakkelijken en om 
goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid en op het gebied van initiële 
en voortgezette beroepsopleiding, te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 147
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals jongeren 
die langer dan vier maanden werkloos 
zijn, langdurig werklozen, jonge 
laaggeschoolde werknemers, mensen met 
een handicap, migranten, etnische 
minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting worden geconfronteerd. 
Het ESF verleent ook steun aan 
werknemers, ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
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het werkgelegenheids-, onderwijs-, 
opleidings- en sociaal beleid, te 
bevorderen.

Or. fr

Amendement 148
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde personen en
gemeenschappen en andere groepen
mensen die met armoede en sociale 
uitsluiting worden geconfronteerd of 
bedreigd, waaronder kinderen, teneinde te 
voorkomen dat armoede wordt 
doorgegeven van de ene generatie op de 
andere, en jongeren, ten einde de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken. Het 
ESF verleent ook steun aan 
ondernemingen, systemen en structuren om 
de aanpassing daarvan aan nieuwe 
uitdagingen te vergemakkelijken en om 
goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

Or. en

Amendement 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
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migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied 
van het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

migranten, vluchtelingen en asielzoekers,
etnische minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen, dak- en thuislozen en
andere groepen mensen die met armoede 
en sociale uitsluiting worden bedreigd, 
waaronder kinderen en jongeren. Het ESF 
verleent ook steun aan ondernemingen, 
systemen en structuren om de aanpassing 
daarvan aan nieuwe uitdagingen te 
vergemakkelijken en om goed bestuur en 
sociale vooruitgang, met name op het 
gebied van het werkgelegenheids-, 
onderwijs- en sociaal beleid, te bevorderen.

Or. en

Amendement 150
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen. Daarbij is 
nodig om een leven lang leren te 
bevorderen om perspectief op werk voor 
mensen in laaggeschoolde banen te 
verbeteren.

Or. nl

Amendement 151
Nadja Hirsch
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. 3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten en asielzoekers, etnische 
minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting en armoede worden 
geconfronteerd of bedreigd. Het ESF 
verleent ook steun aan ondernemingen, 
systemen en structuren om de aanpassing 
daarvan aan nieuwe uitdagingen te 
vergemakkelijken en om goed bestuur en 
de doorvoering van hervormingen, met 
name op het gebied van het 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal 
beleid, te bevorderen.

Or. de

Amendement 152
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. 3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten en asielzoekers, etnische 
minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting en armoede worden 
geconfronteerd of bedreigd. Het ESF 
verleent ook steun aan ondernemingen, 
systemen en structuren om de aanpassing 
daarvan aan nieuwe uitdagingen te 
vergemakkelijken en om goed bestuur en 
de doorvoering van hervormingen, met 
name op het gebied van het 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal 
beleid, te bevorderen.

Or. de
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Amendement 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, jongeren en laaggeschoolde 
werknemers, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

Or. en

Amendement 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, jongeren die vroegtijdig de 
school verlaten hebben zonder diploma's,
mensen met een handicap, migranten, 
etnische minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting worden geconfronteerd. 
Het ESF verleent ook steun aan 
ondernemingen, systemen en structuren om 
de aanpassing daarvan aan nieuwe 
uitdagingen te vergemakkelijken en om 
goed bestuur en de doorvoering van 
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sociaal beleid, te bevorderen. hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

Or. fr

Amendement 155
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. 3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, asielzoekers, etnische 
minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting worden geconfronteerd. 
Het ESF verleent ook steun aan 
ondernemingen, systemen en structuren om 
de aanpassing daarvan aan nieuwe 
uitdagingen te vergemakkelijken en om 
goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

Or. de

Amendement 156
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 

3. 3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten en asielzoekers, etnische 
minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en andere groepen
mensen die met armoede en sociale 
uitsluiting worden geconfronteerd of 
bedreigd. Het ESF verleent ook steun aan 
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nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

ondernemingen, systemen en structuren om 
de aanpassing daarvan aan nieuwe 
uitdagingen te vergemakkelijken en om 
goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

Or. en

Amendement 157
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, asielzoekers, etnische 
minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting worden geconfronteerd. 
Het ESF verleent ook steun aan 
ondernemingen, systemen en structuren om 
de aanpassing daarvan aan nieuwe 
uitdagingen te vergemakkelijken en om 
goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

Or. en

Amendement 158
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
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mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen, waaronder de 
groeiende vaardigheidsincompatibiliteit, te 
vergemakkelijken en om goed bestuur en 
de doorvoering van hervormingen, met 
name op het gebied van het 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal 
beleid, te bevorderen.

Or. en

Amendement 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen die met sociale uitsluiting worden 
geconfronteerd. Het ESF verleent ook 
steun aan ondernemingen, systemen en 
structuren om de aanpassing daarvan aan 
nieuwe uitdagingen te vergemakkelijken en 
om goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, mensen met een handicap, 
migranten, etnische minderheden, 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
mensen uit alle leeftijdsgroepen die met 
sociale uitsluiting worden geconfronteerd. 
Het ESF verleent ook steun aan 
ondernemingen, systemen en structuren om 
de aanpassing daarvan aan nieuwe 
uitdagingen te vergemakkelijken en om 
goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

Or. de

Amendement 160
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van de hieronder vermelde 1. In het kader van de thematische 
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thematische doelstellingen en
overeenkomstig artikel 9 van Verordening 
(EU) nr. […] verleent het ESF steun aan de 
volgende investeringsprioriteiten:

doelstellingen in artikel 9, leden 8, 9, 10 en 
11 van Verordening (EU) nr. [CPR...], 
hieronder in overeenstemming daarmee 
vermeld onder a), b), c) en d), en in 
overeenstemming met zijn opdracht,
verleent het ESF steun aan de volgende 
investeringsprioriteiten:

Or. en

Amendement 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Bevordering van de werkgelegenheid en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit
via:

a) Bevordering van hoogwaardige
werkgelegenheid en goed en waardig werk
via:

Or. en

Amendement 162
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Bevordering van de werkgelegenheid en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit via:

a) Bevordering van hoogwaardige
werkgelegenheid en ondersteuning van de 
arbeidsmobiliteit via:

Or. en

Amendement 163
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Bevordering van de werkgelegenheid en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit via:

a) Bevordering van waardige
werkgelegenheid en ondersteuning van de 
arbeidsmobiliteit via:
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Or. en

Amendement 164
Heinz K. Becker

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven, beleid 
inzake flexibiliteit en vaardigheden voor 
bedrijven, dat gekenmerkt wordt door wat 
vaak genoemd wordt 'een 
arbeidsmarktbeleid dicht bij het 
bedrijfsleven' – dat er vooral op gericht is 
zo goed mogelijk gebruik te maken van 
het potentieel van oudere werknemers en 
vrouwen -, en ondersteuning van de 
arbeidsmobiliteit;

Or. de

Amendement 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

i) toegang tot hoogwaardige
werkgelegenheid voor werkzoekenden en 
niet-actieven - met gerichte steun voor 
langdurig werklozen -, waaronder 
plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven 
en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

Or. en

Amendement 166
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden, langdurig werklozen - met 
bijzondere aandacht voor mensen voor 
wie de afstand tot de arbeidsmarkt het 
grootst is - en niet-actieven, waaronder 
plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven 
en ondersteuning van de vrijwillige
arbeidsmobiliteit; 

Or. en

Amendement 167
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

i) toegang tot hoogwaardige 
werkgelegenheid voor werkzoekenden en 
niet-actieven - met gerichte steun voor 
langdurig werklozen -, waaronder 
plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven 
en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

Or. en

Amendement 168
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de vrijwillige
arbeidsmobiliteit; 

Or. de
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Amendement 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

i) toegang tot werkgelegenheid en tot 
voorzieningen die gericht zijn op 
toetreding tot de arbeidsmarkt voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit;

Or. en

Motivering

Het ESF moet niet alleen de toegang tot werkgelegenheid bevorderen, maar mensen ook - door 
middel van voorzieningen die gericht zijn op toetreding tot de arbeidsmarkt, zoals begeleiding en 
carrièreontwikkeling - toerusten met instrumenten die hen ondersteunen bij het actief naar werk 
zoeken en die hen helpen zich aan te passen aan flexibele arbeidsmarkten.

Amendement 170
Riikka Manner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden, niet-actieven en mensen 
met een handicap, waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

Or. fi

Amendement 171
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van 
beroepskeuzevoorlichting, de 
arbeidsmobiliteit en omscholing;

Or. fr

Amendement 172
Ria Oomen-Ruijten

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

i) bevorderen van de werkgelegenheid 
voor werkzoekenden en niet-actieven (met 
speciale aandacht voor ouderen en 
vrouwen), waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit; 

Or. nl

Amendement 173
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) duurzame integratie op de arbeidsmarkt 
van jongeren die niet werken of geen 
onderwijs of opleiding volgen;

ii) duurzame integratie op de arbeidsmarkt 
van jongeren – in het bijzonder van 
jongeren die niet werken of geen 
onderwijs of opleiding volgen – ;

Or. fr

Amendement 174
Jutta Steinruck
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) duurzame integratie op de arbeidsmarkt 
van jongeren die niet werken of geen 
onderwijs of opleiding volgen;

ii) duurzame integratie op de arbeidsmarkt 
of op het gebied van opleiding, van 
jongeren die niet werken of geen onderwijs 
of opleiding volgen;

Or. de

Amendement 175
Lívia Járóka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) duurzame integratie op de arbeidsmarkt 
van jongeren die niet werken of geen 
onderwijs of opleiding volgen;

ii) duurzame integratie op de arbeidsmarkt 
van jongeren die niet werken of geen 
onderwijs of opleiding volgen, in het 
bijzonder van jongeren uit 
gemarginaliseerde gemeenschappen;

Or. en

Amendement 176
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) werk als zelfstandige, ondernemerschap 
en het oprichten, de duurzame 
ontwikkeling en de overdracht van 
bedrijven, in het bijzonder voor micro- en 
kleine bedrijven;

Or. fr

Amendement 177
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) werk als zelfstandige, ondernemerschap 
en oprichting van eigen bedrijf, met de 
nadruk op micro-ondernemingen, in het 
bijzonder in de sociale economie, alsmede 
op micro-ondernemingen die mensen in 
dienst hebben die met sociale uitsluiting 
bedreigd worden, en kwetsbare mensen 
die in een achterstandspositie verkeren 
wat betreft de toegang tot de 
conventionele kredietmarkt;

Or. en

Amendement 178
Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) werk als zelfstandige, 
ondernemerschap, waaronder in het 
bijzonder sociaal ondernemerschap, en 
oprichting van eigen bedrijf;

Or. fr

Amendement 179
Heinz K. Becker

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen en
combinatie van werk en privéleven;

iv) combinatie van werk en privéleven en
gelijkheid van vrouwen en mannen;

Or. en

Amendement 181
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk en privéleven;

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen op 
de arbeidsmarkt en gelijke 
carrièrekansen, economische 
onafhankelijkheid van vrouwen en 
mannen en combinatie van werk en 
privéleven;

Or. en

Amendement 182
Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk en privéleven;

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen, wat 
betreft kansen op de arbeidsmarkt, 
carrièrekansen en gelijke betaling, en 
combinatie van werk, gezin en privéleven;

Or. fr

Amendement 183
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt iv
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk en privéleven;

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen, wat 
betreft kansen op de arbeidsmarkt, 
toegang tot interne opleiding en training, 
en carrièrekansen, met name om het 
probleem van het 'glazen plafond' voor 
vrouwen aan te pakken, en combinatie van 
werk en privéleven;

Or. fr

Amendement 184
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk en privéleven;

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk, gezin en privéleven;

Or. en

Amendement 185
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk en privéleven;

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk en privéleven, onder 
andere door parttime-
vaardigheidstrainingen voor 
alleenstaande ouders;

Or. de

Amendement 186
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt iv bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv bis) begeleidende maatregelen en 
relevante ondersteuning, gemeenschaps-
en opvangvoorzieningen die de kansen op 
de arbeidsmarkt verbeteren;

Or. en

Amendement 187
Inês Cristina Zuber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

Schrappen

Or. pt

Amendement 188
Thomas Mann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

v) eerlijk delen en solidariteit tussen de 
generaties, demografische veranderingen 
en aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

Or. de

Amendement 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) aanpassing van werknemers, v) aanpassing van werknemers, 
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ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen, met het oog op de 
overgang naar een vanuit milieu- en 
sociaal oogpunt duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 190
Lívia Járóka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

v) aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen en het toegankelijk maken 
van hoogwaardige beroepsopleiding;

Or. en

Amendement 191
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

v) aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen, met bijzondere aandacht 
voor het mkb en micro-ondernemingen;

Or. fr

Amendement 192
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v bis) actieve maatregelen in de vorm van 
samenhangende pakketten van op de 
persoon afgestemde voorzieningen, die 
gericht zijn op het ondersteunen van de 
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re-integratie op de arbeidsmarkt van 
ontslagen werknemers;

Or. en

Amendement 193
Mara Bizzotto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) actief en gezond ouder worden; vi) verbetering van de kwaliteit van werk, 
de arbeidsomstandigheden, de 
werkomgeving en de gezondheid en 
veiligheid op het werk, en ondersteuning 
van actief ouder worden voor oudere 
werknemers;

Or. it

Amendement 194
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) actief en gezond ouder worden; vi) verbetering van de kwaliteit van werk, 
de arbeidsomstandigheden, de 
werkomgeving en de gezondheid op het 
werk, en ondersteuning van werknemers 
ter bevordering van actief ouder worden;

Or. fr

Amendement 195
Andrea Cozzolino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) actief en gezond ouder worden; vi) verbetering van de kwaliteit van werk, 
de arbeidsomstandigheden, de 
werkomgeving en de gezondheid en 
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veiligheid op het werk, en ondersteuning 
van actief en gezond ouder worden;

Or. it

Motivering

Er moet expliciet worden ingezet op hoge standaards voor veiligheid op het werk, aangezien dit 
een belangrijke voorwaarde is voor actief ouder worden.

Amendement 196
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) actief en gezond ouder worden; vi) actief en gezond ouder worden voor 
werknemers, door verbetering van de 
arbeidsomstandigheden, de werkomgeving 
en de gezondheid op het werk, en door 
acties gericht op het bevorderen van de 
omstandigheden voor oudere werknemers; 

Or. en

Amendement 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) actief en gezond ouder worden; vi) actief en gezond leven en ouder 
worden, lichamelijke activiteit en 
populaire sporten;

Or. de

Amendement 198
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt vi
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) actief en gezond ouder worden; vi) actief en gezond ouder worden als een 
manier van leven;

Or. de

Amendement 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) modernisering en versterking van de 
arbeidsmarktinstellingen, waaronder 
acties ter vergroting van de transnationale 
arbeidsmobiliteit.

vii) geleidelijke uitbanning van onzekere 
dienstverbanden en ondersteuning van 
opwaartse sociale mobiliteit naar stabiele 
vaste dienstverbanden.

Or. en

Amendement 200
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) modernisering en versterking van de 
arbeidsmarktinstellingen, waaronder
acties ter vergroting van de transnationale 
arbeidsmobiliteit.

vii) modernisering en versterking van de 
arbeidsmarktorganisaties, bevorderen van 
partnerschappen, pakten en initiatieven 
door middel van netwerken van relevante 
belanghebbenden, zoals sociale partners 
en niet-gouvernementele organisaties op 
transnationaal, regionaal en lokaal 
niveau, ten einde de toegankelijkheid van 
de arbeidsmarkt te vergroten, 
ondersteuning van acties ter vergroting 
van de transnationale arbeidsmobiliteit en 
verbetering van informatievoorziening, 
begeleiding en afstemming van vraag en 
aanbod tussen werkgevers en werkers 
zonder vast dienstverband, ongeacht hun 
status.

Or. en
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Amendement 201
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) modernisering en versterking van de 
arbeidsmarktinstellingen, waaronder acties 
ter vergroting van de transnationale 
arbeidsmobiliteit.

vii) modernisering en versterking van de 
arbeidsmarktinstellingen en publieke en 
private arbeidsvoorzieningen, waaronder 
acties ter vergroting van de transnationale 
arbeidsmobiliteit.

Or. en

Amendement 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt vii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii bis) ondersteuning van de 
arbeidsparticipatie van achtergestelden op 
de arbeidsmarkt, met name van personen 
met een handicap;

Or. en

Amendement 203
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt vii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii bis) verbetering van de 
arbeidsomstandigheden (hygiëne, 
veiligheid en gezondheid op het werk, 
werkroosters), stabiele contractuele 
verhoudingen, adequate lonen en 
werkroosters die te combineren zijn met 
het gezinsleven;

Or. pt
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Amendement 204
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) onder de thematische doelstelling 
"Investering in onderwijs, 
beroepsopleiding, vaardigheden en een 
leven lang leren" via:

Or. fr

Amendement 205
Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) Investering in onderwijs en opleiding,
samenwerking vanuit onderwijs en 
welzijnsinstellingen voor jongeren, 
vaardigheden en een leven lang leren via:

Or. de

Amendement 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) Investering in onderwijs, het 
ontwikkelen of bijscholen van
vaardigheden en een leven lang leren via:

Or. fr

Amendement 207
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 208
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) vermindering en preventie van de 
vroegtijdige schooluitval en bevordering 
van de gelijke toegang tot hoogwaardige 
programma's voor vroege ontwikkeling,
vroeg- en voorschoolse educatie en primair 
en voortgezet onderwijs, alsmede 
informele en niet geformaliseerde 
manieren van leren;

Or. en

Amendement 209
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) vermindering van de schooluitval en 
bevordering van de gelijke toegang tot 
hoogwaardige vroeg- en voorschoolse 
educatie en primair en voortgezet 
onderwijs, alsmede informele en niet 
geformaliseerde manieren van leren;

Or. en

Amendement 210
Lívia Járóka

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – punt i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 211
Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) vermindering van het aantal vroegtijdig 
schoolverlaters en bevordering van de 
gelijke toegang tot hoogwaardige vroeg- en 
voorschoolse educatie en primair en 
voortgezet onderwijs;

Or. fr

Amendement 212
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) verbetering van de kwaliteit, de 
doelmatigheid en de openheid van het 
hoger en daarmee gelijkwaardig onderwijs 
met het oog op de verhoging van de 
participatieniveaus en de leerprestaties en 
op het bevorderen van gelijke 
onderwijskansen voor achtergestelde 
sociale groepen;

Or. en

Amendement 213
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 214
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 215
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang, zonder 
enige vorm van discriminatie, tot een 
leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels. Daarbij dient onder 
andere het volgende te worden 
meegenomen:
- actie gericht op het terugdringen van het 
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tekort aan geschoolde werknemers in het 
commerciële en het niet-commerciële deel 
van de sociale economie, door verdere 
scholing en door beroepen in de sociale 
economie voor jongeren aantrekkelijk te 
maken;
- innovatieve scholingsprojecten;
- opleiding van arbeidsbemiddelaars in 
alle sectoren, inclusief de sociale 
economie;
- maatregelen om de toegankelijkheid van 
scholing in de zorgsector te 
vereenvoudigen.

Or. de

Amendement 216
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels, alsmede 
ondersteuning van de aansluiting van 
onderwijs en beroepsopleiding op de 
arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 217
Ole Christensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 

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

arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels, en inrichting en 
verdere ontwikkeling van de structuren en 
raamwerken voor duale leerstelsels.

Or. en

Motivering

Cijfers wijzen uit dat bij duale leerstelsels sprake is van aanzienlijk lagere percentages 
vroegtijdig schoonverlaters en een lagere jeugdwerkloosheid, omdat dergelijke systemen de 
inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren. Lidstaten die – in het kader van hun 
nationale hervormingsplan – besloten hebben een duaal leerstelsel in te richten en verder te 
ontwikkelen, moeten financiering krijgen om de aanloopkosten te dekken.

Amendement 218
Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, ondersteuning bij het 
vinden van een eerste baan en 
maatregelen ter ondersteuning van 
praktijkopleidingen, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels.

Or. de

Amendement 219
Heinz K. Becker

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen van jong tot oud.
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Or. de

Amendement 220
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting en bijscholing
van de vaardigheden en de competenties 
van mensen en verhoging van hun formele 
en informele opleidingsniveau en van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels; ondersteuning van 
de aansluiting van onderwijs en 
beroepsopleiding op de arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 221
Sylvana Rapti

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels, alsmede manieren 
om de aansluiting van onderwijs en 
beroepsopleiding op de arbeidsmarkt te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 222
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – punt iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels, alsmede manieren 
om de aansluiting van onderwijs en 
beroepsopleiding op de arbeidsmarkt te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 223
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van een rechtvaardiger
toegang tot een leven lang leren, erkenning 
van deskundigheid op grond van ervaring,
met name voor mensen die 
vrijwilligerswerk doen, en vergroting van 
de vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking, onder andere om 
werknemers de voorwaarden te bieden 
voor actief ouder worden.

Or. fr

Amendement 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels, onder andere door 
het vormen van partnerschappen tussen 
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instellingen voor onderwijs en opleiding 
en het bedrijfsleven.

Or. fr

Amendement 225
Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels, met name door de 
inrichting of ontwikkeling van leerstelsels.

Or. fr

Amendement 226
Inês Cristina Zuber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren en vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking.

Or. pt

Amendement 227
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden, kennis, kwalificaties en de 
competenties van de arbeidskrachten en 
verhoging van de arbeidsmarktrelevantie 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels.

Or. fr

Amendement 228
Ria Oomen-Ruijten

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) bevorderen van de inzetbaarheid en 
het aanpassingsvermogen van 
werknemers door verbetering van de 
toegang tot een leven lang leren, vergroting 
van de vaardigheden en de competenties 
van de beroepsbevolking en verhoging van 
de arbeidsmarktrelevantie van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels.

Or. nl

Amendement 229
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels, alsmede 
mechanismen om de aansluiting van 
onderwijs en beroepsopleiding op de 
arbeidsmarkt te verbeteren.

Or. fr

Amendement 230
Heinz K. Becker
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) vaardigheidstrainingen op de 
werkplek voor oudere werknemers, om 
stijging van de werkloosheid binnen deze 
leeftijdsgroep te voorkomen en een hogere 
pensioenleeftijd door langer doorwerken 
mogelijk te maken.

Or. de

Amendement 231
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) betere afstemming van onderwijs-
en opleidingsstelsels op de arbeidsmarkt, 
teneinde de vaardigheden op een meer 
gerichte wijze te vergroten en de vraag op 
de arbeidsmarkt aan goed opgeleide 
werknemers in kaart te brengen, en een 
leven lang leren te bevorderen, (met 
name) door de verdere ontwikkeling, 
hervorming en uitbreiding van het duale 
leerstelsel. 

Or. de

Amendement 232
Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) ondersteunen van maatregelen om 
het duale leerstelsel en 
beroepsopleidingen aantrekkelijker te 
maken voor een nieuwe generatie, en van 
maatregelen die waarborgen dat dit stelsel 
en de bijbehorende beroepskwalificaties 
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steviger verankerd en verspreid worden op 
Europees niveau. 

Or. de

Amendement 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) verbetering van vaardigheden en 
competenties door middel van 
sportactiviteiten.

Or. en

Amendement 234
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) een pro-actieve benadering van 
beroepen en opleidingsbehoefte, en een 
betere en rechtvaardiger toegankelijkheid 
van contracten per beroepsveld en gebied, 
om beter tegemoet te kunnen komen aan 
de ware behoeftes. 

Or. fr

Amendement 235
Heinz K. Becker

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ondersteuning van de inrichting of 
verdere ontwikkeling van een duaal 
leerstelsel.

Or. de
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Amendement 236
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) actieve inclusie; i) inclusie;

Or. en

Amendement 237
Anthea McIntyre

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Bevordering van actieve sociale 
inclusie en bestrijding van armoede via:

schrappen

i) actieve inclusie;
ii) integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma:
iii) bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid;
iv) verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg en 
sociale diensten van algemeen belang;
v) bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen;
vi) door de plaatselijke gemeenschappen 
geleide lokale-ontwikkelingsstrategieën.

Or. en

Motivering

De reikwijdte van het ESF moet niet worden opgerekt en dient zich te houden aan artikel 162 
van het VWEU.
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Amendement 238
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede via:

c) Bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede en discriminatie
via:

Or. en

Amendement 239
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) actieve inclusie; i) actieve inclusie; in dat verband moeten 
de volgende doelstellingen worden 
meegenomen:
a) sociale en arbeidsmarkstintegratie van 
mensen die gewend zijn geraakt aan 
langdurige werkloosheid en een zeer 
slecht perspectief op een baan hebben;
b) sociale en arbeidsmarkstintegratie van 
jonge mensen die in de privésfeer en 
sociaal gezien achtergesteld zijn, als 
onderdeel van een integrale aanpak ter 
preventie en bestrijding van armoede;
c) sociale en arbeidsmarkstintegratie van 
vrouwen die langdurig werkloos zijn, en 
sociale en arbeidsmarkstintegratie van 
mensen van alle leeftijdsgroepen, die 
uitgesloten zijn en te kampen hebben met 
specifieke sociale problemen, zoals dak-
en thuislozen, mensen met een strafblad, 
enz.;
d) sociale en arbeidsmarkstintegratie van 
werklozen met gezondheidsproblemen, in 
het bijzonder mensen met een chronische 
ziekte, psychische problemen of 
verslaving;
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e) maatregelen ter verbetering van de 
gezondheid;
f) training van alledaagse vaardigheden.

Or. de

Amendement 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) actieve inclusie; i) actieve inclusie;

- geïntegreerde benaderingen voor actieve 
inclusie van personen in de werkende 
leeftijd, met ondersteuning van 
holistische, op de persoon afgestemde 
trajecten naar inclusie, hoogwaardig werk 
en sociale participatie (waaronder 
maatregelen op sociaal gebied en op het 
gebied van maatschappelijke integratie en 
re-integratie), waarmee een bijdrage 
wordt geleverd aan het waarborgen van 
een adequaat minimuminkomen, toegang 
tot hoogwaardige voorzieningen en 
toegankelijke arbeidsmarkten;
- mainstreaming van een 
levenscyclusbenadering om te waarborgen 
dat geïntegreerde steun wordt verleend ter 
vermindering van armoede en sociale 
uitsluiting van kinderen en ouderen.

Or. en

Amendement 241
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) actieve inclusie; i) actieve inclusie:
geïntegreerde benaderingen voor actieve 
inclusie van personen in de werkende 
leeftijd, met ondersteuning van 
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holistische, op de persoon afgestemde 
trajecten naar inclusie, hoogwaardig werk 
en sociale participatie (waaronder 
maatregelen op sociaal gebied en op het 
gebied van maatschappelijke integratie en 
re-integratie), waarmee een bijdrage 
wordt geleverd aan het waarborgen van 
een adequaat minimuminkomen, toegang 
tot hoogwaardige voorzieningen en 
toegankelijke arbeidsmarkten;
mainstreaming van een 
levenscyclusbenadering om te waarborgen 
dat geïntegreerde steun wordt verleend ter 
vermindering van armoede en sociale 
uitsluiting van kinderen en ouderen.

Or. en

Amendement 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) actieve inclusie; i) actieve inclusie van iedereen, zowel door 
maatregelen die mensen helpen bij het 
vinden van werk als door allesomvattende 
maatregelen om armoede, discriminatie 
en uitsluiting te bestrijden; 

Or. de

Amendement 243
Mara Bizzotto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) Actieve inclusie; i) Actieve inclusie van mensen die 
uitgesloten zijn of het risico lopen om te 
worden uitgesloten van onderwijs, 
opleiding en de arbeidsmarkt;

Or. it
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Amendement 244
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) Strijd tegen armoede van 
risicogroepen, ongeacht hun leeftijd, met 
aandacht voor preventie en vroege 
identificatie;

Or. en

Amendement 245
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt i ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i ter) Bevordering van kinderrechten en -
welzijn, om kinderen die risico lopen te 
beschermen en kinderarmoede te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 246
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt i quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i quater) Bevordering van actief ouder 
worden zonder armoede, met bijzondere 
aandacht voor vrouwen;

Or. en

Amendement 247
Lívia Járóka

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) Integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma;

ii) Complexe socio-economische integratie
van gemarginaliseerde gemeenschappen 
zoals de Roma;

Or. en

Amendement 248
Mara Bizzotto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) Integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma;

ii) Integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 249
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) Bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid;

iii) Bestrijding van alle vormen van
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele 
geaardheid of genderidentiteit;

Or. en

Amendement 250
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) Bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 

iii) Bestrijding van discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
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leeftijd of seksuele geaardheid; leeftijd of seksuele geaardheid en het 
creëren van gelijke kansen;

Or. en

Amendement 251
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg en 
sociale diensten van algemeen belang;

iv) Maatregelen gericht op het doorbreken 
van de armoedecyclus en het bevorderen 
van de actieve deelname van kinderen en 
jongeren in de maatschappij, bijvoorbeeld 
door het verbeteren van gelijke toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
openbare diensten, waaronder 
gezondheidszorg, voorschoolse opleiding
en kinderopvang, gezinsondersteuning, 
sociaal inclusief openbaar onderwijs;

Or. en

Amendement 252
Inês Cristina Zuber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige
diensten, waaronder gezondheidszorg en 
sociale diensten van algemeen belang;

iv) Verbetering van de toegang tot 
openbare diensten – die eigendom zijn van 
en door de overheid worden beheerd, met 
democratische inspraak van de gebruikers 
– op gebieden die essentieel zijn voor het 
welzijn, waaronder gezondheidszorg, 
onderwijs, justitie, water, huisvesting, 
transport en de zorg voor kinderen en 
ouderen;

Or. pt

Amendement 253
Mara Bizzotto
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg en 
sociale diensten van algemeen belang;

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten voor de doelgroepen van het 
sociale inclusiebeleid;

Or. it

Amendement 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg en 
sociale diensten van algemeen belang;

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg en, 
meer bepaald, het creëren van Europese 
platforms en proefprojecten om het 
bewustzijn over e-gezondheidsinitiatieven 
(telegeneeskunde, telemonitoring) te 
vergroten, en sociale diensten van 
algemeen belang;

Or. fr

Amendement 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg en 
sociale diensten van algemeen belang;

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg, 
gezonde fysieke activiteit, populaire 
sporten en sociale diensten van algemeen 
belang;

Or. de
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Amendement 256
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg en 
sociale diensten van algemeen belang;

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg, 
gemeenschapsgerichte diensten en sociale 
diensten van algemeen belang;

Or. en

Amendement 257
Marian Harkin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg en 
sociale diensten van algemeen belang;

iv) Verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg, 
gemeenschapsgerichte diensten en sociale 
diensten van algemeen belang;

Or. en

Amendement 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) Bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen;

v) Bevordering van de sociale economie en 
sociale diensten van algemeen belang, 
waaronder openbare diensten;

Or. en

Amendement 259
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) Bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen;

v) Bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen evenals de 
socioculturele en creatieve sectoren en 
niet-gouvernementele organisaties en 
samenwerkingsverbanden;

Or. en

Amendement 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) Bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen;

v) Bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen en MVO, onder 
andere via de creatie van een sociaal 
label;

Or. fr

Amendement 261
Lívia Járóka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) Bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen;

v) Bevordering van sociaal 
ondernemerschap, de sociale economie en 
sociale ondernemingen;

Or. en

Amendement 262
Heinz K. Becker

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt v
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) Bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen;

v) Bevordering van de sociale economie en 
innovatieve sociale ondernemingen;

Or. de

Amendement 263
Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) Bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen;

v) Bevordering van de sociale en 
inclusieve economie en sociale 
ondernemingen;

Or. fr

Amendement 264
Jutta Steinruck

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) door de plaatselijke gemeenschappen 
geleide lokale ontwikkelingsstrategieën;

vi) door de plaatselijke gemeenschappen 
geleide lokale ontwikkelingsstrategieën; in 
dat verband moet het volgend in acht 
worden genomen: a) strategieën om 
isolatie en uitsluiting te bestrijden; b) de 
beschikbaarheid van sociale 
voorzieningen die sociale uitsluiting 
kunnen helpen bestrijden; c) strategieën 
om de situatie van alleenstaande ouders 
en verzorgers te verbeteren; d) steun voor 
plaatselijke dienstverlening;

Or. de

Amendement 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt vi bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) Maatregelen met het oog op het 
doorbreken van de armoedecyclus, zoals 
gezinsondersteuning, toegang tot 
hoogwaardige diensten en het bevorderen 
van de deelname van kinderen in de 
maatschappij;

Or. en

Amendement 266
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Vergroting van de institutionele 
capaciteit en een efficiënte 
overheidsadministratie via:

d) Vergroting van de institutionele 
capaciteit en een efficiënte en 
participatieve overheidsadministratie en de 
bevordering van de capaciteitsopbouw 
voor sociale partners, niet-
gouvernementele organisaties, regionale 
en lokale overheden en andere 
belanghebbenden, en in het bijzonder 
voor de partners naar wie wordt verwezen 
in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
[CPR...], via:

Or. en

Amendement 267
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) Investering in institutionele capaciteit en 
in de efficiency van de 
overheidsadministratie en 
overheidsdiensten met het oog op 
hervormingen, betere regelgeving en goed 
bestuur;

(i) Investering in institutionele capaciteit en 
in de efficiency van de 
overheidsadministratie en 
overheidsdiensten, waaronder lokale en 
regionale niveaus, met het oog op 
hervormingen, betere regelgeving en het 
verhogen van de bekwaamheid tot goed 
bestuur;
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Or. en

Amendement 268
Mara Bizzotto

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze investeringsprioriteit geldt alleen 
voor het grondgebied van de lidstaten die 
ten minste één regio van NUTS-niveau 2 
hebben, als omschreven in artikel 82, lid 2, 
onder a), van Verordening (EU) nr. […] of 
in lidstaten die in aanmerking komen 
voor steunverlening uit het Cohesiefonds.

Deze investeringsprioriteit geldt alleen in 
lidstaten die in aanmerking komen voor 
steunverlening uit het Cohesiefonds of in 
lidstaten die een of meer regio's van 
NUTS-niveau 2 hebben, als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening 
(EU) nr. […]. In een lidstaat mag een 
actie worden ondernemen die wordt 
uitgevoerd in de betrokken lidstaat, 
hoewel deze de institutionele capaciteit 
helpt opbouwen en de efficiency van de 
overheidsadministratie vergroot.

Or. it

Amendement 269
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) Investering in institutionele 
capaciteit op lokaal en regionaal niveau, 
met het oog op hervormingen om de 
bekwaamheid tot goed bestuur te 
vergroten

Or. en

Amendement 270
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) capaciteitsopbouw voor 
belanghebbenden die het 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal
beleid en sectorale en territoriale pacten 
ten uitvoer leggen met het oog op 
hervormingen op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau.

ii) Capaciteitsopbouw voor 
belanghebbenden, in het bijzonder voor 
sociale partners en niet-gouvernementele 
organisaties, waaronder socioculturele en 
milieuorganisaties, bij het uitvoeren van 
operationele programma's die het 
werkgelegenheids-, onderwijs-, sociaal en 
sociocultureel beleid en sectorale en
territoriale pacten ten uitvoer leggen met 
het oog op hervormingen op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau.

Or. en

Amendement 271
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) Capaciteitsopbouw voor 
belanghebbenden die het 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal
beleid en sectorale en territoriale pacten ten 
uitvoer leggen met het oog op 
hervormingen op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau.

ii) Capaciteitsopbouw voor 
belanghebbenden, in het bijzonder de 
partners naar wie wordt verwezen in 
artikel 5 van de Algemene Verordening, 
die het sociaal, werkgelegenheids-, 
onderwijsbeleid en het beleid op het 
gebied van levenslang leren en sectorale 
en territoriale pacten ten uitvoer leggen 
met het oog op hervormingen op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau.

Or. fr

Amendement 272
Andrea Cozzolino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) Capaciteitsopbouw voor 
belanghebbenden die het
werkgelegenheids-, onderwijs-, levenslang 
leren en sociaal beleid en sectorale en 
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uitvoer leggen met het oog op 
hervormingen op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau.

territoriale pacten ten uitvoer leggen met 
het oog op hervormingen op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau.

Or. it

Motivering

Er moet aandacht worden besteed aan de rol van levenslang leren, in het bijzonder in het licht 
van de onzekerheid die voortvloeit uit de huidige grondige veranderingen op de arbeidsmarkt.

Amendement 273
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) Capaciteitsopbouw voor 
belanghebbenden die het 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal 
beleid en sectorale en territoriale pacten ten 
uitvoer leggen met het oog op 
hervormingen op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau.

ii) Capaciteitsopbouw voor 
belanghebbenden die het 
werkgelegenheids-, onderwijs-, sociaal 
beleid, openbare en 
gemeenschapsdiensten en sectorale en 
territoriale pacten ten uitvoer leggen met 
het oog op hervormingen op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau.

Or. en

Amendement 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) Capaciteitsopbouw voor 
belanghebbenden die het 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal 
beleid en sectorale en territoriale pacten ten 
uitvoer leggen met het oog op 
hervormingen op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau.

ii) Capaciteitsopbouw voor 
belanghebbenden die het 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal 
beleid en sectorale en territoriale pacten ten 
uitvoer leggen met het oog op 
verbeteringen en sociale vooruitgang op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Or. en
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Amendement 275
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) Investering in het 
partnerschapsprincipe en in de 
capaciteitsopbouw voor die partners naar 
wie wordt verwezen in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. [CPR…], om de 
betrokkenheid bij en de deelname aan de 
voorbereiding, uitvoering, opvolging en 
evaluatie van programma's en campagnes 
van die partners te verzekeren.

Or. en

Amendement 276
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) Capaciteitsopbouw voor territoriale 
pacten en lokale initiatieven, om de 
territoriale afmeting van het ESF te 
bevorderen;

Or. it

Amendement 277
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) Versterking van de institutionele 
capaciteit van de partners naar wie wordt 
verwezen in artikel 5 van de Algemene 
Verordening en ondersteuning van acties 
die gericht zijn op de tenuitvoerlegging 
van de verordening;



PE489.537v02-00 114/200 AM\904731NL.doc

NL

Or. fr

Amendement 278
Pervenche Berès

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De ondersteuning van de omschakeling 
naar een koolstofarme, klimaatbestendige, 
hulpbronnenefficiënte en uit milieuoogpunt 
duurzame economie via de hervorming
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, de 
aanpassing van de vaardigheden en 
kwalificaties, de bijscholing van de 
beroepsbevolking en het creëren van 
nieuwe banen in sectoren die verband 
houden met milieu en energie;

a) De ondersteuning van de omschakeling 
naar een koolstofarme, klimaatbestendige, 
hulpbronnenefficiënte en uit milieuoogpunt 
duurzame economie via de verbetering van 
de onderwijs- en opleidingsstelsels, de 
aanpassing van de vaardigheden en 
kwalificaties, de bijscholing van de 
beroepsbevolking en het creëren van 
nieuwe banen in sectoren die verband 
houden met milieu en energie;

Or. fr

Amendement 279
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De ondersteuning van de omschakeling 
naar een koolstofarme, klimaatbestendige, 
hulpbronnenefficiënte en uit milieuoogpunt 
duurzame economie via de hervorming van 
de onderwijs- en opleidingsstelsels, de 
aanpassing van de vaardigheden en 
kwalificaties, de bijscholing van de 
beroepsbevolking en het creëren van 
nieuwe banen in sectoren die verband 
houden met milieu en energie;

a) De ondersteuning van de omschakeling 
naar een koolstofarme, klimaatbestendige, 
hulpbronnenefficiënte en uit milieuoogpunt 
duurzame economie via de hervorming van 
de onderwijs- en opleidingsstelsels, de 
aanpassing van het gedrag, de 
vaardigheden en kwalificaties, de 
bijscholing van de beroepsbevolking en het 
creëren van nieuwe banen in sectoren die 
verband houden met milieu en energie;

Or. fr

Amendement 280
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) Versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie, 
waaronder innoverende netwerken in de 
socioculturele en creatieve sectoren, via 
de ontwikkeling van postuniversitaire 
studies, de opleiding van onderzoekers, 
netwerkingactiviteiten en partnerschappen 
tussen instellingen voor hoger onderwijs, 
onderzoek- en technologische centra en 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 281
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Vergroting van het 
concurrentievermogen van het midden- en 
kleinbedrijf via de bevordering van het 
aanpassingsvermogen van ondernemingen 
en werknemers en grotere investeringen in 

d) Vergroting van de bijdrage van het 
midden- en kleinbedrijf om vanuit milieu-
en sociaal oogpunt tot duurzame 
ontwikkeling te komen via de bevordering 
van het aanpassingsvermogen van 
ondernemingen en werknemers en grotere 



PE489.537v02-00 116/200 AM\904731NL.doc

NL

menselijk kapitaal. investeringen in nieuwe vaardigheden en 
competenties.

Or. en

Amendement 283
Inês Cristina Zuber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) Vergroting van het 
concurrentievermogen van het midden- en 
kleinbedrijf en grotere investeringen in 
menselijk kapitaal.

Or. pt

Amendement 284
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) Vergroting van het 
concurrentievermogen van het micro-,
midden- en kleinbedrijf via de bevordering 
van het aanpassingsvermogen van 
ondernemingen en werknemers, het 
vergroten van de investeringen in 
menselijk kapitaal en het versterken van 
de inclusieve arbeidsmarkt, waaronder de 
toegankelijkheid ervan voor personen met 
een handicap, het verbeteren van de 
opleidings- en trainingsprogramma's van 
kmo's, in het bijzonder voor jonge 
mensen, het bevorderen van 
samenwerking tussen ondernemingen, 
systemen en structuren die oplossingen 
bieden voor maatschappelijke 
uitdagingen.

Or. en
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Amendement 285
Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) Vergroting van het 
concurrentievermogen van het midden- en 
kleinbedrijf via de bevordering van het 
aanpassingsvermogen van ondernemingen 
en werknemers en grotere investeringen in 
menselijk kapitaal en ondersteuning voor 
instellingen die praktische 
beroepsopleidingen aanbieden.

Or. de

Amendement 286
Elisabeth Morin-Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) Vergroting van het 
concurrentievermogen en de ontwikkeling
op lange termijn van het midden- en 
kleinbedrijf via de bevordering van het 
aanpassingsvermogen van ondernemingen, 
senior managers en werknemers en grotere 
investeringen in menselijk kapitaal, 
waaronder opleidingen voor jonge 
mensen en trainingsprogramma's.

Or. fr

Amendement 287
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het ESF kan ook geld voorzien voor 
technische bijstand overeenkomstig 
artikel 52 van Verordening [...] [CPR].
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Or. it

Amendement 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op de aanpak van 
de uitdagingen die worden genoemd in de 
nationale hervormingsprogramma's en de 
relevante aanbevelingen van de Raad uit 
hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag, om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de voornaamste 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op de aanpak van 
de uitdagingen die voortvloeien uit de 
overgang naar een uit milieu- en sociaal 
oogpunt duurzame ontwikkeling, om bij te 
dragen aan de verwezenlijking van ten 
minste de voornaamste doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
vermindering van armoede.

Or. en

Amendement 289
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op de aanpak van 
de uitdagingen die worden genoemd in de 
nationale hervormingsprogramma's en de 
relevante aanbevelingen van de Raad uit 
hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag, om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de voornaamste 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op het bereiken 
van de voornaamste doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
vermindering van armoede, waaronder de 
aanpak van de desbetreffende uitdagingen 
die worden genoemd in de nationale 
hervormingsprogramma's en de relevante 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag.

Or. en
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Amendement 290
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op de aanpak van 
de uitdagingen die worden genoemd in de 
nationale hervormingsprogramma's en de 
relevante aanbevelingen van de Raad uit 
hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag, om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de voornaamste 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op de aanpak van 
de uitdagingen die worden genoemd in de 
nationale hervormingsprogramma's en de 
nationale strategieën die zijn gericht op 
het bestrijden van armoede en sociale 
uitsluiting, zoals de nationale strategieën 
voor de Roma, de nationale strategieën 
voor personen met een handicap, de 
nationale strategieën betreffende 
werkgelegenheid, de onderwijsstrategieën, 
enz. en de relevante aanbevelingen van de 
Raad uit hoofde van artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag, om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de voornaamste 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede.

Or. en

Amendement 291
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op de aanpak van 
de uitdagingen die worden genoemd in de 
nationale hervormingsprogramma's en de 
relevante aanbevelingen van de Raad uit 
hoofde van artikel 148, lid 4, van het
Verdrag, om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de voornaamste 
doelstellingen van de Europa 2020-

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's in de nationale 
sociale rapporten vastgestelde strategie en 
acties de nodige samenhang vertonen en 
gericht zijn op de aanpak van de 
uitdagingen die worden genoemd in de 
nationale hervormingsprogramma's, de 
nationale sociale rapporten en de relevante 
aanbevelingen van de Raad uit hoofde van 
artikel 148, lid 4, van het Verdrag, om bij 
te dragen aan de verwezenlijking van de 
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strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede.

voornaamste doelstellingen van de Europa 
2020-strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede.

Or. en

Amendement 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op de aanpak van 
de uitdagingen die worden genoemd in de 
nationale hervormingsprogramma's en de 
relevante aanbevelingen van de Raad uit 
hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag, om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de voornaamste 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op de aanpak van 
de uitdagingen die worden genoemd in de 
nationale hervormingsprogramma's en de 
relevante aanbevelingen van de Raad uit 
hoofde van artikel 148, lid 4, van het 
Verdrag, om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de voornaamste 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede en 
om de opdracht van het fonds te 
volbrengen, als omschreven in artikel 2.

Or. en

Amendement 293
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt 
toegewezen aan de thematische 
doelstelling "bevordering van sociale 
inclusie en bestrijding van armoede", als 
vastgesteld in artikel 9, lid 9, van 
Verordening (EU) nr. […].

Schrappen

Or. en
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Motivering

De vereiste van ten minste 20% kan een vertekend beeld geven van het ontwerpprogramma en de 
flexibiliteit verminderen van de lidstaten om beslissingen te maken op basis van een grondige 
beoordeling van de noden om groei en werkgelegenheid te creëren.

Amendement 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede", als vastgesteld in 
artikel 9, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
[…].

2. Ten minste 30% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede", als vastgesteld in 
artikel 9, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
[…].

De investeringsprioriteit "actieve 
inclusie" zal inbegrepen zijn in alle 
operationele programma's. Voor er 
partnerschapscontracten en operationele 
programma's worden opgesteld, zal de 
Commissie richtlijnen geven over hoe het 
ESF de doelstelling van 
armoedebestrijding moet verwezenlijken 
via geïntegreerde en sociaal inclusieve 
benaderingen.

Or. en

Amendement 295
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede", als vastgesteld in 
artikel 9, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
[…].

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede", als vastgesteld in 
artikel 9, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
[…].
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Voor er partnerschapscontracten en 
operationele programma's worden 
opgesteld, zullen de Commissie en de 
lidstaten samen richtlijnen uitwerken over 
hoe het ESF de doelstelling van 
terugdringing van armoede moet bereiken 
via geïntegreerde en sociaal inclusieve 
benaderingen.
Met het oog op het boeken van 
vooruitgang bij het verwezenlijken van de 
doelstelling van terugdringing van 
armoede en om een goed toezicht op deze 
doelstelling uit te verzekeren zullen de 
lidstaten verplicht zijn om de indicatoren, 
die worden gebruikt in de operationele 
programma's van het ESF in lijn te 
brengen met de indicatoren van de sociale 
OCM. Elk jaar moeten lidstaten de 
initiatieven, die op nationaal niveau via 
het ESF werden genomen om bij te 
dragen aan het verwezenlijken van de 
doelstelling van terugdringing van 
armoede, opnemen in hun nationale 
hervormingprogramma's, onderbouwd 
door de nationale sociale rapporten en de 
nationale strategieën voor Roma.

Or. en

Amendement 296
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede", als vastgesteld in 
artikel 9, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
[…].

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede", als vastgesteld in 
artikel 9, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
[…].De investeringsprioriteit "actieve 
inclusie" zal inbegrepen zijn in alle 
operationele programma's. Voor er 
partnerschapscontracten en operationele 
programma's worden opgesteld, zal de 
Commissie richtlijnen geven over hoe het 
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EFS de doelstelling van 
armoedebestrijding moet bereiken via 
geïntegreerde en sociaal inclusieve 
benaderingen.

Or. en

Amendement 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede", als vastgesteld in 
artikel 9, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
[…].

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling "actieve
bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede", als vastgesteld in 
artikel 9, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
[…].

In goed gerechtvaardigde gevallen zullen 
de investeringsprioriteiten, waarnaar 
wordt verwezen in artikel 5, lid 9, onder a) 
tot c), van de Verordening (EU) nr. […] 
[EFRO] via afwijking inbegrepen zijn in 
die 20% van de totale ESF-middelen.

Or. pl

Motivering

Ter wille van de speciale noden die bestaan in lidstaten en regio's zijn meer flexibele regelingen 
nodig om middelen te concentreren om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden. Aangezien 
die investeringen op dit gebied ook kunnen worden gedaan vanuit het EFRO, zou de drempel van 
20% zowel op uitgaven van ESF als van EFRO moeten worden toegepast.

Amendement 298
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
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aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie en
bestrijding van armoede", als vastgesteld in 
artikel 9, lid 9, van Verordening (EU) nr. 
[…].

aan de thematische doelstelling 
"bevordering van sociale inclusie,
bestrijding van armoede en discriminatie", 
als vastgesteld in artikel 9, lid 9, van 
Verordening (EU) nr. [CPR…].

Or. en

Amendement 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten streven een thematische 
concentratie na overeenkomstig de 
volgende modaliteiten:

Schrappen

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 80% van de 
ESF-toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten;
b) voor overgangsregio's concentreren de 
lidstaten 70% van de ESF-toewijzing voor 
elk operationeel programma op maximaal 
vier van de in artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten;
c) voor minder ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 60% van de 
ESF-toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

Or. en

Amendement 300
Tamás Deutsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten streven een thematische 3. De lidstaten streven een thematische 
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concentratie na overeenkomstig de 
volgende modaliteiten:

concentratie na overeenkomstig de 
volgende modaliteiten; in gegronde 
gevallen van regionale en subregionale 
noden kunnen uitzonderingen worden 
gemaakt en kunnen lidstaten afwijken van 
deze modaliteiten, om meer flexibiliteit te 
verkrijgen:

Or. en

Amendement 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 80% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten ten minste 80% 
van het totale bedrag aan ESF-middelen 
op nationaal niveau op de in punten 8, 9 
en 10 van artikel 9 van Verordening (EU) 
nr. [...]/2012[CPR] vastgestelde 
thematische doelstellingen.

Or. en

Amendement 302
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 80% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 70% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

Or. de

Motivering

Door 80% van de middelen in meer ontwikkelde regio's te concentreren zou de flexibiliteit 
worden verminderd. Aangezien de operationele programma's zeven jaar zullen lopen en er grote 
ongelijkheden bestaan tussen de regio's is flexibiliteit echter bijzonder belangrijk.
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Amendement 303
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 80% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 70% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

Or. it

Amendement 304
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 80% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 80% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten of op maximaal 
tien van die investeringsprioriteiten, als 
antwoord op specifieke territoriale noden, 
op voorwaarde dat deze noden worden 
gedefinieerd in samenwerking met de 
partners naar wie wordt verwezen in 
artikel 5;

Or. fr

Amendement 305
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 80% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 80% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten, met een 
bijzondere focus op subregionale arme 
buurten (gebieden, districten of 
arbeidsmarktregio's in moeilijkheden).

Or. fr

Amendement 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Voor overgangsregio's concentreren de
lidstaten 70% van de ESF-toewijzing voor 
elk operationeel programma op maximaal 
vier van de in artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

b) Voor overgangsregio's concentreren de 
lidstaten ten minste 70% van het totale 
bedrag aan ESF-middelen op nationaal 
niveau op de in punten 8, 9 en 10 van 
artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…]/2012[CPR], vastgestelde thematische 
doelstellingen.

Or. en

Amendement 307
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Voor overgangsregio's concentreren de 
lidstaten 70% van de ESF-toewijzing voor 
elk operationeel programma op maximaal 
vier van de in artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

b) Voor overgangsregio's concentreren de 
lidstaten 60% van de ESF-toewijzing voor 
elk operationeel programma op maximaal 
vier van de in artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

Or. it
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Amendement 308
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Voor overgangsregio's concentreren de 
lidstaten 70% van de ESF-toewijzing voor 
elk operationeel programma op maximaal 
vier van de in artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

b) Voor overgangsregio's concentreren de 
lidstaten 60% van de ESF-toewijzing voor 
elk operationeel programma op maximaal 
vier van de in artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

Or. de

Motivering

Door 70% van de middelen in overgangsregio's te concentreren zou de flexibiliteit worden 
verminderd. Aangezien de operationele programma's zeven jaar zullen lopen en er grote 
ongelijkheden bestaan tussen de regio's is flexibiliteit echter bijzonder belangrijk.

Amendement 309
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) Voor overgangsregio's concentreren de 
lidstaten 70% van de ESF-toewijzing voor 
elk operationeel programma op maximaal 
vier van de in artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

b) Voor overgangsregio's concentreren de 
lidstaten 70% van de ESF-toewijzing voor 
elk operationeel programma op maximaal 
vier van de in artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten of op maximaal 10 
van die investeringsprioriteiten, als 
antwoord op specifieke territoriale noden, 
op voorwaarde dat deze noden worden 
gedefinieerd in samenwerking met de 
partners naar wie wordt verwezen in 
artikel 5;

Or. fr

Amendement 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c



AM\904731NL.doc 129/200 PE489.537v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Voor minder ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 60% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

c) Voor minder ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten ten minste 60% 
van het totale bedrag aan ESF-middelen 
op nationaal niveau op de in punten 8, 9 
en 10 van artikel 9 van Verordening (EU) 
nr. […]/2012[CPR], vastgestelde 
thematische doelstellingen.

Or. en

Amendement 311
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Voor minder ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 60% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

c) Voor minder ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 50% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

Or. it

Amendement 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Voor minder ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 60% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten..

c) Voor minder ontwikkelde regio's en 
voor regio's waarvan het BBP per hoofd, 
in de periode 2007 – 2013, minder 
bedroeg dan 75% van het gemiddelde bbp 
van de EU- 25 maar die nu in 
aanmerking komen in de categorie 
overgangsregio's of meer ontwikkelde 
regio's, concentreren de lidstaten 60% van 
de toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vijf van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
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investeringsprioriteiten.

Or. en

Motivering

In order to ensure efficient use and absorption of ESF funds regions whose GDP per capita for 
the 2007- 2013 period was less than 75% of the average GDP of the EU- 25 and who are now 
eligible under the transition or more developed regions category, should, with regards to 
thematic concentration, be treated equally to less developed regions. These regions show very 
often great internal dishomogenity with regards to GDP per capita, have specific investment 
needs and therefore should be given more flexibility regarding operational programmes. In 
order to improve the absorption capacity of the less developed regions they should have the 
possibility to concentrate 60% of the allocation on up to five investment priorities.

Amendement 313
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Voor minder ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 60% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

c) Voor minder ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 60% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten of op maximaal 10 
van deze investeringsprioriteiten, als 
antwoord op specifieke territoriale noden, 
op voorwaarde dat deze noden worden 
gedefinieerd in samenwerking met de 
partners naar wie wordt verwezen in 
artikel 5;

Or. fr

Amendement 314
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen de operationele programma's 
krijgen de lidstaten enige speelruimte om 
hun investeringsprioriteiten te bepalen.
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Or. de

Amendement 315
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het maximum aantal 
investeringsprioriteiten, waarnaar wordt 
verwezen in subalinea 1, kan worden 
opgetrokken van 4 naar 6, als duidelijk 
kan worden aangetoond dat dit de 
specifieke noden van individuele regio's 
beter zal dienen.

Or. it

Amendement 316
Kinga Göncz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 317
Elisabeth Schroedter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 318
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke outputindicatoren 
betreffen deels of volledig uitgevoerde 
concrete acties. Wanneer dit relevant is 
voor de aard van de ondersteunde concrete 
acties, worden voor 2022 cumulatief 
gekwantificeerde streefcijfers vastgesteld. 
De indicatoren betreffende de 
uitgangssituatie worden op nul gezet.

De gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke harde en zachte 
outputindicatoren betreffen deels of 
volledig uitgevoerde concrete acties. 
Wanneer dit relevant is voor de aard van de 
ondersteunde concrete acties, worden voor 
2022 cumulatief gekwantificeerde 
streefcijfers vastgesteld. De indicatoren 
betreffende de uitgangssituatie worden op 
nul gezet.

Or. en

Amendement 319
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie zal een uitgebreide 
en goed gefundeerde reeks indicatoren 
uitwerken, die duidelijk aantonen op welk 
gebied er vooruitgang werd geboekt en op 
welk gebied het gebruik van de fondsen 
niet heeft bijgedragen tot het 
verwezenlijken van de doelstellingen van 
de Unie. In samenwerking met de 
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lidstaten zal de Commissie gegevens 
verzamelen betreffende de verschillende 
gezichten van armoede en sociale 
uitsluiting, zoals een ongelijke toegang tot 
informatie, goederen en diensten en 
betreffende de veranderingen die nodig 
zijn in de daaraan verbonden 
omstandigheden. Er zullen ook 
uitgesplitste gegevens betreffende de 
situatie van de Roma worden verstrekt.

Or. en

Amendement 320
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 321
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betrokkenheid van de sociale 
partners en andere belanghebbenden, met 
name niet-gouvernementele organisaties, 

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

evaluatie van de operationele programma's, 
als bedoeld in artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. […], kan de vorm aannemen van 
globale subsidies, als omschreven in 
artikel 112, lid 7, van Verordening (EU) 
nr. […] of van technische bijstand als 
omschreven in de artikelen 108 en 109 
van Verordening (EU) nr. […]. Lidstaten 
stellen globale subsidieprogramma's op 
die toegankelijk zijn voor kleine ngo's in 
alle operationele programma's van het 
ESF. In dit geval wordt in het operationele 
programma het deel van het programma 
aangegeven waarop de globale subsidie 
betrekking heeft, inclusief een indicatieve 
financiële toewijzing daarvoor van elke 
prioritaire as

In alle operationele programma's van het 
ESF zullen middelen voor technische 
bijstand beschikbaar worden gemaakt, 
met een bijzondere steun voor technische 
bijstandsdiensten voor ngo's op EU- en 
regionaal niveau.

Or. en

Amendement 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De betrokkenheid van de lokale en 
regionale overheden, sociale partners en 
andere belanghebbenden, met name niet-
gouvernementele organisaties, bij het 
ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van 
de operationele programma's, als bedoeld 
in artikel 5 van Verordening (EU) nr. […], 
kan de vorm aannemen van globale 
subsidies, als omschreven in artikel 113, 
lid 7, van Verordening (EU) nr. […] en 
van technische bijstand, als omschreven 
in de artikelen 108 en 109 van 
Verordening (EU) nr. […]. Lidstaten 
stellen globale subsidieprogramma's op 
die toegankelijk zijn voor kleine NGO's in 
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alle operationele programma's van het 
ESF. In dit geval wordt in het operationele 
programma het deel van het programma 
aangegeven waarop de globale subsidie 
betrekking heeft, inclusief een indicatieve 
financiële toewijzing daarvoor van elke 
prioritaire as.
In alle operationele programma's van het 
ESF zullen middelen voor technische 
bijstand beschikbaar worden gemaakt, 
met een bijzondere steun voor door ngo's 
en kleine lokale en regionale overheden 
aangestuurde technische 
bijstandsdiensten op EU- en regionaal 
niveau.

Or. en

Amendement 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De betrokkenheid van de bevoegde 
regionale, lokale, stedelijke en andere 
lokale overheden, overkoepelende 
organisaties die het lokale en regionale 
niveau vertegenwoordigen, sociale 
partners en andere belanghebbenden, met 
name niet-gouvernementele organisaties, 
bij het ontwerp, de uitvoering, de controle 
en de evaluatie van de operationele 
programma's, als bedoeld in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […], kan de vorm 
aannemen van globale subsidies, als 
omschreven in artikel 113, lid 7, van 
Verordening (EU) nr. […]. In dit geval 
wordt in het operationele programma het 
deel van het programma aangegeven 
waarop de globale subsidie betrekking 
heeft, inclusief een indicatieve financiële 
toewijzing daarvoor van elke prioritaire as.

Or. en
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Amendement 324
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De betrokkenheid van de sociale 
partners en andere belanghebbenden, met 
name niet-gouvernementele organisaties, 
die daarmee rekening houden en die 
optreden op regionaal en lokaal niveau, 
bij de uitvoering van de operationele 
programma's, evenals de partners bedoeld 
in artikel 5, onder a), b) en c) van 
Verordening (EU) nr. […], kan de vorm 
aannemen van globale subsidies, als 
omschreven in artikel 113, lid 7, van 
Verordening (EU) nr. […]. In dit geval 
wordt in het operationele programma een
deel van het programma aangegeven 
waarop de globale subsidie betrekking 
heeft, inclusief een indicatieve financiële 
toewijzing van elke prioritaire as.

Or. en

Amendement 325
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De betrokkenheid van de bevoegde 
regionale, lokale, stedelijke en andere 
lokale overheden, de sociale partners en 
andere belanghebbenden, met name niet-
gouvernementele organisaties, bij de 
uitvoering van de operationele 
programma's, als bedoeld in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […], kan de vorm 
aannemen van globale subsidies, als 
omschreven in artikel 112, lid 7, van 
Verordening (EU) nr. […]. In dit geval 
wordt in het operationele programma het 
deel van het programma aangegeven 
waarop de globale subsidie betrekking 
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heeft, inclusief een indicatieve financiële 
toewijzing daarvoor van elke prioritaire as.

Or. en

Amendement 326
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 327
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

wordt in het operationele programma het 
deel van het programma aangegeven 
waarop de globale subsidie betrekking 
heeft, inclusief een indicatieve financiële 
toewijzing daarvoor van elke prioritaire as.

Or. fr

Amendement 328
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners aan door 
het ESF ondersteunde acties zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening 
(EU) nr. […] of in voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komende 
lidstaten ervoor dat een passend bedrag aan 
ESF-middelen wordt toegewezen aan 
capaciteitsopbouwende activiteiten in de 
vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners aan door 
het ESF ondersteunde acties kunnen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening 
(EU) nr. […] of in voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komende 
lidstaten ervoor zorgen dat een passend 
bedrag aan ESF-middelen wordt 
toegewezen aan capaciteitsopbouwende 
activiteiten in de vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

Or. de

Amendement 329
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners aan door 
het ESF ondersteunde acties zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening 

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van alle relevante actoren aan 
door het ESF ondersteunde acties zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening 
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(EU) nr. […] of in voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komende 
lidstaten ervoor dat een passend bedrag aan 
ESF-middelen wordt toegewezen aan 
capaciteitsopbouwende activiteiten in de 
vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

(EU) nr. […] of in voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komende 
lidstaten ervoor dat een passend bedrag aan 
ESF-middelen wordt toegewezen aan 
capaciteitsopbouwende activiteiten in de 
vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de relevante actoren, met inbegrip 
van de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

Or. en

Amendement 330
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners aan door 
het ESF ondersteunde acties zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven 
in artikel 82, lid 2, onder a), van 
Verordening (EU) nr. […] of in voor 
steun uit het Cohesiefonds in aanmerking 
komende lidstaten ervoor dat een passend 
bedrag aan ESF-middelen wordt 
toegewezen aan capaciteitsopbouwende 
activiteiten in de vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners aan door 
het ESF ondersteunde acties zorgen de 
beheersautoriteiten ervoor dat een passend 
bedrag aan ESF-middelen, ten minste 2% 
van het totaal aan ESF-middelen in elke 
lidstaat, wordt toegewezen aan 
capaciteitsopbouwende activiteiten in de 
vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

Or. en

Amendement 331
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners aan door 
het ESF ondersteunde acties zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening 
(EU) nr. […] of in voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komende 
lidstaten ervoor dat een passend bedrag
aan ESF-middelen wordt toegewezen aan 
capaciteitsopbouwende activiteiten in de 
vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners, naar wie 
wordt verwezen in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […], aan de 
voorbereiding, de uitvoering, de controle 
en de evaluatie van door het ESF 
ondersteunde programma's zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a) en b), van 
Verordening (EU) nr. […] of in voor steun 
uit het Cohesiefonds in aanmerking 
komende lidstaten ervoor dat 2% aan ESF-
middelen wordt toegewezen aan 
capaciteitsopbouwende activiteiten in de 
vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

Or. fr

Amendement 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners aan door 
het ESF ondersteunde acties zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening 
(EU) nr. […] of in voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komende 
lidstaten ervoor dat een passend bedrag aan 
ESF-middelen wordt toegewezen aan 
capaciteitsopbouwende activiteiten in de 
vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners aan door 
het ESF ondersteunde acties zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[…] of in voor steun uit het Cohesiefonds 
in aanmerking komende lidstaten ervoor 
dat een passend bedrag aan ESF-middelen 
wordt toegewezen aan 
capaciteitsopbouwende activiteiten in de 
vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.
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Or. en

Amendement 333
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners aan door 
het ESF ondersteunde acties zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening 
(EU) nr. […] of in voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komende 
lidstaten ervoor dat een passend bedrag aan 
ESF-middelen wordt toegewezen aan 
capaciteitsopbouwende activiteiten in de 
vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners aan door 
het ESF ondersteunde acties zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a) en b), van 
Verordening (EU) nr. […] of in voor steun 
uit het Cohesiefonds in aanmerking 
komende lidstaten ervoor dat een passend 
bedrag aan ESF-middelen wordt 
toegewezen aan capaciteitsopbouwende 
activiteiten in de vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

Or. de

Amendement 334
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van de passende 
deelname aan en de toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen, zorgen 
de beheersautoriteiten van een 
operationeel programma in een regio als 
omschreven in artikel 82, lid 2, onder a), 
van Verordening (EU) nr. […] of in voor 
steun uit het Cohesiefonds in aanmerking 
komende lidstaten ervoor dat een passend 

3. Ter aanmoediging van de passende 
deelname aan en de toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale en socioculturele 
inclusie, gendergelijkheid en gelijke 
kansen, zorgen de beheersautoriteiten 
ervoor dat een passend bedrag aan ESF-
middelen, minimum 2% van het totaal aan
ESF-middelen in elke lidstaat, wordt 
toegewezen aan de capaciteitsopbouw en 
netwerking voor niet-gouvernementele 
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bedrag aan ESF-middelen wordt 
toegewezen aan de capaciteitsopbouw voor 
niet-gouvernementele organisaties.

organisaties.

Or. en

Amendement 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van de passende 
deelname aan en de toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen, zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening 
(EU) nr. […] of in voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komende 
lidstaten ervoor dat een passend bedrag aan 
ESF-middelen wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

3. Ter aanmoediging van de passende 
deelname aan en de toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen, zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[…] of in voor steun uit het Cohesiefonds 
in aanmerking komende lidstaten ervoor 
dat een passend bedrag aan ESF-middelen 
wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

Or. en

Amendement 336
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van de passende 
deelname aan en de toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen, zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), van Verordening 

3. Ter aanmoediging, overeenkomstig 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. […],
van de passende deelname aan en de 
toegang van niet-gouvernementele 
organisaties tot de voorbereiding, de 
uitvoering, de controle en de beoordeling 
van door het ESF ondersteunde 
programma's, in het bijzonder via 
effectieve maatregelen en met name op het 
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(EU) nr. […] of in voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komende 
lidstaten ervoor dat een passend bedrag
aan ESF-middelen wordt toegewezen aan 
de capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen, zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a) en b), van 
Verordening (EU) nr. […] of in voor steun 
uit het Cohesiefonds in aanmerking 
komende lidstaten ervoor dat 2% van de
ESF-middelen wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw, in de vorm van 
opleidings- en netwerkingsmaatregelen en 
aan gezamenlijke maatregelen genomen 
door niet-gouvernementele organisaties.

Or. de

Amendement 337
Martin Kastler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen aan te 
moedigen, zorgen de beheersautoriteiten 
van een operationeel programma in een 
regio als omschreven in Artikel 
82(2)(onder a) van Verordening (EU) nr. 
[...] of in voor steun uit het Cohesiefonds in 
aanmerking komende lidstaten ervoor dat 
een passend bedrag aan ESF-middelen 
wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties. 

3. 3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van de in artikel 
5 van Verordening (EU) nr. [...] bedoelde
niet-gouvernementele organisaties tot door 
het ESF ondersteunde acties en 
voorbereiding, uitvoering, follow-up en 
evaluatie van programma's die het ESF 
ondersteunt, in het bijzonder met 
impactmaatregelen, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen, zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a) en b), van 
Verordening (EU) nr. […] of in voor steun 
uit het Cohesiefonds in aanmerking 
komende lidstaten ervoor dat 2% van het 
ESF-middelen wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw, in de vorm van 
training en netwerkmaatregelen en 
gezamenlijk genomen maatregelen door
niet-gouvernementele organisaties.

Or. de
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Amendement 338
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen aan te 
moedigen, zorgen de beheersautoriteiten 
van een operationeel programma in een 
regio als omschreven in Artikel 
82(2)(onder a) van Verordening (EU) nr. 
[...] of in voor steun uit het Cohesiefonds in 
aanmerking komende lidstaten ervoor dat 
een passend bedrag aan ESF-middelen 
wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

3. 3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van de in artikel 
5 van Verordening (EU) nr. [...] bedoelde
niet-gouvernementele organisaties tot door 
het ESF ondersteunde acties en 
voorbereiding, uitvoering, follow-up en 
evaluatie van programma's die het ESF 
ondersteunt, in het bijzonder met 
impactmaatregelen, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen, zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a) en b), van 
Verordening (EU) nr. […] of in voor steun 
uit het Cohesiefonds in aanmerking 
komende lidstaten ervoor dat 2% van het 
ESF-middelen wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

Or. fr

Amendement 339
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen aan te 
moedigen, zorgen de beheersautoriteiten 
van een operationeel programma in een 
regio als omschreven in Artikel
82(2)(onder a) van Verordening (EU) nr. 
[...] of in voor steun uit het Cohesiefonds in 

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen, zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a) en b), van 
Verordening (EU) nr. […] of in voor steun 
uit het Cohesiefonds in aanmerking 
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aanmerking komende lidstaten ervoor dat 
een passend bedrag aan ESF-middelen 
wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

komende lidstaten ervoor dat 2% van het 
ESF-middelen wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw, voor training en 
netwerkmaatregelen en gezamenlijk 
genomen maatregelen door niet-
gouvernementele organisaties.

Or. de

Amendement 340
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen aan te 
moedigen, zorgen de beheersautoriteiten 
van een operationeel programma in een 
regio als omschreven in Artikel 
82(2)(onder a) van Verordening (EU) nr. 
[...] of in voor steun uit het Cohesiefonds in 
aanmerking komende lidstaten ervoor dat 
een passend bedrag aan ESF-middelen 
wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen aan te 
moedigen, zorgen de beheersautoriteiten 
van een operationeel programma in een 
regio als omschreven in Artikel 
82(2)(onder a) (minder ontwikkelde 
regio's) en (onder b) (transitieregio's) van 
Verordening (EU) nr. [...] of in voor steun 
uit het Cohesiefonds in aanmerking 
komende lidstaten ervoor dat een passend 
bedrag aan ESF-middelen wordt 
toegewezen aan de capaciteitsopbouw voor 
niet-gouvernementele organisaties, in de 
vorm van training en netwerkmaatregelen 
en het gezamenlijk nemen van 
maatregelen door gouvernementele 
organisaties.

Or. de

Amendement 341
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen aan te 
moedigen, zorgen de beheersautoriteiten 
van een operationeel programma in een 
regio als omschreven in Artikel 
82(2)(onder a) van Verordening (EU) nr. 
[...] of in voor steun uit het Cohesiefonds in 
aanmerking komende lidstaten ervoor dat 
een passend bedrag aan ESF-middelen 
wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen aan te 
moedigen, zorgen de beheersautoriteiten 
van een operationeel programma in een 
regio als omschreven in Artikel 
82(2)(onder a) en (onder b)van 
Verordening (EU) nr. [...] of in voor steun 
uit het Cohesiefonds in aanmerking 
komende lidstaten ervoor dat een passend 
bedrag aan ESF-middelen wordt 
toegewezen aan de capaciteitsopbouw voor 
niet-gouvernementele organisaties.

Or. fi

Amendement 342
Lívia Járóka

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen aan te 
moedigen, zorgen de beheersautoriteiten 
van een operationeel programma in een 
regio als omschreven in Artikel 
82(2)(onder a) van Verordening (EU) nr. 
[...] of in voor steun uit het Cohesiefonds in 
aanmerking komende lidstaten ervoor dat 
een passend bedrag aan ESF-middelen 
wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

3. Ter voorziening van passende deelname 
aan en toegang van belanghebbende niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde actiesen voorbereiding, 
uitvoering, follow-up en evaluatie van 
programma's die het ESF ondersteunt, in 
het bijzonder voor de niet-
gouvernementele organisaties die 
begunstigden van zulke programma's 
vertegenwoordigen of hiervoor pleiten,
met name op het gebied van sociale 
inclusie, gendergelijkheid en gelijke 
kansen aan te moedigen, zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
Artikel 82(2)(onder a) van Verordening 
(EU) nr. [...] of in voor steun uit het 
Cohesiefonds in aanmerking komende 
lidstaten ervoor dat een passend bedrag aan 
ESF-middelen wordt toegewezen aan de 
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capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

Or. en

Amendement 343
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen aan te 
moedigen, zorgen de beheersautoriteiten 
van een operationeel programma in een 
regio als omschreven in Artikel 
82(2)(onder a) van Verordening (EU) nr. 
[...] of in voor steun uit het Cohesiefonds
in aanmerking komende lidstaten ervoor 
dat een passend bedrag aan ESF-middelen 
wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen aan te 
moedigen, zorgen de beheersautoriteiten 
van een operationeel programma in een 
regio dat een passend bedrag aan ESF-
middelen wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

Or. en

Amendement 344
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties tot door het 
ESF ondersteunde acties, met name op het 
gebied van sociale inclusie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen aan te 
moedigen, zorgen de beheersautoriteiten 
van een operationeel programma in een 
regio als omschreven in Artikel 

3. Ter aanmoediging van passende 
deelname aan en toegang van niet-
gouvernementele organisaties en de sociale 
partners tot de door het ESF ondersteunde 
acties, met name op het gebied van sociale 
inclusie, gendergelijkheid en gelijke 
kansen aan te moedigen, zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
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82(2)(onder a) van Verordening (EU) nr. 
[...] of in voor steun uit het Cohesiefonds
in aanmerking komende lidstaten ervoor 
dat een passend bedrag aan ESF-middelen 
wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

Artikel 82(2)(onder a) en (onder b)van 
Verordening (EU) nr. [...] of in voor steun 
uit het Cohesiefonds in aanmerking 
komende lidstaten ervoor dat een passend 
bedrag aan ESF-middelen wordt 
toegewezen aan de capaciteitsopbouw 
activiteiten.

Or. en

Amendement 345
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
de gelijkheid van mannen en vrouwen door 
mainstreaming als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. […] en specifieke 
acties als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder 
a) iv), met name om de duurzame 
participatie en vooruitgang van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te vergroten, de 
gendergebaseerde segregatie op de 
arbeidsmarkt te verkleinen, 
genderstereotypes in het onderwijs en de 
beroepsopleiding te bestrijden en de 
combinatie van werk en privéleven voor 
vrouwen en mannen te bevorderen, het 
aanpakken van de feminisering van 
armoede door het bevorderen van de 
gelijke verdeling van de 
zorgverantwoordelijkheden tussen 
mannen en vrouwen. De lidstaten zorgen 
ervoor dat gendergelijkheid en gelijke 
kansen worden gestimuleerd bij de
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van de operationele 
programma's met behulp van de 
methoden van de Gender budgeting
analyse. De lidstaten zorgen verder voor 
een gebalanceerde participatie van
vrouwen en mannen binnen het beleid en 
de uitvoering van de operationele
programma's op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau en informeert over de 
vorderingen hiervan.
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Or. en

Amendement 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
de gelijkheid van vrouwen en mannen door 
mainstreaming als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. […] door gender 
perspectief bij acties onder alle 
thematische prioriteiten en binnen alle 
stadia van de planning en uitvoering van 
programma's te integreren. De lidstaten 
kennen middelen toe en specifiek gerichte 
acties als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder 
a) iv), met name om de duurzame 
participatie en vooruitgang van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te vergroten, de 
gendergebaseerde segregatie op de 
arbeidsmarkt weg te vlakken, 
genderstereotypes in het onderwijs en de 
beroepsopleiding te bestrijden, het 
aanpakken van de feminisering van 
armoede door het bevorderen van de 
gelijke verdeling van 
zorgverantwoordelijkheid tussen mannen 
en vrouwen en het toepassen van de 
combinatie van werk en privéleven voor 
vrouwen en mannen.

Or. en

Amendement 347
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
de gelijkheid van mannen en vrouwen door 
mainstreaming als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. […] en specifiek 

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

perspectief bij acties onder alle 
thematische prioriteiten te integreren. De 
lidstaten kennen middelen toe voor 
specifiek gerichte acties als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder a) iv), met name om 
de duurzame participatie en vooruitgang 
van vrouwen op de arbeidsmarkt te 
vergroten maar niet exclusief, de 
gendergebaseerde segregatie op de 
arbeidsmarkt te verkleinen, 
genderstereotypes in het onderwijs en de 
beroepsopleiding te bestrijden, het 
aanpakken van de feminisering van 
armoede door het bevorderen van de 
gelijke verdeling van 
zorgverantwoordelijkheid tussen mannen 
en vrouwen en mannen en de combinatie 
van werk, gezin en privéleven voor 
mannen en vrouwen te bevorderen. 

Or. en

Amendement 348
Thomas Mann

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 349
Kinga Göncz

Voorstel voor een ordening
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
gelijke kansen voor mensen blootgesteld 
aan discriminatie op grond van geslacht, 
ras of etnische afstamming, religie of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, via mainstreaming van het 
beginsel van gelijke kansen als bedoeld in 
artikel 7 van Verordening (EU) nr. […], en 
met specifieke acties binnen in het kader 
van de investeringsprioriteiten als 
vastgesteld in artikel 3, met name artikel 3, 
lid 1, onder c)(ii) en ( iii). Dergelijke acties 
zijn gericht op mensen die het risico van 
discriminatie lopen, om hun 
arbeidsmarktparticipatie te vergroten, hun 
sociale inclusie te bevorderen, de
ongelijkheden in termen van 
onderwijsniveau, gezondheidsstatus te 
verminderen en toegang tot kwalitatief 
hoge overheidsdiensten, de 
toegankelijkheid voor mensen met een 
handicap te verbeteren, en de overgang 
van institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken en het voorkomen van 
elke vorm van segregatie.
ESF-middelen mogen niet worden besteed 
aan programma's die sociale ongelijkheid 
of segregatie (bijv. door diensten te 
creëren die niet toegankelijk zijn voor de 
meest kansarme leden van de 
maatschappij). Het effect van ESF-
investeringen inzake gelijke kansen, 
gelijke toegang en integratie van de 
gemarginaliseerde groepen moet worden 
onderzocht en gerapporteerd met 
betrekking tot alle operatieve 
programma's. De lidstaten brengt verslag 
uit over gefinancierde initiatieven ten 
aanzien van gemarginaliseerde 
gemeenschappen en migranten, in hun 
nationale sociale verslagen als bijlage van 
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de nationale hervormingsprogramma's. 
De lidstaten speciferen in hun Nationale 
Roma Strategie de contributie aan de 
social-economische integratie van Roma 
personen en brengen jaarlijks verslag uit 
over de gemaakte initiatieven op dit 
gebied, in de nationale sociale verslagen 
als bijlage van de nationale 
hervormingsprogramma's. 

Or. en

Amendement 350
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
gelijke kansen voor iedereen, inclusief 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap via mainstreaming van het 
beginsel van non-discriminatie als bedoeld 
in artikel 7 van Verordening (EU) nr. […], 
en met specifieke acties binnen alle 
relevante investeringsprioriteiten als 
vastgesteld in artikel 3, door met name 
aandacht te geven aan personen die 
geconfronteerd worden met veelvuldige 
discriminaties. Dergelijke acties zijn 
gericht op mensen die het risico van 
discriminatie lopen en mensen met een 
handicap, om hun arbeidsmarktparticipatie 
te vergroten, met name om de 
toegankelijkheid voor de betrokkenen 
voor de arbeidsmarkt te verbeteren, hun 
sociale inclusie te bevorderen, de
ongelijkheden in termen van 
onderwijsniveau en gezondheidsstatus te 
verminderen en de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken.

Or. en
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Amendement 351
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
gelijke kansen voor iedereen, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, ras 
of etnische afstamming, religie of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, via mainstreaming van het 
beginsel van non-discriminatie als bedoeld 
in artikel 7 van Verordening (EU) nr. […].
Benevens ondersteunt het EFS specifieke 
acties binnen de investeringsprioriteiten als 
bedoeld in artikel 3 van deze Verordening, 
en met name in artikel 3, lid 1, onder c) iii). 
Dergelijke acties zijn gericht op mensen 
die het risico van discriminatie van alle 
leeftijden, lopen en mensen met een 
handicap, om hun arbeidsmarktparticipatie 
te vergroten, hun sociale inclusie te 
bevorderen, de ongelijkheden in termen 
van onderwijsniveau en gezondheidsstatus 
te verminderen en de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 352
Lívia Járóka

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
gelijke kansen voor iedereen, inclusief 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap via mainstreaming van het 
beginsel van non-discriminatie als bedoeld 
in artikel 7 van Verordening (EU) nr. […], 
en met specifieke acties binnen de 
investeringsprioriteiten als vastgesteld in 

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

artikel 3, en in artikel 3, lid 1, onder c) iii). 
Dergelijke acties zijn gericht op mensen 
die het risico van discriminatie lopen en 
sociale uitsluiting, zoals mensen met een 
handicap en leden van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, om hun 
arbeidsmarktparticipatie te vergroten, hun 
sociale inclusie te bevorderen, de
ongelijkheden in termen van zowel de 
toegang tot kwaliteitsdiensten in 
onderwijs en gezondheidszorg te 
verminderen als de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 353
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt
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Amendement 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sociale innovatie Schrappen
1. Het ESF bevordert de sociale innovatie 
op alle onder de werkingssfeer van het 
ESF vallende gebieden, als omschreven in 
artikel 3 van deze verordening, met name 
met het oog op het testen en het op grotere 
schaal toepassen van innovatieve 
oplossingen voor de aanpak van sociale 
behoeften.
2. De lidstaten geven in hun operationele 
programma's de thema's voor sociale 
innovatie aan die aan hun specifieke 
behoeften beantwoorden.
3. De Commissie vergemakkelijkt de 
capaciteitsopbouw voor sociale innovatie, 
met name door het ondersteunen van 
wederzijds leren, het oprichten van 
netwerken en het verspreiden van goede 
praktijken en methodologieën.

Or. en

Amendement 355
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert de sociale innovatie 
op alle onder de werkingssfeer van het ESF 
vallende gebieden, als omschreven in 
artikel 3 van deze Verordening, met name 
met het oog op het testen en het op grotere 
schaal toepassen van innovatieve 
oplossingen voor de aanpak van sociale 
behoeften.

1. Het ESF bevordert de sociale innovatie 
op alle onder de werkingssfeer van het ESF 
vallende gebieden, als omschreven in 
artikel 3 van deze Verordening, met name 
met het oog op het testen, evalueren en 
vervolgens het op grotere schaal succesvol
toepassen van innovatieve oplossingen, 
inclusief bottom-up oplossingen voor de 
aanpak van sociale behoeften.

Or. en
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Amendement 356
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert de sociale innovatie 
op alle onder de werkingssfeer van het ESF 
vallende gebieden, als omschreven in 
artikel 3 van deze Verordening, met name 
met het oog op het testen en het op grotere 
schaal toepassen van innovatieve 
oplossingen voor de aanpak van sociale 
behoeften.

1. Het ESF bevordert de sociale innovatie 
op alle onder de werkingssfeer van het ESF 
vallende gebieden, als omschreven in 
artikel 3 van deze Verordening, met name 
met het oog op het testen, het evalueren en 
het op grotere schaal toepassen inclusief 
bottom-up oplossingen voor de aanpak van 
sociale behoeften.

Or. en

Amendement 357
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert de sociale innovatie 
op alle onder de werkingssfeer van het ESF 
vallende gebieden, als omschreven in 
artikel 3 van deze Verordening, met name 
met het oog op het testen en het op grotere 
schaal toepassen van innovatieve 
oplossingen voor de aanpak van sociale 
behoeften.

1. Het ESF bevordert de sociale innovatie 
op alle onder de werkingssfeer van het ESF 
vallende gebieden, als omschreven in 
artikel 3 van deze Verordening, met name 
met het oog op het testen op plaatselijk of 
regionaal niveau en dan en het op grotere 
schaal toepassen van innovatieve 
oplossingen voor de aanpak van sociale 
behoeften.

Or. fr

Amendement 358
Jutta Steinruck

Voorstel voor een regeling
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert de sociale innovatie 1. Het ESF bevordert de sociale innovatie 
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op alle onder de werkingssfeer van het ESF 
vallende gebieden, als omschreven in 
artikel 3 van deze Verordening, met name 
met het oog op het testen en het op grotere 
schaal toepassen van innovatieve 
oplossingen voor de aanpak van sociale 
behoeften.

op alle onder de werkingssfeer van het ESF 
vallende gebieden, als omschreven in 
artikel 3 van deze Verordening, met name 
met het oog op het testen, beoordelen en 
het op grotere schaal toepassen van 
innovatieve oplossingen voor de aanpak 
van sociale behoeften. Met het oog op het 
halen van de doelstellingen van Europa 
2020-strategie op het gebied van 
werkgelegenheid, onderwijs en 
armoebestrijding, worden alle 
aandeelhouders bij het uitvoeren van de 
oplossingen, met name gebaseerd op de 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, sociale organisaties en 
onderwijsinstellingen betrokken.

Or. de

Amendement 359
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis.'Sociale innovatie' betekent nieuwe 
interventies die sociaal zijn zowel in hun 
doelen als hun middelen en zorgen voor 
meer effectieve, efficiënte, duurzame 
en/of gewoon antwoorden op sociale 
behoeften die nog niet of onvoldoende 
behandeld zijn op het gebied van 
bestrijding van de armoede en sociale 
uitsluiting, het bevorderen van een hoog 
niveau van hoogwaardige 
werkgelegenheid en fatsoenlijk werk, de 
garantie van voldoende sociale veiligheid 
en het voorkomen van armoede, het 
verbeteren van arbeidsomstandigheden, 
en zo bijdragen aan het maatschappelijke 
proces. 
Sociale innovatie verbetert de kwaliteit 
van het leven en werk. Het zal niet alleen 
op basis van economische criteria worden 
beoordeeld, maar meer op basis van de 
toegevoegde waarde voor de maatschappij 
in zijn geheel.
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Or. en

Amendement 360
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten geven in hun operationele 
programma's de domeinen en thema's voor 
sociale innovatie aan die aan hun 
specifieke behoeften beantwoorden, alsook 
een plan voor de evaluatie van opgedane 
ervaringen en de benutting en 
verspreiding van de bereikte resultaten. 

Or. it

Amendement 361
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten geven in hun operationele 
programma's de thema's voor sociale 
innovatie aan die aan hun specifieke 
behoeften beantwoorden, inclusief zaken 
gerelateerd aan socio-culturele innovatie 
en corresponderend is met acties van 
andere CSF-middelen met name de 
ERDF.

Or. en

Amendement 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
capaciteitsopbouw voor sociale innovatie, 

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

met name door het ondersteunen van 
wederzijds leren, het oprichten van 
netwerken en het verspreiden en benutten
van goede praktijken en methodologieën, 
ook ten aanzien van gemeenschappelijke 
criteria voor de toekenning van sociale 
labels aan bedrijven. 

Or. fr

Amendement 363
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 364
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transnationale samenwerking Transnationale en interregionale 
samenwerking

Or. it

Amendement 365
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zullen de transnationale 
samenwerking ondersteunen met de 
doelstelling om wederzijds leren te 
bevorderen en hierdoor de effectiviteit van 
het beleid ondersteund door het ESF te 
vergroten. Partners van tenminste twee 
lidstaten worden betrokken bij de 
transnationale samenwerking.

1. De lidstaten kunnen de transnationale 
samenwerking ondersteunen met de 
doelstelling om wederzijds leren te 
bevorderen en hierdoor de effectiviteit van 
het beleid ondersteund door het ESFte 
vergroten. 

Or. it

Amendement 366
Andrea Cozzolino

Voorstel voor verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 368
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten ondersteunen de 
transnationale samenwerking met het oog 
op de bevordering van wederzijds leren en 
de verbetering van de doeltreffendheid van 
de door het ESF ondersteunde 
beleidsmaatregelen. Bij een transnationale 
samenwerking zijn partners van ten minste 
twee lidstaten, bedoeld in artikel 5 van de 
Verordening (EU) nr. [...], betrokken.

Or. en

Amendement 369
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst.

2. Na overleg met alle betrokken 
aandeelhouders, inclusief ngo's, kunnen 
de lidstaten de thema's voor transnationale 
samenwerking kiezen uit een door de 
Commissie voorgestelde en door het ESF-
comité goedgekeurde lijst.

Or. en

Amendement 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst.

2. Na overleg met maatschappelijke 
organisaties en lokale en regionale 
autoriteiten, kunnen de lidstaten de 
thema's voor transnationale samenwerking 
kiezen uit een door de Commissie 
voorgestelde en door het ESF-comité 
goedgekeurde lijst.

Or. en

Amendement 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst.

2. De lidstaten kunnen in samenwerking 
met regionale, lokale stedelijke en andere 
autoriteiten de thema's voor transnationale 
samenwerking kiezen uit een door de 
Commissie voorgestelde en door het ESF-
comité goedgekeurde lijst.

Or. en

Amendement 372
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst.

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst, 
na overleg met de partners.

Or. en

Amendement 373
Mara Bizzotto
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst.

2. De lidstaten kunnen, in samenwerking 
met regionale, lokale, stedelijke en andere 
autoriteiten, de thema's voor transnationale 
samenwerking kiezen uit een door de 
Commissie voorgestelde en door het ESF-
comité goedgekeurde lijst.

Or. en

Amendement 374
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst.

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst en 
andere interessante voorstellen doen. 

Or. en

Amendement 375
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordering
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
transnationale samenwerking betreffende 
de in lid 2 bedoelde thema's via wederzijds 
leren en gecoördineerde of gezamenlijke 
acties. De Commissie zet met name een 
platform op EU-niveau op om de 
uitwisseling van ervaringen, de 
capaciteitsopbouw en de netwerking, 
alsook de verspreiding van de relevante 
resultaten te vergemakkelijken. Bovendien 
ontwikkelt de Commissie een 
gecoördineerd uitvoeringskader met 

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
transnationale samenwerking via 
wederzijds leren en gecoördineerde of 
gezamenlijke acties. De Commissie zet met 
name een platform op EU-niveau op om 
het opbouwen van transnationale 
partnerschappen, de uitwisseling van 
ervaringen, de capaciteitsopbouw en de 
netwerking, alsook de benutting en 
verspreiding van de relevante resultaten te 
vergemakkelijken.
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gemeenschappelijke 
subsidiabiliteitscriteria, types en 
tijdschema's voor acties, en 
gemeenschappelijke methodologische 
benaderingen voor monitoring en 
evaluatie, met het oog op de 
vergemakkelijking van de transnationale 
samenwerking.

Or. it

Amendement 376
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
transnationale samenwerking betreffende 
de in lid 2 bedoelde thema's via wederzijds 
leren en gecoördineerde of gezamenlijke 
acties. De Commissie zet met name een 
platform op EU-niveau op om de 
uitwisseling van ervaringen, de 
capaciteitsopbouw en de netwerking, 
alsook de verspreiding van de relevante 
resultaten te vergemakkelijken. Bovendien 
ontwikkelt de Commissie een 
gecoördineerd uitvoeringskader met 
gemeenschappelijke 
subsidiabiliteitscriteria, types en 
tijdschema's voor acties, en 
gemeenschappelijke methodologische 
benaderingen voor monitoring en evaluatie, 
met het oog op de vergemakkelijking van 
de transnationale samenwerking.

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
transnationale samenwerking betreffende 
de in lid 2 bedoelde thema's via wederzijds 
leren en gecoördineerde of gezamenlijke 
acties. De Commissie zet met name een 
platform op EU-niveau op om de 
uitwisseling van ervaringen, de 
capaciteitsopbouw en de netwerking, 
alsook de verspreiding van de relevante 
resultaten te vergemakkelijken. Lidstaten 
worden aangemoedigd om netwerken voor 
sociale inclusie op te zetten op 
transnationaal niveau, onder andere door 
het betrekken van relevante 
belanghebbenden uit het maatschappelijk 
middenveld. Bovendien ontwikkelt de 
Commissie een gecoördineerd 
uitvoeringskader met gemeenschappelijke 
subsidiabiliteitscriteria, types en 
tijdschema's voor acties, en 
gemeenschappelijke methodologische 
benaderingen voor monitoring en evaluatie, 
met het oog op de vergemakkelijking van 
de transnationale samenwerking.

Or. en

Amendement 377
Riikka Manner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De doelstellingen voor 
transnationale samenwerking van het 
ESF moeten beoordeeld worden in dienst 
van de doelstellingen toegewezen aan de 
programma's voor Europese territoriale 
samenwerking (ETS), wat zal leiden tot 
een verhoogde efficiëntie bij het uitvoeren 
van acties gesteund door de verschillende 
fondsen en op het gebied van regionale 
toekenning.

Or. fi

Amendement 378
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Delen van de 20% van de ESF-
begroting toegekend aan "het bevorderen 
van sociale inclusie en het bestrijden van 
armoede" moeten gebruikt worden voor 
fondswisselingen betreffende 
transnationale experimenten voor sociale 
inclusie gericht op uitgesloten groepen in 
de samenleving. Deze experimenten 
worden uitgevoerd op regionaal niveau 
als onderdeel van initiatieven met 
betrokkenheid van overheden, de sociale 
partners en vrijwilligersorganisaties in de 
betrokken regio's.

Or. fr

Amendement 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 87, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […] kunnen 
operationele programma's prioritaire assen 
vaststellen voor de implementatie van 
sociale innovatie en transnationale 
samenwerking, als bedoeld in de artikelen 
9 en 10.

1. In afwijking van artikel 87, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […] kunnen 
operationele programma's prioritaire assen 
vaststellen voor de implementatie van 
transnationale samenwerking, als bedoeld 
in de artikelen 9 en 10.

Or. en

Amendement 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 87, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […] kunnen 
operationele programma's prioritaire assen 
vaststellen voor de implementatie van 
sociale innovatie en transnationale 
samenwerking, als bedoeld in de artikelen 
9 en 10.

1. In afwijking van artikel 87, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […] kunnen 
operationele programma's prioritaire assen 
vaststellen voor de implementatie van 
sociale innovatie en transnationale 
samenwerking, als bedoeld in de artikelen 
9 en 10.

In afwijking van artikel 4, leden 2 en 3, 
worden volledig toegewijde prioritaire 
assen, onder operationele programma's, 
aan sociale innovatie of transnationale 
samenwerking, of aan een combinatie van 
de twee, niet opgenomen in het geheel van 
de ESF-middelen in een lidstaat, als 
bedoeld in artikel 4, lid 2, of bij de 
toekenning voor ieder operationeel 
programma, als bedoeld in artikel 4, lid 3.

Or. pl

Motivering

Op basis van de vereisten voor thematische concentratie, als bepaald in artikel 4, leden 2 en 3, 
kan artikel 11 ongebruikt blijven. Financiering voor prioritaire assen volledig toegwijd aan 
sociale innovatie of aan transnationale samenwerking, of aan een combinatie van de twee, moet 
daarom niet gedekt worden door de voorzieningen voor thematische concentratie. 
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Amendement 381
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 87, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […] kunnen 
operationele programma's prioritaire assen 
vaststellen voor de implementatie van 
sociale innovatie en transnationale 
samenwerking, als bedoeld in de artikelen 
9 en 10.

1. In afwijking van artikel 87, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […] kunnen 
operationele programma's prioritaire assen 
vaststellen voor de implementatie van 
sociale innovatie en transnationale 
samenwerking, als bedoeld in de artikelen 
9 en 10. Acties omtrent sociale innovatie 
en transnationale samenwerking van het 
ESF kunnen ook deel uitmaken van een 
prioritaire multifondsenas.

Or. en

Amendement 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 110, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide.

2. In afwijking van artikel 110, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan transnationale 
samenwerking of een combinatie van 
beide.

Or. en

Amendement 383
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 110, lid 3, van 2. In afwijking van artikel 110, lid 3, van 
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Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide.

Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide of met 
verwijzing naar artikel 6, lid 1.

Or. en

Amendement 384
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 110, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide.

2. In afwijking van artikel 110, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide of wanneer 
secties van een programma rechtstreeks 
beheerd worden door de sociale partners 
of door niet-gouvernementele 
organisaties.

Or. fr

Amendement 385
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 110, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 

2. In afwijking van artikel 109, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
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meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide.

meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide of in het geval 
dat delen van een programma beheerd 
worden door niet-gouvernementele 
organisaties of door sociale partners.

Or. en

Amendement 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) sociale innovatie en transnationale 
samenwerking, als bedoeld in de artikelen 
9 en 10, wanneer zij niet onder een speciale 
prioritaire as vallen.

b) transnationale samenwerking, als 
bedoeld in de artikelen 9 en 10, wanneer zij 
niet onder een speciale prioritaire as vallen.

Or. en

Amendement 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF kan vanuit de plaatselijke 
gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. […], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven voor werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie, alsook 
geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. […], ondersteunen.

1. Het ESF moet vanuit de plaatselijke 
gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. […], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven voor werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie, alsook 
geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. […], ondersteunen.

Or. en

Amendement 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF kan vanuit de plaatselijke 
gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. […], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven voor werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie, alsook 
geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. […], ondersteunen.

1. Het ESF moet, in het bijzonder, vanuit 
de plaatselijke gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. […], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven voor werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie, alsook 
geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. […], ondersteunen.

Or. en

Amendement 389
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF kan vanuit de plaatselijke 
gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. […], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven voor werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie, alsook
geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. […], ondersteunen.

1. Het ESF kan vanuit de plaatselijke 
gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. […], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven, zoals socio-culturele 
initiatieven, voor werkgelegenheid, met 
inbegrip van tewerkstelling van jongeren,
onderwijs en sociale inclusie
ondersteunen. Het ESF kan gebruikt 
worden als "belangrijkste" fonds voor 
geïntegreerde projecten voor sociale 
inclusie onder artikel 3, letter c) 
gecombineerd met investeringsprioriteiten 
of acties van het EFRO. Ten minste 5% 
van het ESF moet uitgaan naar steun aan 
geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. […].

Or. en
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Amendement 390
Kinga Göncz

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stadsontwikkeling
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale en milieu-
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden, die zijn opgenomen in 
het partnerschapscontract, te kampen 
hebben.

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stads- en 
plattelandsontwikkeling ondersteunen via 
strategieën waarbij geïntegreerde acties 
worden vastgesteld om de economische, 
sociale en milieu-uitdagingen aan te 
pakken waarmee stedelijke en 
plattelandsgebieden, die zijn opgenomen 
in het partnerschapscontract, te kampen 
hebben. Om complementariteit met het 
EFRO te verzekeren en toegankelijkheid 
tot structuurfondsen voor ngo's te 
vereenvoudigen, kan het ESF gebruikt 
worden als belangrijkste fonds voor 
geïntegreerde projecten voor sociale 
inclusie door het combineren van sociale 
infrastructuren en bijbehorende diensten 
in achtergestelde gebieden.

Or. en

Amendement 391
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale en milieu-
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden, die zijn opgenomen in 
het partnerschapscontract, te kampen 
hebben.

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale, culturele en 
milieu-uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden te kampen hebben.
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Or. en

Amendement 392
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale en milieu-
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden, die zijn opgenomen in 
het partnerschapscontract, te kampen 
hebben.

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], moet het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale en milieu-
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden, die zijn opgenomen in 
het partnerschapscontract, te kampen 
hebben. Dit moet de mogelijkheid 
omvatten om steden aan te kunnen wijzen 
als intermediaire organen.

Or. en

Amendement 393
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale en milieu-
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden, die zijn opgenomen in 
het partnerschapscontract, te kampen 
hebben.

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], moet het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale en milieu-
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden, die zijn opgenomen in 
het partnerschapscontract, te kampen 
hebben. Dit moet de mogelijkheid 
omvatten om steden aan te kunnen wijzen 
als intermediaire organen.

Or. en
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Amendement 394
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Zoals bepaald in artikel 52, lid 2, 
van Verordening […] 
[gemeenschappelijke verordening], 
moeten lidstaten een gepast niveau van 
financiële toekenning van technische 
ondersteuning door het ESF rechtstreeks 
toekennen aan alle partners waarnaar 
verwezen wordt in artikel 5 van 
Verordening […] [gemeenschappelijke 
verordening] om de betrokkenheid en de 
deelname van die partners te 
vereenvoudigen voor de voorbereiding, 
implementatie, controle en evaluatie van 
programma's en handelingen en om hun 
capaciteitsopbouw te steunen in 
overeenstemming met de Europese 
gedragscode voor partnerschappen.

Or. en

Amendement 395
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het ESF kan steun verlenen voor 
uitgaven die worden verricht voor concrete
acties die plaatsvinden buiten het 
programmagebied, maar binnen de Unie,
op voorwaarde dat aan de twee volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

2. Het ESF kan steun verlenen voor 
uitgaven die worden verricht voor concrete 
acties die plaatsvinden buiten het 
programmagebied, op voorwaarde dat aan 
de twee volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Or. it

Amendement 396
Nadja Hirsch
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in artikel 57 van Verordening 
(EU) nr. […] bedoelde methoden kan de 
Commissie door de lidstaten betaalde 
uitgaven op basis van door de Commissie 
vastgestelde standaardschalen van 
eenheidskosten en vaste bedragen 
terugbetalen. De op deze basis berekende 
bedragen worden beschouwd als aan de 
begunstigden betaalde overheidssteun en 
als subsidiabele uitgaven voor de 
toepassing van Verordening (EU) nr. […].

Naast de in artikel 57 van Verordening 
(EU) nr. […] bedoelde methoden kan de 
Commissie door de lidstaten betaalde 
uitgaven op basis van door de Commissie 
vastgestelde standaardschalen van 
eenheidskosten en vaste bedragen 
terugbetalen. De eenheidskosten en de 
vaste bedragen kunnen per persoon 
berekend worden op basis van het huidige 
aantal deelnemers en kunnen tot 20% 
hoger of lager zijn dan de verwachte 
cijfers. De op deze basis berekende 
bedragen worden beschouwd als aan de 
begunstigden betaalde overheidssteun en 
als subsidiabele uitgaven voor de 
toepassing van Verordening (EU) nr. […].

Or. de

Amendement 397
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarom wordt de Commissie gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 16 
gedelegeerde wetshandelingen vast te 
stellen betreffende het type van de in 
aanmerking komende concrete acties, de 
definities van de standaardschalen van 
eenheidskosten en vaste bedragen en de 
maximumbedragen daarvan, die kunnen 
worden aangepast overeenkomstig de 
toepasselijke, gezamenlijk 
overeengekomen methoden.

Daarom wordt de Commissie gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 16 
gedelegeerde wetshandelingen vast te 
stellen betreffende het type van de in 
aanmerking komende concrete acties, de 
definities van de standaardschalen van 
eenheidskosten en vaste bedragen en de 
maximumbedragen daarvan, die kunnen 
worden aangepast overeenkomstig de 
toepasselijke, gezamenlijk 
overeengekomen methoden, rekening 
houdend met verworven ervaring 
gedurende de vorige 
programmeringsperiode.

Or. it
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Amendement 398
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig artikel 57, lid 1, onder 
d), en lid 4, onder d), van Verordening 
(EU) nr. […] kan een vast percentage van 
maximaal 40% van de subsiabele directe 
personeelskosten worden gebruikt ter 
dekking van de resterende subsidiabele 
kosten van een concrete actie.

2. Overeenkomstig artikel 57, lid 1, onder 
d), en lid 4, onder d), van Verordening 
(EU) nr. […] kan een vast percentage van 
40% van de subsiabele directe 
personeelskosten worden gebruikt ter 
dekking van de resterende subsidiabele 
kosten van een concrete actie.

Or. it

Amendement 399
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Terugbetaalde subsidies op basis van de 
subsidiabele kosten van concrete acties, 
vastgesteld door middel van financiering 
aan de hand van een vast percentage, 
standaardschalen van eenheidskosten en 
vaste bedragen, als bedoeld in artikel 57, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. […] 
kunnen van geval tot geval worden 
berekend op grond van een van tevoren 
door de beheersautoriteit overeengekomen 
ontwerpbegroting, wanneer de 
overheidssteun niet meer dan 100 000 euro 
bedraagt.

3. Terugbetaalde subsidies op basis van de 
subsidiabele kosten van concrete acties, 
vastgesteld door middel van financiering 
aan de hand van een vast percentage, 
standaardschalen van eenheidskosten en 
vaste bedragen, als bedoeld in artikel 57, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. […] 
kunnen van geval tot geval worden 
berekend op grond van een van tevoren 
door de beheersautoriteit overeengekomen 
ontwerpbegroting, wanneer de 
overheidssteun niet meer dan 200.000 euro 
bedraagt.

Or. fr

Amendement 400
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Terugbetaalde subsidies op basis van de 
subsidiabele kosten van concrete acties, 
vastgesteld door middel van financiering 
aan de hand van een vast percentage, 
standaardschalen van eenheidskosten en 
vaste bedragen, als bedoeld in artikel 57, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. […] 
kunnen van geval tot geval worden 
berekend op grond van een van tevoren 
door de beheersautoriteit overeengekomen 
ontwerpbegroting, wanneer de
overheidssteun niet meer dan 100 000 euro 
bedraagt.

3. Terugbetaalde subsidies op basis van de 
subsidiabele kosten van concrete acties, 
vastgesteld door middel van financiering 
aan de hand van een vast percentage, 
standaardschalen van eenheidskosten en 
vaste bedragen, als bedoeld in artikel 57, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. […] 
kunnen van geval tot geval worden 
berekend op grond van een van tevoren 
door de beheersautoriteit overeengekomen 
ontwerpbegroting, wanneer het bedrag 
medegefinancierd door de Unie niet meer 
dan 100.000 euro bedraagt.

Or. fr

Amendement 401
Pervenche Berès

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Subsidies waarvoor de overheidssteun 
niet meer dan 50 000 bedraagt, nemen de 
vorm aan van vaste bedragen of 
standaardschalen van eenheidskosten 
overeenkomstig lid 1 of artikel 57 van 
Verordening (EU) nr. […], behalve voor 
concrete acties die steun ontvangen in het 
kader van een staatsteunregeling.

4. Subsidies waarvoor de overheidssteun 
niet meer dan 100.000 euro bedraagt, 
nemen de vorm aan van vaste bedragen of 
standaardschalen van eenheidskosten 
overeenkomstig lid 1 of artikel 57 van 
Verordening (EU) nr. […], behalve voor 
concrete acties die steun ontvangen in het 
kader van een staatsteunregeling.

Or. fr

Amendement 402
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Subsidies waarvoor de overheidssteun 
niet meer dan 50 000 bedraagt, nemen de 
vorm aan van vaste bedragen of 
standaardschalen van eenheidskosten 

4. Subsidies waarvoor de overheidssteun 
niet meer dan 50.000 euro bedraagt, 
kunnen de vorm aannemen van vaste 
bedragen of standaardschalen van 
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overeenkomstig lid 1 of artikel 57 van 
Verordening (EU) nr. […], behalve voor 
concrete acties die steun ontvangen in het 
kader van een staatsteunregeling.

eenheidskosten.

Or. it

Amendement 403
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Subsidies waarvoor de overheidssteun
niet meer dan 50 000 bedraagt, nemen de 
vorm aan van vaste bedragen of 
standaardschalen van eenheidskosten 
overeenkomstig lid 1 of artikel 57 van 
Verordening (EU) nr. […], behalve voor 
concrete acties die steun ontvangen in het 
kader van een staatsteunregeling.

4. Subsidies waarvoor het bedrag 
medegefinancierd door de Unie niet meer 
dan 50.000 euro bedraagt, nemen de vorm 
aan van vaste bedragen of standaardschalen 
van eenheidskosten overeenkomstig lid 1 
of artikel 57 van Verordening (EU) nr. 
[…], behalve voor concrete acties die steun 
ontvangen in het kader van een 
staatsteunregeling.

Or. fr

Amendement 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. […] kan het ESF 
onder zijn werkingssfeer vallende acties en 
beleidsmaatregelen steunen via financiële 
instrumenten, zoals 
risicodelingsregelingen, aandelen- en 
schuldfinanciering, garantiefondsen, 
holdingfondsen en leningfondsen.

1. Overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. […] kan het ESF 
onder zijn werkingssfeer vallende acties en 
beleidsmaatregelen steunen via financiële 
instrumenten.

Or. en

Amendement 405
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. […] kan het ESF 
onder zijn werkingssfeer vallende acties en 
beleidsmaatregelen steunen via financiële 
instrumenten, zoals 
risicodelingsregelingen, aandelen- en 
schuldfinanciering, garantiefondsen, 
holdingfondsen en leningfondsen.

1. Overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. […] kan het ESF 
onder zijn werkingssfeer vallende acties en 
beleidsmaatregelen steunen via financiële 
instrumenten, zoals 
risicodelingsregelingen, aandelen- en 
schuldfinanciering, garantiefondsen, 
holdingfondsen, leningfondsen, 
microkredieten en 
microkredietfaciliteiten.

Or. en

Amendement 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het ESF kan worden gebruikt ter 
verbetering van de toegang tot de 
kapitaalmarkten voor publieke en 
particuliere organen op nationaal en 
regionaal niveau die onder de 
werkingssfeer van het ESF en het 
operationele programma vallende acties 
en beleidsmaatregelen uitvoeren via "op 
het ESF-beleid gebaseerde garanties", 
mits de Commissie haar goedkeuring 
hieraan hecht.

Schrappen

De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde 
wetshandelingen vast te stellen voor de 
bepaling van de specifieke regels en 
voorwaarden voor de aanvragen van de 
lidstaten, waaronder maximumbedragen, 
voor beleidsgebaseerde garanties, waarbij 
er met name op wordt toegezien dat het 
gebruik daarvan niet leidt tot excessieve 
schuldniveaus van de overheidsorganen.
Elke aanvraag wordt door de Commissie 
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beoordeeld en de Commissie keurt elke 
"op het ESF-beleid gebaseerde garantie" 
goed, mits deze onder het in artikel 87 van 
Verordening (EU) nr. […] bedoelde 
operationele programma valt en in 
overeenstemming is met de vastgestelde 
specifieke regels en voorwaarden.

Or. en

Motivering

Garanties gebaseerd op ESF-beleid vormen een bedreiging dat geld uit het ESF gebruikt kan 
worden op manieren die niet aansluiten bij de investeringsprioriteiten en thematische 
doelstellingen van het fonds. Daarom moet deze voorziening geschrapt worden.

Amendement 407
Inês Cristina Zuber

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ESF kan worden gebruikt ter 
verbetering van de toegang tot de 
kapitaalmarkten voor publieke en 
particuliere organen op nationaal en 
regionaal niveau die onder de 
werkingssfeer van het ESF en het 
operationele programma vallende acties 
en beleidsmaatregelen uitvoeren via "op 
het ESF-beleid gebaseerde garanties", 
mits de Commissie haar goedkeuring 
hieraan hecht.

Schrappen

Or. pt

Amendement 408
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ESF kan worden gebruikt ter 
verbetering van de toegang tot de 
kapitaalmarkten voor publieke en 
particuliere organen op nationaal en

2. Het ESF kan worden gebruikt ter 
verbetering van de toegang tot de 
kapitaalmarkten voor publieke en 
particuliere organen op nationaal, regionaal 
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regionaal niveau die onder de 
werkingssfeer van het ESF en het 
operationele programma vallende acties en 
beleidsmaatregelen uitvoeren via "op het 
ESF-beleid gebaseerde garanties", mits de 
Commissie haar goedkeuring hieraan 
hecht.

en lokaal niveau die onder de 
werkingssfeer van het ESF en het 
operationele programma vallende acties, 
met name inzake microkredieten en 
microkredietfaciliteiten, en 
beleidsmaatregelen uitvoeren via "op het 
ESF-beleid gebaseerde garanties", mits de
Commissie haar goedkeuring hieraan 
hecht.

Or. en

Amendement 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Specifieke bepalingen inzake 

voorwaarden
1. Artikel 17, lid 5, van Verordening (EU) 
nr. […] betreffende ex-antevoorwaarden 
zal niet van toepassing zijn met betrekking 
op het opschorten van betalingen uit het 
ESF.
2. Artikel 21 van Verordening (EU) nr. 
[…] betreffende voorwaarden verbonden 
aan de coördinatie van het economisch 
beleid van lidstaten zal niet van 
toepassing zijn met betrekking op het 
opschorten van betalingen uit het ESF.

Or. en

Amendement 410
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● werkers die ontslagen worden als een 
gevolg van serieuze verstoring van de 
lokale, regionale of nationale economie, 
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als gevolg van een onvoorziene crisis of 
als gevolg van een snelle teloorgang in 
een bepaalde sector of verplaatsing van 
activiteiten naar landen buiten de EU

Or. en

Amendement 411
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● inactief en het verst verwijderd van de 
arbeidsmarkt

Or. en

Amendement 412
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● kwetsbare personen die zich in een 
nadelige positie bevinden met betrekking 
tot toegang tot de conventionele 
kredietmarkt

Or. en

Amendement 413
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● personen jonger dan 25 jaar die een 
baan hebben, onderwijs of een 
(her)opleiding volgen binnen vier 
maanden na het verlaten van school

Or. en
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Amendement 414
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● personen ouder dan 54 jaar die lijden 
aan ernstige materiële deprivatie

Or. en

Amendement 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· migranten, mensen met een buitenlandse 
achtergrond, minderheden (waaronder 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma)**

· migranten, asielzoekers, vluchtelingen, 
mensen met een buitenlandse achtergrond, 
minderheden (waaronder 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma)**

Or. en

Amendement 416
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· migranten, mensen met een buitenlandse 
achtergrond, minderheden (waaronder 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma)**

· migranten, vluchtelingen en asielzoekers, 
mensen met een buitenlandse achtergrond, 
minderheden (waaronder 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma)**

Or. en

Amendement 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● mensen die het risico lopen op armoede

Or. en

Amendement 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● mensen die lijden aan ernstige 
materiële deprivatie

Or. en

Amendement 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● alleenstaande ouders

Or. en

Amendement 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● daklozen

Or. en

Amendement 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 12 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● mensen uit de armste districten

Or. en

Amendement 422
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● mensen die het risico lopen op armoede 
(gemiddeld inkomen)

Or. en

Amendement 423
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● mensen die het risico lopen op armoede

Or. en

Amendement 424
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● mensen die lijden aan ernstige 
materiële deprivatie

Or. en
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Amendement 425
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● personen jonger dan 18 jaar in 
huishoudens met langdurig werklozen

Or. en

Amendement 426
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● alleenstaande ouders

Or. en

Amendement 427
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 12 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● daklozen

Or. en

Amendement 428
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· aantal projecten dat volledig of 
gedeeltelijk door sociale partners of niet-
gouvernementele organisaties wordt 
uitgevoerd

· aantal projecten dat volledig of 
gedeeltelijk door sociale partners of niet-
gouvernementele organisaties of andere 
belanghebbenden wordt uitgevoerd
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Or. en

Amendement 429
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· aantal projecten dat is gericht op 
overheidsadministraties of 
overheidsdiensten

· aantal projecten dat is gericht op 
overheidsadministraties of 
overheidsdiensten op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau

Or. en

Amendement 430
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· aantal ondersteunde micro-, kleine en 
middelgrote bedrijven

· aantal ondersteunde micro-, kleine en 
middelgrote bedrijven, coöperatieve 
ondernemingen en ondernemingen 
binnen de sociale economie 

Or. en

Amendement 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● aantal projecten in de armste districten

Or. en

Amendement 432
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● aantal ondersteunde micro-, kleine en 
middelgrote bedrijven, coöperatieve 
ondernemingen en ondernemingen 
binnen de sociale economie onder 
vrouwelijk leiderschap of met een 
meerderheid aan vrouwen in de raad van 
bestuur of de raad van commissarissen

Or. en

Amendement 433
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…].

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…]. Alle gegevens zonder specifieke 
relevantie inzake geslacht zullen ook 
worden opgesplitst op basis van geslacht

Or. en

Amendement 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die na de deelname 
betrokken zijn bij vrijwilligerswerk

Or. en

Amendement 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die boven de lijn van 
relatieve armoede getild worden en zonder 
ernstige materiële deprivatie

Or. en

Amendement 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● percentage deelnemers en 
dienstengebruikers uit benadeelde 
groepen mensen binnen het onderwijs, 
opleidingen, behalen van kwalificaties, in 
dienst na de deelname

Or. en

Amendement 437
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● vrouwen in hachelijke 
arbeidsomstandigheden

Or. en

Amendement 438
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 3 – punt 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● vrouwen die financieel onafhankelijk 
worden
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Or. en

Amendement 439
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● toename van het aantal vrouwen in de 
MINT-sectoren

Or. en

Amendement 440
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die na de deelname 
betrokken zijn bij vrijwilligerswerk

Or. en

Amendement 441
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die boven de lijn van 
relatieve armoede getild worden

Or. en

Amendement 442
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 septies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die aan ernstige materiële 
deprivatie onttrokken worden

Or. en

Amendement 443
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● percentage deelnemers en 
dienstengebruikers uit benadeelde 
groepen mensen binnen het onderwijs, 
opleidingen, behalen van kwalificaties, in 
dienst na de deelname

Or. en

Amendement 444
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● beoordeling door de deelnemers van de 
waarde van de interventie (op het gebied 
van het verbeteren van hun emotionele 
welzijn, het ontwikkelen van hun 
vaardigheden…), beoordeling van het 
consultatieproces bij de interventie

Or. en

Amendement 445
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 decies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● percentage van gehandicapte 
deelnemers in dienst na het ontvangen 
van ondersteuning

Or. en

Amendement 446
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● percentage van gehandicapte 
deelnemers succesvol overgezet van 
institutionele naar gemeenschapszorg

Or. en

Amendement 447
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…]. Alle gegevens moeten naar geslacht 
worden uitgesplitst.

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…]. Alle gegevens moeten naar geslacht 
worden uitgesplitst en moeten afhankelijk 
zijn van het verwachte resultaat van de 
aangetoonde prioriteiten van de 
investering, indien de personen of 
deelnemers jonger zijn dan 25 jaar, tussen 
25 en 54 jaar of ouder dan 54 jaar.

Or. en

Amendement 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· deelnemers die 6 maanden na de 
deelname aan het werk waren

· deelnemers die 6 maanden na de 
deelname voltijds, deeltijds of voor eigen 
rekening aan het werk waren

Or. en

Amendement 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers met een verbeterde positie 
op de arbeidsmarkt 6 maanden na de 
deelname (aard van tewerkstelling -
voltijds of deeltijds, salaris in vergelijking 
met het minimum- of nationaal niveau, 
aard van contracten)

Or. en

Amendement 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die actief betrokken zijn in 
de gemeenschap en sociale netwerken

Or. en

Amendement 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die een jaar na de deelname 
voltijds, deeltijds of voor eigen rekening 
aan het werk waren
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Or. en

Amendement 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die boven de lijn van 
relatieve armoede getild worden en die 
niet in relatieve armoede leven een jaar 
na de deelname

Or. en

Amendement 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die aan ernstige materiële 
deprivatie onttrokken worden en die niet 
langer in ernstige materiële deprivatie 
leven een jaar na de deelname

Or. en

Amendement 454
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· deelnemers die 6 maanden na de 
deelname aan het werk waren

· deelnemers die 6 maanden na de 
deelname voltijds aan het werk waren

Or. en

Amendement 455
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die 6 maanden na de 
deelname deeltijds aan het werk waren

Or. en

Amendement 456
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· deelnemers wier arbeidsmarktsituatie 6 
maanden na de deelname aan de actie 
verbeterd was

· deelnemers wier arbeidsmarktsituatie 6 
maanden na de deelname aan de actie 
verbeterd was (aard van tewerkstelling -
voltijds of deeltijds, salaris in vergelijking 
met het minimum- of nationaal niveau, 
aard van contracten)

Or. en

Amendement 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die onafhankelijk werden 
van uitkeringen

Or. en

Amendement 458
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die 1 jaar na de deelname 
voltijds aan het werk waren
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Or. en

Amendement 459
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 4 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die actief betrokken zijn in 
de gemeenschap en sociale netwerken

Or. en

Amendement 460
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die 1 jaar na de deelname 
deeltijds aan het werk waren

Or. en

Amendement 461
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die 1 jaar na deelname als 
zelfstandige werkten

Or. en

Amendement 462
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - punt 4 - punt 3 sexies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers wier arbeidsmarktsituatie 
een jaar na de deelname aan de actie 
verbeterd was

Or. en

Amendement 463
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - punt 4 - punt 3 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die boven de relatieve 
armoedegrens leefden een jaar na 
deelname aan de actie

Or. en

Amendement 464
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - punt 4 - punt 3 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● deelnemers die zijn ontsnapt aan 
ernstige materiële deprivatie en zonder 
ernstige materiële deprivatie leven een 
jaar na deelname aan de actie 

Or. en

Amendement 465
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - punt 4 - punt 3 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● vrouwen die nog steeds niet in vast 
dienstverband werken een jaar na 
deelname aan de actie
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Or. en

Amendement 466
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 - punt 3 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● vrouwen die economische afhankelijk 
zijn een jaar na deelname aan de actie

Or. en

Amendement 467
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 - punt 3 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● percentage van institutionele zorg dat 
niet langer bestaat in vergelijking met het 
oorspronkelijke totale aantal aan het 
begin van de meetperiode. 

Or. en

Amendement 468
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 - punt 3 duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● percentage van mensen ouder dan 54 
jaar die kampen met ernstige materiële 
deprivatie

Or. en

Amendement 469
Elisabeth Schroedter
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 - punt 3 terdecties (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● daling van het aantal gevallen van 
discriminatie opgeteld door het orgaan of 
de organen aangewezen voor de 
bevordering van gelijke behandeling van 
alle personen zonder discriminatie op het 
gebied van werkgelegenheid en beroep en 
met de te verwachten resultaten van de 
prioriteit voor investeringen in gebieden 
naast werkgelegenheid en beroep

Or. en

Amendement 470
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 4 punt 3 quaterdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● stijging van het aantal vrouwen in 
MINT-sectoren een jaar na deelname aan 
de actie

Or. en

Amendement 471
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 - punt 3 quindecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● percentage invalide deelnemers aan de 
slag na een jaar steun

Or. en

Amendement 472
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 - punt 3 sexdecies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● percentage van institutionele zorg dat 
niet langer bestaat in vergelijking met het 
oorspronkelijke totale aantal aan het 
begin van de meetperiode. 

Or. en

Amendement 473
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 - punt 3 septdecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

● percentage van mensen jonger dan 18 
jaar die leven in huishoudens met 
langdurige werkloosheid

Or. en

Amendement 474
Elisabeth Schroedter

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 - punt 4 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. […]. Zij moeten 
worden verzameld op basis van een 
representatieve steekproef van deelnemers 
binnen elke prioritaire as. De interne 
validiteit van de steekproef moet zodanig 
worden gegarandeerd dat de gegevens 
kunnen worden gegeneraliseerd op het 
niveau van de prioritaire as. Alle gegevens 
moeten naar geslacht worden uitgesplitst.

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. […]. Zij moeten 
worden verzameld op basis van een 
representatieve steekproef van deelnemers 
binnen elke prioritaire of subprioritaire as. 
De interne validiteit van de steekproef 
moet zodanig worden gegarandeerd dat de 
gegevens kunnen worden gegeneraliseerd 
op het niveau van de prioritaire of 
subprioritaire as. Alle gegevens worden 
naar geslacht uitgesplitst en moeten 
afhankelijk zijn van de te verwachten 
resultaten van de prioriteit voor 
investeringen, als de personen of 
deelnemers jonger zijn dan 25 jaar, tussen 
25 en 54 jaar en ouder dan 54 jaar.
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Or. en


