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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1081/2006
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0607),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 164 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0327/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 februari 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van ...2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Commissie regionale 
ontwikkeling, de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het ESF moet de arbeidsmogelijkheden 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 

(2) Het ESF moet de arbeidsmogelijkheden 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 

                                               
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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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.

leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ondersteunen
overeenkomstig de taken die door artikel 
162 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (hierna: 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. fr

Amendement 2
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 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 



PR\897949NL.doc 7/30 PE486.203v01-00

NL

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 de implementatie 
van de vlaggenschipinitiatieven
ondersteunen, met name de "Agenda voor 
nieuwe vaardigheden en banen", "Jeugd in 
beweging" en het "Europees platform tegen 
armoede en sociale uitsluiting". Ook dient
het de activiteiten in het kader van de
"Digitale agenda" en de initiatieven van de 
"Innovatie-unie" te ondersteunen.

Or. fr

Amendement 3
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 

(Niet van toepassing op de NL versie)
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arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

Or. fr

Amendement 4
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 
plaatselijke en regionale 
gemeenschappen, de sociale partners en 
niet-gouvernementele organisaties. Het is 
daarom nodig dat de lidstaten de deelname 
van de plaatselijke en regionale 
gemeenschappen, de sociale partners en de 
niet-gouvernementele organisaties aan de 
implementatie van het ESF aanmoedigen.

Or. fr

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Verordening (EU) nr. […] bepaalt dat 
de regels betreffende subsidiabiliteit van de 
uitgaven op nationaal niveau moeten 
worden vastgesteld, met bepaalde 
uitzonderingen, waarvoor in specifieke 
bepalingen ten aanzien van het ESF moet 
worden voorzien.

(15) Verordening (EU) nr. […] bepaalt dat 
de regels betreffende subsidiabiliteit van de 
uitgaven op nationaal niveau moeten 
worden vastgesteld, met bepaalde 
uitzonderingen, waarvoor in specifieke 
bepalingen voor elk fonds moet worden 
voorzien.
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Or. fr

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Het ESF speelt een belangrijke 
rol in de verwezenlijking van de grote 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied en moet derhalve 
als een politieke prioriteit worden 
beschouwd en dienovereenkomstig 
worden gefinancierd.

Or. fr

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) 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 zij niet 
vergezeld gaan van een coherente 
strategie voor de ontwikkeling van het 
menselijk kapitaal. Daarom moet erop 
worden toegezien dat de middelen die 
bestemd zijn voor de verbetering van 
beroepsbekwaamheden, de verhoging van 
het werkgelegenheidspeil en het 
waarborgen van de maatschappelijke 
participatie van alle burgers, volstaan om 
voldoende omvangrijke acties te 
ondernemen, en dat daarbij ten minste 
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25% van de financiële middelen gebruikt 
wordt voor beleidsmaatregelen op het 
gebied van economische, sociale en 
territoriale cohesie binnen de Unie.

Or. fr

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 quater) Wetenschappelijk en 
proefondervindelijk is aangetoond dat 
inkrimping van de financiële middelen 
voor de ondersteuning van de 
ontwikkeling van het menselijk kapitaal 
en voor sociale inclusie uiteindelijk alleen 
maar extra nadelig kan uitpakken voor de 
lidstaten die in economische of 
budgettaire moeilijkheden verkeren en 
hun kansen op herstel op de lange termijn 
verkleint; daarom moet in geen geval 
worden overwogen de betalingen uit 
hoofde van het ESF op te schorten in 
verband met de prestaties van een lidstaat 
in het kader van de economische 
beleidsaansturing in de Unie.

Or. fr

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opdracht Taken

Or. fr
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Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en arbeidskwaliteit, 
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 arbeidskwaliteit, 
ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
veranderingen, moedigt een hoog niveau 
van onderwijs en opleiding aan en 
vergemakkelijkt de aanpassing van 
werknemers aan veranderingen in 
bedrijven en productiestelsels. Het ESF
draagt ook bij aan de versterking van de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie in de Unie, de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, de 
bevordering van gendergelijkheid, gelijke 
kansen en de uitbanning van elke vorm 
van discriminatie.

Or. fr

Amendement 11
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 lidstaten en 
de aanbevelingen van de Raad over de 
nationale hervormingsprogramma's.

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, met als doel 
meer sociale cohesie te waarborgen. Het 
ESF ondersteunt het opzetten en uitvoeren 
van beleidsmaatregelen en acties die tot 
haar taakgebied behoren, rekening 
houdend met de geïntegreerde richtsnoeren 
voor het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en 
de aanbevelingen van de Raad over de 
nationale hervormingsprogramma's.
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Or. fr

Amendement 12
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 
groeperingen die uitgesloten zijn van de 
arbeidsmarkt, 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, 
etnische 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 in het sociaal 
beleid en het beleid op het gebied van
werkgelegenheid, onderwijs en initiële en 
voortgezette beroepsopleiding, te 
bevorderen.

Or. fr

Amendement 13
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) voor de thematische doelstelling 
"Bevordering van de werkgelegenheid en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit":

Or. fr
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Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – sub 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, ijveren voor de toegang 
voor niet-actieven of personen die ver van 
de arbeidsmarkt afstaan, alsook
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit;

Or. fr

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – sub 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 van jongeren op de 
arbeidsmarkt, met inbegrip van jongeren 
die niet werken of geen onderwijs of 
opleiding volgen;

Or. fr

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – sub 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 met 
betrekking tot de toegang tot arbeid met 
loopbaanontwikkeling en combinatie van 
werk en privéleven;

Or. fr
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Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – sub vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) actief en gezond ouder worden; vi) verbetering van de kwaliteit van 
banen, de arbeidsvoorwaarden, de 
arbeidsomgeving en de gezondheid op het 
werk, en ondersteuning voor actief ouder 
worden voor oudere werknemers;

Or. fr

Amendement 18
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) voor de thematische doelstelling 
"Investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren":

Or. fr

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – sub i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) vermindering van de schooluitval en
bevordering van de gelijke toegang tot 
hoogwaardig kleuter-, lager en middelbaar 
onderwijs;

i) het voorkomen en terugdringen van de 
schooluitval, de bevordering van de gelijke 
toegang tot hoogwaardig kleuter-, lager en 
middelbaar onderwijs en de herintegratie 
van jonge schoolverlaters zonder 
diploma's door middel van ondersteuning 
van individuele projecten waarmee zij 
weer deel kunnen nemen aan onderwijs-
en beroepsopleidingstrajecten;

Or. fr
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Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – sub 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 
participatie- en de onderwijsniveaus;

ii) verbetering van de kwaliteit, de 
doelmatigheid en de openheid van het 
hoger en daarmee gelijkwaardig onderwijs 
en netwerkvorming van instellingen voor 
hoger onderwijs, beroepsopleidings- en 
onderzoekscentra en het bedrijfsleven met 
het oog op de verhoging van de 
participatie- en de onderwijsniveaus;

Or. fr

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – sub 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 
arbeidskrachten en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs-
en opleidingsstelsels.

iii) betere en eerlijkere toegang tot een 
leven lang leren, de erkenning van 
verworven ervaring en de vergroting van 
de vaardigheden en de competenties van de 
arbeidskrachten, mede om actief ouder 
worden van werknemers te waarborgen;

Or. fr

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – sub iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) betere afstemming van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels op de 
behoeften van de markt, met name door 
instrumenten te ontwikkelen waarmee 
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vooruit kan worden gelopen op de 
behoefte aan bepaalde vaardigheden en 
waarmee de  onderwijs- en 
opleidingsstelsels en de school- en 
beroepskeuzebegeleiding in staat worden 
gesteld om daarop in te spelen;

Or. fr

Amendement 23
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) voor de thematische doelstelling 
"Bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede":

Or. fr

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma;

ii) integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma in de 
maatschappij en op de arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – sub 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, die 
degenen die daar het slachtoffer van zijn
belemmert bij hun toegang tot en 
deelname aan de markt;

Or. fr

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – sub v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen;

v) bevordering van sociaal 
ondernemerschap en beroepsintegratie in 
sociale ondernemingen en de sociale 
economie, teneinde de toegang tot arbeid 
en tot hoogwaardige diensten voor 
iedereen te waarborgen;

Or. fr

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – sub vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) door de plaatselijke gemeenschappen 
geleide lokale- ontwikkelingsstrategieën.

vi) door de plaatselijke gemeenschappen 
geleide inclusieve lokale-
ontwikkelingsstrategieën.

Or. fr

Amendement 28
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 

d) voor de thematische doelstelling 
"Vergroting van de institutionele capaciteit 
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overheidsadministratie via: en een efficiënte overheidsadministratie":

Or. fr

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d – sub i – alinea 2

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 
de lidstaten die in aanmerking komen
voor steunverlening uit het Cohesiefonds 
of, in andere lidstaten, voor acties die, 
hoewel zij op het gehele grondgebied van 
de betrokken lidstaat kunnen worden 
uitgevoerd, bijdragen aan de versterking 
van de institutionele capaciteit en de 
efficiëntie van de overheid en de openbare 
dienstverlening in een of meer van zijn
regio's van NUTS-niveau 2 als omschreven 
in artikel 82, lid 2, onder a), van 
Verordening (EU) nr. […];

Or. fr

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d – sub 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 sociaal, onderwijs-, 
beroepsopleidings- en
werkgelegenheidsbeleid ten uitvoer 
leggen, onder meer door middel van
sectorale, nationale en territoriale pacten
en initiatieven voor plaatselijke 
ontwikkeling.

Or. fr
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Amendement 31
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, 
middelenefficiënte en uit milieuoogpunt 
duurzame economie via de hervorming van 
de onderwijs- en opleidingsstelsels, de 
aanpassing van de vaardigheden en 
kwalificaties, de bijscholing van de 
arbeidskrachten 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, 
middelenefficiënte en uit milieuoogpunt 
duurzame economie via de hervorming van 
de onderwijs- en opleidingsstelsels die 
nodig is voor de aanpassing van de 
vaardigheden en kwalificaties, de 
bijscholing van de arbeidskrachten en het 
creëren van nieuwe banen in sectoren die 
verband houden met milieu en energie;

Or. fr

Amendement 32
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 beantwoorden aan 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.

Or. fr

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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.

1. De specifieke indicatoren die in het 
kader van de diverse operationele 
programma's zijn vastgesteld en de
gemeenschappelijke indicatoren die in de 
bijlage bij deze verordening zijn 
omschreven, 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. fr

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Tegelijk met de jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen dient de 
beheersautoriteit elektronisch 
gestructureerde gegevens voor elke 
investeringsprioriteit in. De gegevens 
betreffen de categorisering en de output-
en resultaatindicatoren.

2. Tegelijk met de jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen dient de 
beheersautoriteit elektronisch 
gestructureerde gegevens voor elke 
investeringsprioriteit in. De gegevens 
betreffen de steunverleningscategorieën 
en de output- en resultaatindicatoren.

Or. fr

Amendement 35
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 

1. Mits aan de voorwaarden inzake 
solvabiliteit en bekwaamheid is voldaan, 
kan de deelname van de in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […] bedoelde 
partners, met name sociale partners en 
niet-gouvernementele organisaties, aan de
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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.

uitvoering van de operationele 
programma's, 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. fr

Amendement 36
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 in artikel 5 van
Verordening (EU) nr. [...] bedoelde
sociale partners aan door het ESF 
ondersteunde acties en aan de 
voorbereiding, uitvoering, follow-up en 
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), 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 
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
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Amendement 37
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 de in 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. [...] 
bedoelde niet-gouvernementele 
organisaties tot door het ESF ondersteunde 
acties en de 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), 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. fr

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
de gelijkheid van vrouwen en mannen 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 

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
de gelijkheid van vrouwen en mannen door 
mainstreaming bij de opstelling en 
uitvoering van de programma's als 
bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) 
nr. […]. Het ESF ondersteunt ook
specifieke acties als bedoeld in artikel 3, 
lid 1, onder a) iv) van deze verordening, 
met name om de duurzame participatie en 
vooruitgang van vrouwen op de 
arbeidsmarkt te vergroten, de 
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beroepsopleiding te bestrijden en de 
combinatie van werk en privéleven voor 
vrouwen en mannen te bevorderen.

gendergebaseerde segregatie op de 
arbeidsmarkt te verkleinen, 
genderstereotypes in het onderwijs en de 
beroepsopleiding te bestrijden, de 
seksegebonden voorstelling van 
beroepsprofielen en -domeinen tegen te 
gaan,  gendergerelateerde segregatie 
terug te dringen en de combinatie van 
werk en privéleven voor vrouwen en 
mannen te bevorderen.

Or. fr

Amendement 39
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 via specifieke acties in 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 iedereen, zonder 
discriminatie op grond van geslacht, ras 
of etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid, via mainstreaming van het 
beginsel van non-discriminatie als bedoeld 
in artikel 7 van Verordening (EU) nr. […]. 
Ook ondersteunt het ESF specifieke acties 
in het kader van de investeringsprioriteiten 
als vastgesteld in artikel 3, met name 
artikel 3, lid 1, onder c) iii) van deze 
verordening, die tot doel hebben alle 
vormen van discriminatie uit te bannen en 
de toegang voor mensen met een handicap
te verbeteren, teneinde de ongelijkheden 
in termen van onderwijsniveau te 
verkleinen, de arbeidsmarktparticipatie 
van  mensen die het risico van 
discriminatie lopen te vergroten en hun 
sociale inclusie te bevorderen, onder meer 
door de overgang van institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken.

Or. fr
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Amendement 40
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 en/of het op 
grotere schaal toepassen van innovatieve 
oplossingen om sociale behoeften samen 
met alle betrokken actoren, en in het 
bijzonder in overleg met de sociale 
partners aan te pakken.

Or. fr

Amendement 41
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. fr

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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.

Or. fr

Amendement 43
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. Om de terreinen voor en vormen van 
transnationale samenwerking die aan hun 
specifieke behoeften beantwoorden, te 
identificeren, kunnen de lidstaten thema's 
kiezen uit een door de Commissie 
voorgestelde en door het in artikel 163, 
tweede alinea, van het Verdrag bedoelde 
ESF-comité goedgekeurde lijst.

Or. fr

Amendement 44
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 

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. Bovendien ontwikkelt 
de Commissie een gecoördineerd 
uitvoeringskader met gemeenschappelijke 



PE486.203v01-00 26/30 PR\897949NL.doc

NL

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.

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. fr

Amendement 45
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) sociale innovatie en transnationale 
samenwerking, als bedoeld in de artikelen 
9 en 10, wanneer die niet onder een 
speciale prioritaire as vallen.

Or. fr

Amendement 46
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 voor werkgelegenheid, 
onderwijs, beroepsopleiding en sociale 
inclusie, alsook geïntegreerde territoriale 
investeringen (ITI), als bedoeld in artikel 
99 van Verordening (EU) nr. […], 
ondersteunen.

Or. fr
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Amendement 47
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 via de in artikel 3, lid 1 van deze 
verordening bedoelde 
investeringsprioriteiten 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.

Or. fr

Amendement 48
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. fr

TOELICHTING

1. Het voorstel van de Commissie met betrekking tot het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor 
2014-2020 bevat belangrijke stappen vooruit die de steun van de Europees Parlement 
verdienen en die de Europese bevolking een doeltreffend hulpmiddel bieden bij de aanpassing 
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aan de veranderende arbeidsmarkt. Met name voorzien zij in cofinanciering van 
opleidingsprojecten en programma's ter ondersteuning van de werkgelegenheid: 

 toewijzing van middelen op basis van de prioriteiten van de Europa 2020-strategie, 
 thematische concentratie en toewijzing van 20% van de ESF-middelen in elke lidstaat 

aan de bevordering van de sociale inclusie en de bestrijding van armoede,
  meer erkenning voor de rol van de sociale partners en de niet-gouvernementele 

organisaties, en 
 vereenvoudiging van de procedures.

Het ESF, dat in 1957 bij het Verdrag van Rome werd ingesteld, vormt de belangrijkste 
financiële hefboom van de Europese Unie voor de bevordering van de werkgelegenheid. 
Sinds de oprichting bestaat de kerntaak van het ESF in het begeleiden van de geografische en 
beroepsmobiliteit van werknemers. Bij de huidige crisis is sociale cohesie essentieel, en 
daarom zijn de ESF-investeringen vooral gericht op: 

1. maatschappelijke integratie door middel van beroepsintegratie, 
2. verhoging van het opleidingspeil, 
3. verhoging van het werkgelegenheidspeil. 

Om die sociale cohesie te bereiken, moeten in de periode 2014-2020 de vier belangrijkste 
thematische doelstellingen van het Commissievoorstel voor het ESF worden toegepast: 
"bevordering van de werkgelegenheid en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit", 
"investering in onderwijs, vaardigheden en een leven lang leren", "bevordering van sociale 
inclusie en bestrijding van armoede" en "bevordering van institutionele capaciteit en een goed 
werkende overheidsadministratie". 

Steun aan jongeren is onontbeerlijk in een tijd waarin 21% van de jongeren in de Europese 
Unie werkloos is en vele anderen zonder diploma het schoolsysteem hebben verlaten. Daarom 
blijft het ESF hét instrument voor maatschappelijke integratie door middel van 
beroepsintegratie, met een geïntegreerde aanpak in het kader waarvan individuele of 
algemene trajecten worden ondersteund om te streven naar een zo hoog mogelijk 
percentage hoogwaardige werkgelegenheid. Bovendien moet de sociale inclusie van 
werklozen worden ondersteund door te zorgen voor passende middelen en diensten voor 
iedereen.

Ook moet het ESF als instrument dienen om vooruit te lopen op de toekomstige behoeften aan 
beroepsvaardigheden, teneinde het aantal hoogopgeleide werknemers die Europa volgens 
recente projecties in een nabije toekomst nodig zal hebben, fors te verhogen. 

Voor een goede werking van de projecten is het absoluut noodzakelijk dat de specifieke rol
van de partners op alle niveaus duidelijker wordt erkend. Door alle belanghebbenden te 
mobiliseren en alle sociale partners te betrekken bij het beheer en het gebruik van het ESF op 
Europees, nationaal en regionaal of plaatselijk niveau blijft het ESF een onmisbaar fonds voor 
de werkgelegenheid en de beroepsintegratie van de Europeanen. 

De vereenvoudiging van regels en procedures en een pragmatische aanpak vormen de juiste 
aanpak om het effect van het door het ESF gefinancierde optreden te vergroten. De elementen 
in het voorstel die tot doel hebben de administratieve procedures te vereenvoudigen zijn met 
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name de invoering van vaste bedragen en eenheidskosten, waarmee een van de belangrijkste 
obstakels waar bedrijven op stuiten bij de toegang tot het Fonds effectief wordt weggenomen 
en de beschikbare middelen dus beter kunnen worden geabsorbeerd. Dossiers voor de 
aanvraag van ESF-subsidies moeten vooral worden vereenvoudigd wanneer het gaat om 
projecten waarmee minder dan 50 000 euro overheidssubsidie gemoeid is. Een efficiënt 
gebruik van de ESF-middelen kan in aanzienlijke mate bijdragen tot de versterking van de 
impact van herstelmaatregelen en tot het ontstaan van nieuwe banen in de Europese Unie. 

Al deze doelstellingen moeten tijdens de programmeringsperiode meerdere malen aan 
impactmaatregelen worden onderworpen, zodat erop wordt toegezien dat de middelen goed 
worden gebruikt en het gevoerde beleid vruchten afwerpt. 

2. Het ESF, algemeen kader van het cohesiebeleid

Het totaal minimumaandeel voor het ESF van 25% van de voor het cohesiebeleid toegewezen 
begroting moet nadrukkelijk worden gesteund. De lidstaten blijven gezien het belang van het 
nationale werkgelegenheidsbeleid de belangrijkste tussenschakels voor alle ESF-maatregelen. 
Daarbij wordt de autonomie van de lidstaten, die zelf de programma's volgens hun eigen 
organisatiemodel kunnen organiseren, geëerbiedigd. 

In de eerste plaats moet worden gestreefd naar verbetering van het bestuur van het ESF door 
een gecentraliseerde coördinatie ervan in stand te houden, waarbij in ruimere mate rekening 
wordt gehouden met de werkelijke behoeften ter plaatse. 

De rationalisering van de controles lijkt absoluut noodzakelijk om het leven van de lokale 
ESF-actoren te vergemakkelijken: de controles moeten worden geharmoniseerd, waarbij 
excessieve controles verboden moeten worden en bepaalde nutteloze controles moeten 
worden afgeschaft. Om de controles ter verlichten worden er "vertrouwenscontracten" 
gesloten tussen elke lidstaat en de Commissie, zodat de lidstaten minder regels opgelegd 
hoeven krijgen. De verkorting van de betalingstermijnen dankzij gefaseerde betalingen moet 
als gemeenschappelijke doelstelling voor alle lidstaten gaan gelden. 

De begeleiding van de plaatselijke ESF-actoren moet ondersteund worden door meer geld uit 
te trekken voor technische bijstand en te zorgen voor opleiding van de diensten die het 
Europees Sociaal Fonds beheren. 

De benuttingspercentages van het ESF moeten omhoog en dus moeten de voorwaarden 
worden geschapen om dat mogelijk te maken: 

 elke lidstaat moet ertoe worden aangespoord om de te financieren prioriteiten bij te 
stellen, opdat het ESF doeltreffender wordt; 

 er wordt een (vaste) ESF-cheque ingevoerd voor microprojecten op specifieke 
gebieden waarvan de resultaten makkelijk haalbaar en meetbaar zijn; 

 de communicatie en informatie-uitwisseling met initiatiefnemers van projecten moeten 
worden verbeterd; 

 er moet worden gezorgd voor meer synergie tussen het ESF en het EFRO, zoals in de 
algemene cohesiefondsenverordening is voorzien. 

Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt projecten ten behoeve van de meest kwetsbare 
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bevolkingsgroepen. Als de bepalingen inzake macro-economische voorwaarden die de 
Commissie in haar voorstel voor een verordening betreffende gemeenschappelijke bepalingen 
inzake de fondsen heeft ingevoerd, ook voor het ESF zouden gelden, zou dat tot ernstige 
bezorgdheid blijven leiden. Kwetsbare groepen in landen die al in moeilijkheden 
verkeren, mogen niet tweemaal de dupe worden.


