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BEKNOPTE MOTIVERING

Vanaf het begin van het bestaan van de Europese Gemeenschap was het Europees Sociaal Fonds 
(ESF) bedoeld om de verschillen in ontwikkelingsniveau van de verschillende regio’s te 
verkleinen. Toen de Midden- en Oost-Europese landen toetraden tot de Unie, speelde het ESF 
een essentiële rol in de verlichting van de maatschappelijke kosten van de transformatie in de 
postcommunistische landen. In die regio is het Fonds een van de belangrijkste vormen van 
investeringen in menselijk kapitaal. Het Fonds steunt onder andere scholingsinitiatieven die 
gericht zijn op groepen die bedreigd worden met sociale uitsluiting.

Omdat we ons rekenschap geven van de nog steeds bestaande en in crisistijden nog eens 
toenemende behoefte aan steun voor arbeidsintegratie in zwak ontwikkelde regio's, verheugen 
we ons over het voorstel dat de ESF-financiering voor de volgende programmeringsperiode 
waarborgt, met name door in het kader van het cohesiebeleid een minimumbedrag voor dit 
Fonds uit te trekken. 

Vanuit dat oogpunt stel ik voor soepelere bepalingen in de verordening op te nemen, zodat 
afzonderlijke landen kunnen reageren op hun eigen specifieke sociaal-economische problemen. 
Dat betreft onder andere de beoogde begunstigden van het fonds en de eis dat de verordening 
geen al te strikte beperkingen mag stellen aan de lijst van maatschappelijke groeperingen die in 
aanmerking kunnen komen. 

Ten aanzien van de bevordering van sociale inclusie en armoedebestrijding zou vooral de 
nadruk gelegd moeten worden op de ondersteuning van vrouwen in moeilijke 
werkgelegenheidssituaties, omdat zij het meest bedreigd worden met armoede, alsmede 
ondersteuning van alleenstaande ouders – hoofdzakelijk alleenstaande moeders - met kinderen 
om het voor hen gemakkelijker te maken werk en gezin met elkaar te combineren.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Amendement 1

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 

(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 
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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.

armoede vergroten door het uittrekken van 
een speciaal daarvoor bestemd 
minimumbedrag. Het leeuwendeel van de 
financiële middelen op dit gebied zou 
moeten worden bestemd voor de 
ondersteuning van vrouwen, aangezien zij 
het meest met armoede worden bedreigd.
Overeenkomstig het ontwikkelingsniveau 
van de ondersteunde regio's moeten de 
keuze en het aantal investeringsprioriteiten 
voor ESF-steun ook worden beperkt.

Or. pl

Amendement 2

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, 
die zich bevinden in een kansarme sociaal-
economische positie, zoals langdurig 
werklozen of mensen die met sociale 
uitsluiting worden geconfronteerd. De 
lidstaten bepalen welke gemarginaliseerde 
gemeenschappen in aanmerking komen 
als begunstigden van het ESF. 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. pl
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Amendement 3

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 gezin;

Or. pl

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) actieve ondersteuning van 
alleenstaande ouders met kinderen bij de 
integratie op de arbeidsmarkt door hen te 
helpen om werk en gezin te combineren 
aangezien verreweg de meeste 
alleenstaande ouders met kinderen in 
Europa vrouw zijn;

Or. pl

Amendement 5

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 van algemeen belang, waaronder 
gezondheidszorg, sociale diensten en 
kinderopvangmogelijkheden die tevens 
toegankelijk zijn voor peuters/kleuters van 
werkloze ouders;

Or. pl
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