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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In overeenstemming met de 
artikelen 8 en 10 van het Verdrag, moeten 
de Commissie en de lidstaten ervoor 
zorgen dat de uitvoering van de door het 
GSK gefinancierde prioriteiten bijdraagt 
aan de bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen, conform het 
Europees Pact voor gendergelijkheid 
2011-2020. 
Bij een doeltreffende toepassing van het 
beginsel van gelijkheid van mannen en 
vrouwen horen op gender gebaseerde 
gegevens en indicatoren, evenals 
doelstellingen en criteria voor 
gendergelijkheid. Ook moeten organen 
die actief zijn op het gebied van de 
gendergelijkheid worden betrokken bij de 
verschillende stadia van de toepassing, 
met name de planning, het toezicht en de 
evaluatie.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Wanneer een nauwere band tussen 
het cohesiebeleid en het economisch 
bestuur van de Unie tot stand wordt 
gebracht, wordt gewaarborgd dat de 
doeltreffendheid van de uitgaven in het 
kader van de GSK-fondsen gebaseerd is 
op gezond economisch beleid en dat de 
GSK-fondsen zo nodig kunnen worden 
omgebogen naar de aanpak van 
economische problemen waarmee een 
land te kampen heeft. Dit proces moet 
geleidelijk plaatsvinden, te beginnen met 
wijzigingen in het partnerschapscontract 
en de programma’s, ter ondersteuning 
van aanbevelingen van de Raad om 
macro-economische onevenwichtigheden 
en sociale en economische problemen aan 
te pakken. Wanneer een lidstaat ondanks 
het toegenomen gebruik van de GSK-
fondsen geen doeltreffende actie in het 
kader van het economisch bestuur 
onderneemt, moet de Commissie het recht 
hebben alle betalingen en verbintenissen 
of een deel daarvan te schorsen. Besluiten 
over schorsingen moeten evenwichtig en 
doeltreffend zijn en rekening houden met 
het effect van de afzonderlijke 
programma’s voor de aanpak van de 
economische en sociale situatie van de 
betrokken lidstaat en met eerdere 
wijzigingen van het 
partnerschapscontract. Bij besluiten over 
een schorsing moet de Commissie ook een 
gelijke behandeling van de lidstaten in 
acht nemen en daarbij in het bijzonder 
rekening houden met het effect van de 
schorsing voor de economie van de 
betrokken lidstaat. De schorsing moet 
worden beëindigd en er moeten weer 
fondsen voor de betrokken lidstaat 
beschikbaar zijn zodra deze de 

Schrappen



PA\900413NL.doc 5/17 PE487.962v01-00

NL

noodzakelijke actie onderneemt.

Or. pt

Motivering

De schorsing van betalingen en vastleggingen uit de GSK-fondsen ten gunste van landen met 
kwetsbare economieën zal de sociale en territoriale onevenwichtigheden en ongelijkheden 
slechts vergroten, wat met name zijn weerslag zal hebben op vrouwen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Het is noodzakelijk de plafonds voor 
de middelen voor het doel “investeren in 
groei en werkgelegenheid” en objectieve 
criteria voor de toewijzing ervan aan 
regio’s en lidstaten vast te stellen. Ter 
stimulering van de noodzakelijke versnelde 
ontwikkeling van vervoers- en energie-
infrastructuur en informatie- en 
communicatietechnologieën in de gehele 
Unie moet een financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen worden gecreëerd. 
De jaarlijkse kredieten uit de Fondsen en 
de uit het Cohesiefonds aan de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen overgemaakte bedragen die 
aan een lidstaat worden toegewezen, 
moeten worden geplafonneerd met 
inachtneming van de capaciteit van die 
lidstaat om die kredieten te absorberen. In 
overeenstemming met het kerndoel inzake 
armoedebestrijding is het noodzakelijk de 
regeling voor voedselsteun voor de meest 
hulpbehoevenden te heroriënteren teneinde 
sociale insluiting en de harmonische 
ontwikkeling van de Unie te bevorderen.

(57) Het is noodzakelijk de plafonds voor 
de middelen voor het doel “investeren in 
groei en werkgelegenheid” en objectieve 
criteria voor de toewijzing ervan aan 
regio’s en lidstaten vast te stellen. Ter 
stimulering van de noodzakelijke versnelde 
ontwikkeling van vervoers- en energie-
infrastructuur en informatie- en 
communicatietechnologieën in de gehele 
Unie moet een financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen worden gecreëerd. 
De jaarlijkse kredieten uit de Fondsen en 
de uit het Cohesiefonds aan de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen overgemaakte bedragen die 
aan een lidstaat worden toegewezen, 
moeten worden geplafonneerd met 
inachtneming van de capaciteit van die 
lidstaat om die kredieten te absorberen. In 
overeenstemming met het kerndoel inzake 
armoedebestrijding is het noodzakelijk de 
regeling voor voedselsteun voor de meest 
hulpbehoevenden te heroriënteren teneinde 
sociale insluiting en de harmonische 
ontwikkeling van de Unie te bevorderen.
Gezien de groei van de armoede en van 
het voedseltekort in verschillende landen, 
als gevolg van de economische crisis, en 
gezien het feit dat vrouwen hiervoor extra 
kwetsbaar zijn, moeten er extra middelen 
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worden vrijgemaakt uit het ESF ten 
opzichte van het vorige financieel kader, 
om aan de behoeften op het gebied van 
voedselsteun te voldoen.

Or. pt

Motivering

Gezien de almaar toenemende armoede binnen de Europese Unie volstaat het niet om de 
percentages van de toewijzingen te verhogen, maar moeten ook de totaalbedragen van de 
fondsen worden opgeschroefd.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Om de beschikbaarheid van essentiële, 
actuele informatie over de uitvoering van 
een programma te garanderen, moeten de 
lidstaten de Commissie regelmatig 
kerngegevens verstrekken. Om een extra 
belasting voor de lidstaten te vermijden, 
moet dit beperkt blijven tot continu 
verzamelde gegevens die elektronisch 
worden ingediend.

(67) Om de beschikbaarheid van essentiële, 
actuele informatie over de uitvoering van 
een programma te garanderen, moeten de 
lidstaten de Commissie regelmatig 
kerngegevens verstrekken. Om een extra 
belasting voor de lidstaten te vermijden, 
moet dit beperkt blijven tot continu 
verzamelde gegevens die elektronisch 
worden ingediend. De gegevens moeten zo 
mogelijk naar geslacht worden 
uitgesplitst.

Or. pt

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 

c) instanties die het maatschappelijk 
middenveld vertegenwoordigen, waaronder 
milieupartners, niet-gouvernementele 
organisaties en instanties die tot taak 
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hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen.

hebben gelijkheid en non-discriminatie te 
bevorderen, met name organisaties die 
zich inzetten voor de bescherming van de 
rechten van de vrouw. 

Or. pt

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie zien erop 
toe dat de gelijkheid van mannen en 
vrouwen en de integratie van het 
genderperspectief bij de voorbereiding en 
uitvoering van programma’s worden 
bevorderd.

1. De lidstaten en de Commissie zien erop 
toe dat de gelijkheid van mannen en 
vrouwen en de integratie van het 
genderperspectief bij de voorbereiding en 
uitvoering van programma’s worden 
bevorderd. De programma's moeten 
gericht zijn op de uitbanning van 
discriminatie tussen mannen en vrouwen, 
met name op het vlak van werk en gezin.

Or. pt

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma's te voorkomen.

2. De lidstaten en de Commissie nemen 
passende maatregelen om discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
bij de voorbereiding en uitvoering van 
programma’s te voorkomen, met name bij 
de vaststelling van criteria en indicatoren 
en bij de selectie van begunstigden.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk GSK-fonds steunt, overeenkomstig de 
opdracht ervan, de volgende thematische 
doelstellingen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei:

Elk GSK-fonds steunt, overeenkomstig de 
opdracht ervan, de volgende thematische 
doelstellingen om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, en om de gelijkheid van mannen en 
vrouwen en de integratie van het 
genderperspectief te bevorderen:

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) bescherming van de rechten van de 
vrouw en versterking van de 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede;

(9) bevordering van sociale inclusie en 
bestrijding van armoede en sociale 
ongelijkheid;
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Or. pt

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het partnerschapscontract omvat het 
volgende:

Het partnerschapscontract omvat het 
volgende:

(a) regelingen om afstemming op de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
waarborgen, met inbegrip van:

(a) regelingen om afstemming op de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
waarborgen, en om de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en de integratie van 
het genderperspectief te bevorderen, met 
inbegrip van:

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) Alle gegevens in het 
partnerschapscontract moeten zo mogelijk 
naar geslacht worden uitgesplitst.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel geschrapt. 
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Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei overeenkomstig het 
gemeenschappelijk strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen, alsmede acties om de 
administratieve belasting van begunstigden 
te beperken.

1. Elk programma bevat een strategie voor 
de bijdrage van het programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, alsook tot de bevordering van 
gelijkheid van mannen en vrouwen en de 
integratie van het genderperspectief,
overeenkomstig het gemeenschappelijk 
strategisch kader en het 
partnerschapscontract. Elk programma 
omvat regelingen om te zorgen voor een 
doeltreffende, doelmatige en 
gecoördineerde uitvoering van de GSK-
fondsen, alsmede acties om de 
administratieve belasting van begunstigden 
te beperken. Alle gegevens moeten zo 
mogelijk naar geslacht worden 
uitgesplitst.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – letter e (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) gericht zijn op de doelstellingen voor 
het tegengaan van sociale ongelijkheid en 
armoede, en de gelijkheid van mannen en 
vrouwen bevorderen. 

Or. pt
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een definitie van het gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft; 

(a) een definitie van het gebied en de 
populatie waarop de strategie betrekking 
heeft, uitgesplitst naar geslacht;

Or. pt

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het toezichtcomité vergadert ten minste 
een keer per jaar en evalueert de uitvoering 
van het programma en de vooruitgang die 
geboekt is met de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan. Daarbij kijkt het naar 
de financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren en de vooruitgang ten 
opzichte van de gekwantificeerde 
streefwaarden, en de in het prestatiekader 
vastgestelde mijlpalen.

1. Het toezichtcomité vergadert ten minste 
een keer per jaar en evalueert de uitvoering 
van het programma en de vooruitgang die 
geboekt is met de verwezenlijking van de 
doelstellingen ervan. Daarbij kijkt het naar 
de financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren –
voornamelijk met betrekking tot de 
genderkwestie – met inbegrip van 
veranderingen in de resultaatindicatoren en 
de vooruitgang ten opzichte van de 
gekwantificeerde streefwaarden, en de in 
het prestatiekader vastgestelde mijlpalen.

Or. pt
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden, met 
inbegrip van veranderingen in de 
resultaatindicatoren, en de in het 
prestatiekader vastgestelde mijlpalen. De 
vermelde waarden van de indicatoren 
moeten betrekking hebben op volledig 
uitgevoerde concrete acties en ook op 
geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen. 

2. In de jaarverslagen over de uitvoering 
wordt informatie gegeven over de 
uitvoering van het programma en de 
prioriteiten ervan, onder verwijzing naar de 
financiële gegevens, de 
gemeenschappelijke en 
programmaspecifieke indicatoren en 
gekwantificeerde streefwaarden  –
voornamelijk met betrekking tot de 
genderkwestie – met inbegrip van 
veranderingen in de resultaatindicatoren, 
en de in het prestatiekader vastgestelde 
mijlpalen. De vermelde waarden van de 
indicatoren moeten betrekking hebben op 
volledig uitgevoerde concrete acties en ook 
op geselecteerde concrete acties. In de 
jaarverslagen worden ook de maatregelen 
beschreven die genomen zijn om aan de 
ex-antevoorwaarden te voldoen, alsook 
vraagstukken die van invloed zijn op de 
prestaties van het programma en de 
genomen corrigerende maatregelen. De 
gegevens moeten zo mogelijk worden 
uitgesplitst naar geslacht.

Or. pt

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
2019 wordt ingediend en het eindverslag 
over de uitvoering voor de GSK-fondsen 
omvatten naast de in de leden 2 en 3 
bedoelde informatie en beoordeling, ook 

4. Het jaarverslag over de uitvoering dat in 
2019 wordt ingediend en het eindverslag 
over de uitvoering voor de GSK-fondsen 
omvatten naast de in de leden 2 en 3 
bedoelde informatie en beoordeling, ook 
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informatie over en een beoordeling van de
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma en de 
mate waarin het programma heeft 
bijgedragen tot De verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

informatie over en een beoordeling van de 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het programma en de 
mate waarin het programma heeft 
bijgedragen tot de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, tot de 
gelijkheid van mannen en vrouwen en tot 
de integratie van het genderperspectief.

Or. pt

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, in het 
bijzonder ten aanzien van de mijlpalen die 
voor elk programma in het prestatiekader 
zijn vastgesteld en de steun die gebruikt is 
voor doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

(b) de vorderingen bij de verwezenlijking 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, alsook bij de 
bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en bij de integratie 
van het genderperspectief, in het bijzonder 
ten aanzien van de mijlpalen die voor elk 
programma in het prestatiekader zijn 
vastgesteld en de steun die gebruikt is voor 
doelstellingen op het gebied van 
klimaatverandering;

Or. pt

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In 2018 en 2020 neemt de Commissie in 
haar jaarlijkse voortgangsverslag voor de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad een hoofdstuk op waarin het 

5. In 2018 en 2020 neemt de Commissie in 
haar jaarlijkse voortgangsverslag voor de 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese 
Raad een hoofdstuk op waarin het 
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strategische verslag wordt samengevat, met 
bijzondere aandacht voor de geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei.

strategische verslag wordt samengevat, met 
bijzondere aandacht voor de geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de 
strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, alsook bij de 
bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en bij de integratie 
van het genderperspectief.

Or. pt

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma’s te verbeteren en de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 
effect ervan te beoordelen. Het effect van 
de programma’s wordt, overeenkomstig de 
opdracht van het betrokken GSK-fonds, 
beoordeeld in het licht van de streefdoelen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, en in 
voorkomend geval tevens in het licht van 
het bruto binnenlands product (bbp) en de 
werkloosheid.

1. Er worden evaluaties verricht om de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering 
van programma’s te verbeteren en de 
doeltreffendheid, de doelmatigheid en het 
effect ervan te beoordelen. Het effect van 
de programma’s wordt, overeenkomstig de 
opdracht van het betrokken GSK-fonds, 
beoordeeld in het licht van de streefdoelen 
van de strategie van de Unie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei, de 
bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en de integratie van 
het genderperspectief, en in voorkomend 
geval tevens in het licht van het bruto 
binnenlands product (bbp) en de 
werkloosheid. 

Or. pt
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten verstrekken de nodige 
middelen om de evaluaties uit te voeren en 
zorgen voor procedures voor het 
produceren en verzamelen van de voor de 
evaluaties vereiste gegevens, waaronder 
gegevens over gemeenschappelijke en in 
voorkomend geval programmaspecifieke 
indicatoren.

2. De lidstaten verstrekken de nodige 
middelen om de evaluaties uit te voeren en 
zorgen voor procedures voor het 
produceren en verzamelen van de voor de 
evaluaties vereiste gegevens, waaronder 
gegevens over gemeenschappelijke en in 
voorkomend geval programmaspecifieke 
indicatoren. De gegevens moeten zo 
mogelijk naar geslacht worden 
uitgesplitst.

Or. pt

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een strategie voor de bijdrage van het 
operationele programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, met inbegrip van:

(a) een strategie voor de bijdrage van het 
operationele programma tot de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, alsook tot de bevordering van de 
gelijkheid van mannen en vrouwen en tot 
de integratie van het genderperspectief,
met inbegrip van:

Or. pt
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen, met 
vermelding van de indicatieve financiële 
toewijzing;

(d) de bijdrage aan de in het 
partnerschapscontract vastgestelde 
geïntegreerde aanpak om te voorzien in de 
specifieke behoeften van de geografische 
gebieden die het hardst door armoede 
worden getroffen of van doelgroepen die 
de grootste kans maken gediscrimineerd of 
uitgesloten te worden, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen en 
vrouwen, die in tijden van crisis nog 
kwetsbaarder zijn, met vermelding van de 
indicatieve financiële toewijzing;

Or. pt

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 3 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma gelijke kansen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afkomst, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen, met name in verband met de 
toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd, en 
met name de eis om de toegankelijkheid 
voor personen met een handicap te 
waarborgen;

(ii) een beschrijving van de specifieke 
maatregelen om bij de voorbereiding, het 
ontwerp en de uitvoering van het 
operationele programma, evenals bij de 
vaststelling van criteria en indicatoren en 
bij de selectie van begunstigden, gelijke 
kansen te bevorderen en discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen, met name in verband met de 
toegang tot financiering, daarbij rekening 
houdend met de behoeften van de 
verschillende doelgroepen die het risico 
lopen aldus te worden gediscrimineerd, en 
met name de eis om de toegankelijkheid 
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voor personen met een handicap te 
waarborgen; 

Or. pt

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 111 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) het belang van de prioritaire as voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, met het oog op specifieke lacunes 
die moeten worden opgevuld;

(1) het belang van de prioritaire as voor de 
verwezenlijking van de strategie van de 
Unie voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, alsook voor de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en voor de integratie 
van het genderperspectief, met het oog op 
specifieke lacunes die moeten worden 
opgevuld;

Or. pt


