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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling 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 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, het creëren van duurzame en 
hoogwaardige werkgelegenheid 
bevorderen, bijdragen aan de integratie 
van werknemers op de arbeidsmarkt en 
hun aanpassing aan de veranderende 
omstandigheden van de arbeidsmarkt,
onderwijs en een leven lang leren 
bevorderen en een actief inclusiebeleid 
ontwikkelen overeenkomstig de taken die 
door artikel 162 van het VWEU aan het 
ESF zijn opgedragen. Daarmee moet het 
ESF bijdragen aan de economische, 
sociale en territoriale samenhang 
overeenkomstig de artikelen 174, 349 en 
355, lid 1, van het VWEU. 
Overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag 
moet het ESF bij het ontwerp en de 
tenuitvoerlegging van beleidsplannen en 
acties 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 en armoede alsmede een hoog 
niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid.

Amendement 2
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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 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 scheppen en 
de bevordering van duurzame en 
hoogwaardige werkgelegenheid en op de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in formeel en niet-formeel 
onderwijs, onderzoek, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van 
de sociale inclusie en de bestrijding van 
armoede en discriminatie. Ter 
bevordering van de inclusieve werking
van de arbeidsmarkten door het 
vergemakkelijken van de geografische en 
professionele mobiliteit van de 
werknemers binnen de lidstaten en op 
transnationaal niveau, moet het ESF de 
Europese diensten voor 
arbeidsvoorziening (Eures-activiteiten) 
ondersteunen om in samenwerking met 
openbare en particuliere instanties een 
actievere rol te spelen bij het vaststellen 
van arbeidsmogelijkheden, in verband 
met arbeidsbemiddeling en de 
bijbehorende voorlichtings-, adviserings-
en begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

Amendement 3
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Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) 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.

(5) Naast deze prioriteiten moet in alle
regio's en landen en met het oog op de 
vergroting van de economische groei en de 
bevordering van arbeidsmogelijkheden de 
efficiency van de overheidsdiensten op 
nationaal en regionaal niveau, alsmede 
het handelend vermogen van deze 
diensten in actieve kwesties, worden 
verbeterd en moet de institutionele 
capaciteit van de belanghebbenden die 
zorgen voor de uitvoering van het 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal 
beleid worden versterkt.

Amendement 4

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 overgang van de beroepsbevolking 
naar groenere vaardigheden en banen 
steunen, met name in de sectoren energie-
efficiëntie, hernieuwbare energie en 
duurzaam transport, rekening houdend met 

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de oprichting, ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van verschillende 
soorten bedrijven, met name het micro-,
midden- en kleinbedrijf en sociale en 
sociaal-economische ondernemingen
worden ondersteund, om duurzame, 
hoogwaardige werkgelegenheid te creëren
en ervoor te zorgen dat de mensen zich 
door de verwerving van passende 
vaardigheden en via mogelijkheden voor 
een leven lang leren kunnen aanpassen aan
veranderende sociale en economische 
omstandigheden en 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 
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het voornemen van de Unie om het aandeel 
van de EU-begroting dat verband houdt 
met klimaatmainstreaming naar ten minste 
20% te verhogen, met bijdragen uit 
verschillende beleidsgebieden.

ESF de overgang van de beroepsbevolking 
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 naar ten minste 
20% te verhogen, met bijdragen uit 
verschillende beleidsgebieden.

Amendement 5

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 oormerken van 
een 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 op het 
gebied van werkgelegenheid, onderwijs, 
maatschappelijke integratie en bestrijding 
van armoede en de vergroting van de 
institutionele capaciteit, met adequate 
financiering om deze prioriteiten te 
behalen. Het ESF moet met name zijn 
steun voor actieve en effectieve 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. De thematische 
concentratie moet echter voldoende 
flexibel zijn om de ESF-steunverlening te 
kunnen aanpassen aan de specifieke eisen 
van elke lidstaat en regio.

Motivering

Het ESF moet bijdragen aan de 2020-strategie in het kader van de vier aan het ESF 
toegewezen thematische doelstellingen.
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De door de Commissie voorgestelde thematische concentratie moet flexibel zijn, teneinde de 
ESF-steunverlening aan te passen aan de specifieke behoeften van elke lidstaat en regio en 
aldus te zorgen voor een doeltreffender gebruik van hulpbronnen.

Amendement 6

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
deelname van de plaatselijke en regionale 
autoriteiten, de sociale partners en de niet-
gouvernementele organisaties. Het is 
daarom nodig dat de lidstaten plaatselijke 
en regionale autoriteiten, de sociale 
partners en de niet-gouvernementele 
organisaties helpen en betrekken bij het 
ontwerp en de implementatie van de ESF-
programma's, indien nodig met behulp 
van maatregelen op het gebied van 
capaciteitsopbouw.

Motivering

De plaatselijke en regionale autoriteiten moeten ook deelnemen aan de ontwikkeling en 
implementatie van de ESF-steunverlening.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Aangezien een geïntegreerde en 
alomvattende aanpak nodig is om voor 
werkgelegenheid en sociale cohesie te 
kunnen zorgen, dient in het kader van het 
ESF steun te worden verleend aan de 
ontwikkeling van sectoroverschrijdende, 
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transnationale, gebiedsgebonden 
partnerschappen en hun programma's.

Amendement 8

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 zorgen
ervoor 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 
worden gezorgd dat specifieke acties 
worden ondernomen ter bevordering van 
de gendergelijkheid.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Aangezien sociale innovatie onder 
verschillende programma's valt, moeten 
er maatregelen worden getroffen om 
overlappingen en dubbele financiering 
van dezelfde activiteiten en initiatieven te 
voorkomen. Bovendien moeten, aangezien 
een aantal 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, maatregelen worden getroffen 
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om overlappingen en dubbele 
financiering van activiteiten die op 
verschillende wijzen worden beheerd, te 
voorkomen.

Amendement 10

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 actiever bij de uitvoering van 
de programma's te betrekken.

(14) De actieve participatie van regionale 
en lokale belanghebbenden is nodig voor 
de verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie en de voornaamste doelstellingen 
daarvan. Het beginsel van meerlagig 
bestuur houdt in dat 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 in het 
kader van het partnerschap regionale en 
lokale overheden, steden, sociale partners 
en niet-gouvernementele organisaties die 
het betreffende territoriale niveau 
vertegenwoordigen actiever en
succesvoller bij de voorbereiding, 
monitoring, uitvoering en het beheer van 
de programma's te betrekken.

Amendement 11

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, 

(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, ouderen, het 
creëren van banen, de mobiliteit van 
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sociale inclusie en sociaal 
ondernemerschap.

werknemers, sociale inclusie van 
kansarmen en sociaal ondernemerschap. 
Dit dient de effectiviteit van acties te 
vergroten en acties van andere EU-
instrumenten, zoals het PSVI, het EFG en 
het EFRO aan te vullen. De verstrekking 
van beurzen moet echter blijven bestaan 
om de financieringsmix te kunnen 
inzetten die het beste past bij de nationale, 
regionale en lokale situatie.

Amendement 12

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 scheppen van 
banen, draagt bij aan de kwaliteit van 
banen, ondersteunt de geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
moedigt een hoog niveau van hun 
professionele onderwijs en opleiding aan
en vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
de veranderingen en ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt, onder andere met 
betrekking tot bedrijven en 
productiestelsels. Het ESF draagt ook bij 
tot de versterking van economische, 
sociale en territoriale cohesie in de Unie, 
de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, waarborgt gendergelijkheid, 
gelijke kansen en non-discriminatie en 
bevordert werkgelegenheid voor jongeren. 
Het uitbannen van sociale ongelijkheden 
en ongelijkheden op arbeidsgebied op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau is 
een van de kernbeginselen van alle ESF-
acties.

Motivering

Het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid en de aanpassing van werknemers aan 
technologische veranderingen en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt moeten worden 
toegevoegd aan de ESF-doelstellingen. Het ESF moet ook gendergelijkheid waarborgen.
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Tevens moet expliciet worden verwezen naar de inclusieve dimensie van het ESF en de 
vermindering van sociale ongelijkheden en verschillen op het gebied van werkgelegenheid als 
kernbeginsel van zijn acties.

Amendement 13

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
werklozen, met name langdurig werkloze 
mannen en vrouwen, jongeren, 
werknemers ouder dan 54 jaar, mensen 
met een handicap, ongeschoolde 
werknemers, migranten, asielzoekers,
minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting worden geconfronteerd, 
ongeacht hun leeftijd. Het ESF verleent 
ook steun aan werknemers, ondernemingen
en ondernemers, alsmede 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, te bevorderen.

Motivering

Het ESF moet bijzondere aandacht besteden aan kansarme groepen, waaronder werklozen, 
jongeren, vrouwen en werkende ouderen.

Amendement 14

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 

(i) toegang tot werkgelegenheid voor 
werkzoekenden, niet-actieven en minder 
bevoorrechte mensen, bijvoorbeeld 
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werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit;

mensen met een handicap, waaronder 
plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven 
en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit;

Amendement 15

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) actieve, inclusieve en duurzame 
integratie van jongeren op de 
arbeidsmarkt, met name van jongeren die 
niet werken of geen onderwijs of opleiding 
volgen en bevordering van de mobiliteit 
van jongeren in Europa;

Motivering

De ESF moet actieve en langdurige integratie van jongeren op de arbeidsmarkt bevorderen, 
met name van jongeren die niet werken of geen onderwijs of opleiding volgen.

Amendement 16

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 en 
ontwikkeling van eigen bedrijf, met name 
van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, ondersteund door 
technisch advies en informatie inzake 
duurzame economische activiteiten 
inclusief de overdracht van bedrijven voor 
het mkb;

Amendement 17

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) effectieve gelijkheid van vrouwen en 
mannen op de arbeidsmarkt en met 
betrekking tot carrièremogelijkheden en 
combinatie van werk en privé- en 
gezinsleven;

Motivering

Het ESF moet effectieve gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen, evenals de 
combinatie van werk, privé- en gezinsleven.

Amendement 18

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, met name 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen aan duurzame, 
technologische, demografische, sociale en 
economische veranderingen en 
veranderingen op de arbeidsmarkt via 
actieve en preventieve maatregelen, die 
onder meer zijn gericht op aan 
herstructurering van ondernemingen en 
sectoren onderworpen regio's, die een 
industriële overgang doormaken;

Motivering

Het ESF moet aanmoedigen tot en voorzien in de aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan technologische veranderingen en veranderingen op de 
arbeidsmarkt. Deze actie heeft met name betrekking op regio's die zijn onderworpen aan 
herstructurering van ondernemingen en sectoren, evenals aan sluiting of delokalisatie van 
ondernemingen.

Amendement 19

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 door 
verbetering van hun arbeids- en 
leefomstandigheden, hun leefomgeving en 
gezondheid, inclusief 
gezondheidsbevorderende fysieke 
activiteiten en amateursport;

Amendement 20

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, waaronder acties 
ter vergroting van de transnationale 
arbeidsmobiliteit van werknemers, via 
grensoverschrijdende integratie van 
arbeidsmarkten, erkenning van 
beroepsvaardigheden en -kwalificaties en 
versterking van de Eures-activiteiten.

Motivering

Het ESF moet de transnationale arbeidsmobiliteit van werknemers vergroten, via 
grensoverschrijdende integratie van arbeidsmarkten, erkenning van beroepsvaardigheden en 
-kwalificaties en versterking van de Eures-activiteiten.

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(vii) toegang tot werkgelegenheid en 
diensten voor arbeidsvoorziening voor 
werkzoekenden en niet-actieven, 
waaronder plaatselijke 
werkgelegenheidsinitiatieven en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit;
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Amendement 22

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 hoogwaardig en modern 
onderwijs, vaardigheden en een leven lang 
leren via:

Amendement 23

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

Motivering

Het ESF moet de schooluitval voorkomen en verminderen, teneinde de jeugdwerkloosheid 
terug te dringen en ertoe bij te dragen dat alle burgers de vereiste minimumopleiding krijgen, 
door de continuïteit in het onderwijsproces en de re-integratie in het onderwijs te bevorderen.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) inrichting en versterking van 
praktische, economie-gerelateerde 
opleiding voor jongeren via duale 
onderwijsstelsels die theoretische en 
praktische lesinhoud zinvol met elkaar 
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verbinden;

Amendement 25

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 
hoger en daarmee gelijkwaardig onderwijs
door het gebruik van moderne leerstelsels, 
met het oog op de verhoging van de 
participatieniveaus en de leerprestaties, om 
onder meer een aanpassing aan de 
behoeften op de arbeidsmarkt toe te laten;

Motivering

Er zijn momenteel tal van vaardigheden die niet nuttig zijn voor het vinden van werk, terwijl 
het essentieel is opleiding af te stemmen op de markt. In sommige landen zijn er op bepaalde 
gebieden te weinig geschoolde arbeidskrachten en in andere landen zijn er te veel, wat de 
mobiliteit in heel Europa effectief ten goede zal komen.

Amendement 26

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 professionele
competenties van de beroepsbevolking en
de garantie dat de onderwijs- en 
opleidingsstelsels voldoen aan de 
behoeften en ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt, door de versterking van het 
onderwijs en maatregelen die de overgang 
tussen onderwijs, beroepsopleidingen en 
toegang tot banen vergemakkelijken, met 
bijzondere aandacht voor 
jongerenonderwijs en -stages, langdurig 
werklozen en oudere werknemers; 
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Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) actieve inclusie; (i) actieve sociale en arbeidsmarktinclusie 
van alle mensen, met name de meest 
kansarme groepen, door het bevorderen 
van participatie op de arbeidsmarkt en het 
bestrijden van armoede en uitsluiting;

Motivering

Het ESF moet sociale en arbeidsmarktinclusie van de meest kansarme groepen bevorderen.

Amendement 28

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) volledige sociale en 
arbeidsmarktintegratie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
Roma, mensen met een handicap en 
andere kansarme gemeenschappen;

Motivering

Het ESF moet steunverlening bieden aan sociale en arbeidsmarktintegratie van de meest 
kansarme gemeenschappen.
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Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) sociale en arbeidsmarktintegratie 
van arbeidsmigranten;

Motivering
Het ESF moet steunverlening bieden aan sociale en arbeidsmarktintegratie van 
arbeidsmigranten.

Amendement 30

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) de bevordering van door de 
plaatselijke gemeenschappen geleide 
lokale- ontwikkelingsstrategieën.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt i – paragraaf 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 
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 of in 
lidstaten met hoge werkloosheidscijfers, 
met het oog op de ontwikkeling van 
activiteiten die bijdragen aan het creëren 
van banen via de versterking van de 
institutionele capaciteit en de efficiency 
van de overheidsadministratie en 
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overheidsdiensten;

Motivering

Het ESF moet overwegen hulpbronnen voor de vergroting van de institutionele capaciteit en 
de efficiency van de overheidsadministratie toe te wijzen aan de lidstaten met hoge 
werkloosheidscijfers, met het oog op hervormingen, betere regelgeving en goed bestuur van 
de overheidsdiensten die bijdragen aan het creëren van banen.

Amendement 32

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 als sociale partners en 
niet-gouvernementele organisaties, die het
beleid inzake werkgelegenheid, formeel en 
niet-formeel onderwijs en 
beroepsopleidingen, sociaal beleid en 
sectorale en territoriale pacten ten uitvoer 
leggen met het oog op hervormingen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau.

Amendement 33

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 emissiearme, klimaatbestendige,
energie- en 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 groene banen in 
sectoren die verband houden met milieu en 
energie;



PE486.225v03-00 20/42 AD\905698NL.doc

NL

Amendement 34

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 duurzame 
ontwikkeling van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen, zoals coöperatieve 
en sociale ondernemingen en 
ondernemingen binnen de sociale 
economie, via grotere investeringen in 
menselijk kapitaal en de bevordering van 
het aanpassingsvermogen van 
ondernemingen, werknemers en managers 
om nieuwe maatschappelijke uitdagingen 
het hoofd te bieden.

Amendement 35

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 met 
de bijdrage van hun regionale en lokale 
overheden 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.



AD\905698NL.doc 21/42 PE486.225v03-00

NL

Amendement 36

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 zes van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten;

Motivering

Het doel van deze wijziging is het behoud van een bepaalde graad van flexibiliteit in de 
toewijzingen voor elk operationeel programma, zodat de regio's efficiënter kunnen werken op 
de specifieke terreinen waar hun belang het grootst is.

Amendement 37

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 
zes van de in artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten;

Motivering

Het doel van deze wijziging is het behoud van een bepaalde graad van flexibiliteit in de 
toewijzingen voor elk operationeel programma, zodat de regio's efficiënter kunnen werken op 
de specifieke terreinen waar hun belang het grootst is.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 50% van 
de toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal zes van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

Motivering

Het doel van deze wijziging is het behoud van een bepaalde graad van flexibiliteit in de 
toewijzingen voor elk operationeel programma, zodat de regio's efficiënter kunnen werken op 
de specifieke terreinen waar hun belang het grootst is.

Amendement 39

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 plaatselijke en 
regionale instanties, 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 technische bijstand als 
omschreven in artikel 108 en artikel 109 
van Verordening (EU) nr. […] en 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.

De beheersautoriteiten van een 
operationeel programma zorgen ervoor 
dat er een passend bedrag aan ESF-
middelen wordt toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor kleinere 
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plaatselijke instanties.

Motivering

Het ESF moet plaatselijke en regionale instanties, sociale partners en andere 
belanghebbenden, met name niet-gouvernementele organisaties, betrekken bij de uitvoering 
van de operationele programma's, zowel via de toegang tot globale subsidies als via 
technische bijstand.

Amendement 40

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 de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
beheer van de door het ESF ondersteunde
programma's, overeenkomstig artikel 5 
van Verordening (EU) nr. nº […], zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma 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.

Motivering

De steun aan de deelname van de sociale partners aan door het ESF ondersteunde acties 
moet niet beperkt blijven tot de armste regio's of regio's die afhankelijk zijn van het 
Cohesiefonds, maar dient alle lidstaten en regio's van de EU te bereiken.
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Amendement 41

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 van niet-gouvernementele 
organisaties aan de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en beheer van de
door het ESF ondersteunde programma's, 
in het bijzonder met effectmetingen en 
overeenkomstig artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. […], met name op het gebied van 
sociale inclusie, gendergelijkheid en 
gelijke kansen, zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma ervoor dat een passend bedrag 
aan ESF-middelen wordt toegewezen aan 
de capaciteitsopbouw en de netwerking 
voor niet-gouvernementele organisaties.

Motivering

De steun aan de deelname van niet-gouvernementele organisaties aan door het ESF 
ondersteunde acties moet niet beperkt blijven tot de armste regio's of regio's die afhankelijk 
zijn van het Cohesiefonds, maar dient alle lidstaten en regio's van de EU te bereiken.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Opdat ESF-middelen effectief worden 
gebruikt en de verwachte voordelen 
opleveren, moet er een systeem worden 
uitgewerkt dat de procedurele en 
administratieve aspecten voor sociale 
partners en niet-gouvernementele 
organisaties verlicht.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

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 
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 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 gendergebaseerde 
segregatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt weg te vlakken, in het 
bijzonder nadat zij moeder zijn geworden 
of voor afhankelijke personen hebben 
gezorgd, de gendergebaseerde
discriminatie op de arbeidsmarkt en 
salarisverschillen tussen mannen en 
vrouwen te verkleinen, genderstereotypes 
in het onderwijs en de beroepsopleiding te 
bestrijden en de combinatie van werk en
privé- en gezinsleven voor vrouwen en 
mannen te waarborgen, via maatregelen 
als uitbreiding van de kinderopvang en 
verruiming van de voorzieningen voor 
afhankelijke personen, evenals de aanpak 
van vervrouwelijking van de armoede 
door een evenwichtige verdeling van 
zorgtaken tussen mannen en vrouwen te
bevorderen.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
gendergelijkheid en gelijke kansen 
worden gestimuleerd bij de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring, beheer en 
evaluatie van de operationele 
programma's.

Motivering

Het ESF moet de effectieve en duurzame participatie van vrouwen op arbeidsgebied 
bevorderen door de invoering van maatregelen die hun vooruitgang op de arbeidsmarkt 
vergroten, met name nadat zij moeder zijn geworden of voor afhankelijke personen hebben 
gezorgd, en die de combinatie van werk en privé- en gezinsleven waarborgen. Tevens moet 
bijzondere aandacht worden besteed aan de vermindering van salarisverschillen tussen 
mannen en vrouwen.
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

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
de bestrijding van discriminatie en de 
acceptatie van de diversiteit, en 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
gediscrimineerde mensen, met name 
mensen die meervoudig worden 
gediscrimineerd, mensen die het risico van 
discriminatie lopen en mensen met een 
handicap, om hun arbeidsmarktparticipatie 
te vergroten, met name door hun toegang 
tot 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.

Motivering

Het ESF moet niet alleen actie ondernemen ter bevordering van gelijke kansen, maar ook ter 
bevordering van de bestrijding van discriminatie en de acceptatie van de diversiteit. Tevens 
moet bijzondere aandacht worden besteed aan groepen die met verschillende soorten 
discriminatie te maken hebben.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
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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 van 
innovatieve oplossingen inclusief bottom-
up oplossingen voor de aanpak van sociale 
behoeften.

Amendement 46

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 samenwerking met
hun partners op plaatselijk of regionaal 
niveau en met deelname van alle 
belanghebbende partijen in hun 
operationele programma's de thema's voor 
sociale innovatie aan die aan hun 
specifieke behoeften en de specifieke 
behoeften van de regio's beantwoorden.

Motivering

De plaatselijke en regionale autoriteiten en alle belanghebbende partners moeten deelnemen 
aan de selectie van de thema's voor sociale innovatie.

Amendement 47

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 van goede 

3. De Europese Commissie 
vergemakkelijkt tezamen met de lidstaten 
de capaciteitsopbouw voor sociale 
innovatie, met name door het ondersteunen 
van wederzijds leren, het oprichten van 
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praktijken en methodologieën. netwerken en het verspreiden van goede 
praktijken en methodologieën. De 
Commissie zorgt er ook voor dat de ESF-
acties ter bevordering van sociale 
innovatie samenhang en 
complementariteit vertonen met de acties 
die zijn ondernomen in het kader van het 
programma van de Europese Unie voor 
sociale verandering en innovatie.

Motivering

Om de capaciteitsopbouw op het gebied van sociale innovatie en de efficiëntie van 
hulpbronnen te waarborgen, moeten de door het ESF bevorderde acties samenhang en 
complementariteit vertonen met de acties die zijn ondernomen in het kader van het 
programma van de Europese Unie voor sociale verandering en innovatie.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transnationale samenwerking Grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking

Amendement 49

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 waarborgen de
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale 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 als bedoeld in 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. […] 
van ten minste twee lidstaten betrokken.
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Amendement 50

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
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie voorgestelde en na 
raadpleging van maatschappelijke 
organisaties en plaatselijke en regionale 
instanties door het ESF-comité 
goedgekeurde lijst, met inachtneming van 
de specifieke plaatselijke omstandigheden 
en de behoeften van de doelgebieden.

Motivering

Er moet een zo groot mogelijke consensus worden bereikt over de themalijst voor 
transnationale samenwerking en een zo groot mogelijke samenhang tussen de gekozen 
transnationale thema's en de thematische doelstellingen van de verschillende operationele 
programma's.

Amendement 51

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 

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale 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 
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gemeenschappelijke methodologische 
benaderingen voor monitoring en evaluatie, 
met het oog op de vergemakkelijking van 
de transnationale samenwerking.

tijdschema's voor acties, en 
gemeenschappelijke methodologische 
benaderingen voor monitoring en evaluatie, 
met het oog op de vergemakkelijking van 
de samenwerking. Door het ESF 
ondersteunde grensoverschrijdende, 
transnationale en interregionale 
samenwerking moet worden afgestemd op 
Verordening (EU) nr. [...] [ETS] om de in 
die verordening bedoelde coördinatie 
tussen de fondsen te waarborgen.

Amendement 52

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. By way of derogation from Article 87(1)
In afwijking van artikel 87, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […] moeten
operationele programma's prioritaire assen 
vaststellen voor de implementatie van 
sociale innovatie en transnationale 
samenwerking, als bedoeld in de artikelen 
9 en 10.

Motivering

De toepassing van sociale innovatie en transnationale samenwerking wordt gestimuleerd in 
de aanpak van de operationele programma's.

Amendement 53

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 

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 
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prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide.

prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide in geval van 
programma's die door niet-
gouvernementele organisaties of sociale 
partners worden beheerd;

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het kader van de operationele 
programma's en met het oog op 
maximalisering van de effectiviteit van de 
ESF-steunverlening wordt, indien nodig, 
rekening gehouden met de in de artikelen 
174, 349 en 355, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie vermelde plaatsen.

Motivering

Het ESF moet bijzondere aandacht besteden aan de meest kansarme regio's en plaatsen, 
overeenkomstig artikel 349 en artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) teneinde onderwijs en opleidingen, 
met name voor jongeren, uit te breiden;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1
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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 met name 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.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In gebieden die in het bijzonder 
door demografische ontwikkelingen 
worden getroffen en waar 
jongerenwerkloosheid minder dan 8% 
bedraagt, kan het ESF worden gebruikt 
voor initiatieven om 60-plussers weer aan 
het werk te krijgen.

Motivering

De langetermijndoelstelling van de door het ESF ondersteunde maatregelen is altijd om 
mensen (voor de eerste keer) aan het werk te krijgen. Dit is niet altijd van toepassing op 
mensen die bijna met pensioen gaan. Deze formulering zou ervoor moeten zorgen dat oudere 
mensen ook van ESF-maatregelen kunnen profiteren. Er moet bijzondere aandacht aan de 
speciale demografische situatie in de regio's worden besteed. De behoefte om in oudere 
werknemers te investeren komt voort uit de daling van het aandeel jonge mensen in de 
beroepsbevolking of aanhoudende relatief lage werkloosheidscijfers onder jongeren. Dit kan 
worden verondersteld als het gemiddelde regionale jongerenwerkloosheidspercentage onder 
de 8% uitkomt.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2
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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 plaatselijke en regionale
stadsontwikkeling ondersteunen via 
strategieën waarbij geïntegreerde acties 
worden vastgesteld om de economische, 
sociale, demografische, milieu- en
klimaatuitdagingen aan te pakken 
waarmee stedelijke gebieden, die zijn 
opgenomen in het partnerschapscontract, te 
kampen hebben.

Motivering

Bij de behandeling van bijzondere territoriale kenmerken mogen plattelandsgebieden en 
dunner bevolkte gebieden niet worden overgeslagen. Tevens dient er een minimum van 5% te 
worden vastgesteld voor plaatselijke ontwikkeling, in overeenstemming met artikel 7 van de 
verordening van het EFRO.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ten minste 5% van de op nationaal 
niveau toegewezen ESF-middelen wordt 
toegewezen aan geïntegreerde 
maatregelen voor duurzame plaatselijke 
ontwikkeling waarvan het beheer is 
gedelegeerd aan de gemeenten via de 
geïntegreerde territoriale investeringen 
bedoeld in artikel 99 van Verordening 
(EU) nr. […]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening].

Motivering

Bij de behandeling van bijzondere territoriale kenmerken mogen plattelandsgebieden niet 
worden overgeslagen. Tevens dient er een minimum van 5% te worden vastgesteld voor 
plaatselijke ontwikkeling, in overeenstemming met artikel 7 van de verordening van het 
EFRO.
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Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verplichtingen van de autoriteiten 
voor het programma in verband met 
beheer, controle en audit betreffende de 
concrete actie worden nagekomen door de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
het programma in het kader waarvan die 
concrete actie wordt gesteund of zij sluiten 
overeenkomsten met de autoriteiten in de 
lidstaat waarin de concrete actie wordt 
uitgevoerd, mits wordt voldaan aan de in 
lid 2, onder a), vastgestelde voorwaarden 
en de verplichtingen in verband met 
beheer, controle en audit betreffende de 
concrete actie.

(b) de verplichtingen van de autoriteiten 
voor het programma in verband met 
beheer, controle en audit betreffende de 
concrete actie worden nagekomen door de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
het programma in het kader waarvan die 
concrete actie wordt gesteund of zij sluiten 
overeenkomsten met de autoriteiten in de 
lidstaat waarin de concrete actie wordt 
uitgevoerd, mits wordt voldaan aan de in 
lid 2, onder a), vastgestelde voorwaarden 
en de verplichtingen in verband met 
beheer, controle en audit betreffende de 
concrete actie. Tot 5% van de begroting 
van het operationeel programma van het 
ESF zijn uitgaven in het kader van 
dergelijke concrete acties en, mits zij 
betrekking hebben op onderzoek en 
innovatie, onderwijs en opleiding, 
subsidiabel buiten de Unie, indien zij 
gedaan en betaald zijn overeenkomstig de 
voorschriften van de lidstaat en de EU die 
op het operationeel programma van 
toepassing zijn. Indien een programma 
via meer dan een fonds wordt 
gefinancierd (zie artikel 87, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. […]/2012 [GV]), 
wordt het maximum van 5% berekend aan 
de hand van de toewijzing aan het 
programma uit het ESF.

Amendement 61

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 de EU-
medefinanciering niet meer dan 100 000 
euro bedraagt.

Amendement 62

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 EU-
medefinanciering 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.

Amendement 63

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 

1. Overeenkomstig artikel 32 van 
Verordening (EU) nr. […] kan het ESF 
onder zijn werkingssfeer vallende acties en 
beleidsmaatregelen steunen via financiële 
instrumenten, zoals 
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risicodelingsregelingen, aandelen- en 
schuldfinanciering, garantiefondsen, 
holdingfondsen en leningfondsen.

risicodelingsregelingen, aandelen- en 
schuldfinanciering, garantiefondsen, 
holdingfondsen, leningfondsen, 
microkredieten en 
microkredietfaciliteiten.

Motivering

Het moet mogelijk worden om maatregelen en beleidsplannen te steunen in de vorm van 
microkrediet.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Gedelegeerde handelingen worden 
bepaald in samenwerking met de 
Europese vertegenwoordigers van de 
partners bedoeld in artikel 5 van de 
verordening betreffende de 
gemeenschappelijke bepaling, en dit in 
samenspraak met het ESF-comité;

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – paragraaf 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

werklozen, onder wie langdurig werklozen werklozen, onder wie langdurig werklozen, 
met afzonderlijke gegevens inzake leeftijd, 
geslacht en mensen met een handicap

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – paragraaf 1 – punt 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

afkomstig uit plattelandsgebieden

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) personen met kwalificaties op 
grond van beroepsonderwijs en -opleiding

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die gegevens over de deelnemers aan een 
door het ESF gesteunde concrete actie 
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.

Die gegevens over de deelnemers aan een 
door het ESF gesteunde concrete actie 
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 om de interventies voor 
mannen en vrouwen te laten zien.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 – streepje 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aantal vrouwen in dienst in de MINT-
sector na de deelname
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Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 – streepje 7 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aantal deelnemers uit benadeelde 
groepen mensen binnen het onderwijs, 
opleidingen, behalen van kwalificaties, of 
in dienst na de deelname

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 – streepje 9 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aantal gehandicapte deelnemers in 
dienst na het ontvangen van 
ondersteuning

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aantal deelnemers dat niet langer is 
aangewezen op een minimum 
inkomensvoorziening of een andere vorm 
van bijstand na de deelname

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
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aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…]. Alle gegevens moeten naar geslacht 
worden uitgesplitst.

aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…]. Alle gegevens moeten naar geslacht 
worden uitgesplitst om de interventies voor 
mannen en vrouwen te laten zien.

Amendement 74

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 9 maanden na de deelname 
aan het werk waren.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

deelnemers die 6 maanden na de deelname 
als zelfstandige werkten.

deelnemers die 9 maanden na de 
deelname als zelfstandige werkten.

Amendement 76

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 9
maanden na de deelname aan de actie 
verbeterd was.

Amendement 77
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1– punt 4 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die 9 maanden na de 
deelname niet langer zijn aangewezen op 
sociale voorzieningen

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 3 – streepje 10 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aantal vrouwen in dienst in de MINT-
sector 9 maanden na de deelname

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 3 – streepje 11 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aantal gehandicapte deelnemers in 
dienst 9 maanden na het ontvangen van 
ondersteuning

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – punt 3 – streepje 15 (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.
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Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – paragraaf 1

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 of subprioriteit. 
De interne validiteit van de steekproef 
moet zodanig worden gegarandeerd dat de 
gegevens kunnen worden gegeneraliseerd 
op het niveau van de prioritaire as of 
subprioriteit. 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 as of subprioriteit. 
De interne validiteit van de steekproef 
moet zodanig worden gegarandeerd dat de 
gegevens kunnen worden gegeneraliseerd 
op het niveau van de prioritaire as of de 
subprioriteit. Alle gegevens moeten naar 
geslacht worden uitgesplitst om de 
interventies voor mannen en vrouwen te 
laten zien.
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