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Amendement 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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 en de 
geografische en beroepsmobiliteit van de 
werknemers verbeteren en hun 
aanpassingsvermogen aan industriële 
veranderingen en veranderingen in 
productiesystemen vergemakkelijken, in 
het bijzonder door beroepsopleiding en 
omscholing, overeenkomstig de taken die 
door artikel 162 van het Verdrag aan het 
ESF zijn opgedragen, en moet daardoor 
verder bijdragen aan de economische, 
sociale en territoriale samenhang zoals 
bepaald in artikel 174 van het VWEU. Het 
dient bijzondere aandacht te besteden aan 
de ultraperifere gebieden, zoals bepaald in 
artikel 349 van het VWEU, ook rekening 
houdend met het feit dat deze gebieden het 
zwaarst getroffen worden door de crisis op 
het vlak van werkgelegenheid. 
Overeenkomstig artikel 9 van het VWEU
moet de Unie bij het opstellen en 
uitvoeren van haar beleid 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 alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid. 

Or. es

Amendement 33
Nuno Teixeira
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, de integratie in de 
arbeidsmarkt ondersteunen, de Europese 
arbeidsmobiliteit stimuleren, de 
ondernemerscultuur aanmoedigen, 
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 en de 
belemmeringen die voortvloeien uit de 
factoren vermeld in artikel 349 van het 
Verdrag tot een minimum beperken. 
Overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag 
moet het ESF rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid.

Or. pt

Motivering

Gezien het toegenomen werkloosheidsprobleem is het van cruciaal belang dat het ESF een 
actieve rol opneemt bij het effectief ondersteunen van de aanwerving van mensen en zo de 
mobiliteit doorheen heel Europa stimuleert, evenals bij ondernemersacties om nieuwe vormen 
van werk te ontdekken. Artikel 349 van het Verdrag verwijst naar natuurlijke beperkingen 
waarmee de ultraperifere gebieden te kampen hebben, wat tot artikel 174 leidt dat erop 
gericht is de economische, sociale en territoriale samenhang te versterken. 

Amendement 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen, een actief inclusiebeleid 
ontwikkelen en armoede en sociale 
uitsluiting bestrijden overeenkomstig 
artikel 9 van het Verdrag en 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 armoede 
en sociale uitsluiting alsmede een hoog 
niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid.

Or. en

Amendement 35
Hermann Winkler

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 

(2) Het ESF moet de kansen op werk 
verbeteren, onderwijs en een leven lang 
leren bevorderen en een actief 
inclusiebeleid ontwikkelen, in het 
bijzonder door amateursport te 
bevorderen, overeenkomstig de taken die 
door artikel 162 van het Verdrag aan het 
ESF zijn opgedragen en moet daardoor 
bijdragen aan de economische, sociale en 
territoriale samenhang overeenkomstig 
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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.

artikel 174 van het Verdrag. 
Overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag 
moet het ESF rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid.

Or. de

Amendement 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, de creatie van duurzame banen 
van hoge kwaliteit aanmoedigen, 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.

Or. pl
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Amendement 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(3) De Europese Raad van 17 juni 2010 
heeft ertoe opgeroepen dat alle 
gemeenschappelijke beleidsmaatregelen, 
waaronder het cohesiebeleid, de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei 12 ondersteunen. Om het 
ESF volledig in lijn te brengen met de 
doelstellingen van deze strategie, met name 
wat werkgelegenheid, onderwijs en 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting betreft, moet het ESF de 
lidstaten ondersteunen in hun 
inspanningen om deze doelstellingen te 
bereiken. Het moet ook de implementatie 
van de vlaggenschipinitiatieven 
ondersteunen, met name de "Agenda voor 
nieuwe vaardigheden en banen"13, "Jeugd 
in beweging"14 en het "Europees platform 
tegen armoede en sociale uitsluiting"15. 
Het zal ook de activiteiten in het kader van 
de initiatieven "Digitale agenda"16 en 
"Innovatie-unie"17 ondersteunen.

Or. en

Amendement 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3a) De lidstaten moeten de kans hebben 
om ESF-middelen te gebruiken voor de 
uitvoering van de EFG-acties, indien 
werknemers werkloos worden als gevolg 
van een ernstige verstoring van de lokale, 
regionale of nationale economie door een 
onverwachte crisis of als gevolg van een 
snelle achteruitgang in een bepaalde 
sector of de verplaatsing van activiteiten 
naar niet-EU-lidstaten met een 
aanzienlijk nadelig effect op de lokale, 
regionale of nationale economie.

Or. en

Amendement 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

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

bijzondere aandacht voor wie het verst 
van de arbeidsmarkt staat, en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, vaardigheden en 
een leven lang leren, de bevordering van de 
sociale inclusie, de bestrijding van 
armoede en discriminatie. Ter bevordering 
van het beter functioneren van de 
arbeidsmarkten door het vergroten van de 
transnationale geografische mobiliteit van 
de werknemers moet het ESF met name de 
Europese diensten voor arbeidsvoorziening 
en de bijbehorende Eures-activiteiten 
ondersteunen, in het bijzonder de 
grensoverschrijdende Eures-
partnerschappen, in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

Or. en

Amendement 40
Nuno Teixeira

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 

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 
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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.

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, om samen met 
publieke en particuliere entiteiten een 
actievere rol te spelen bij het detecteren 
van arbeidsmogelijkheden.

Or. pt

Motivering

De Europese diensten voor arbeidsvoorziening moeten niet alleen een verspreidingsplatform 
voor bestaande professionele mogelijkheden in de EU zijn; ze moeten samen met openbare en 
particuliere ondernemingen ook een actievere rol spelen bij het detecteren van nieuwe 
arbeidsmogelijkheden. Het is de bedoeling dat EURES een belangrijk platform voor Europese 
mobiliteit wordt, door proactiever en dynamischer op te treden.

Amendement 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 

(4) De Europese Unie wordt 
geconfronteerd met structurele uitdagingen 
als gevolg van de economische 
globalisering, de technologische 
veranderingen, de demografische 
veranderingen, de steeds meer 
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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.

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 goed werk, hoogwaardige 
werkgelegenheid en de ondersteuning van 
het geleidelijk afbouwen van precaire 
banen, de investering in onderwijs, 
vaardigheden en een leven lang leren, de 
bevordering van de sociale inclusie en de 
bestrijding van armoede. Ter bevordering 
van inclusieve arbeidsmarkten door het 
vergemakkelijken van de vrijwillige 
transnationale geografische mobiliteit van 
de werknemers moet het ESF met name de 
Europese diensten voor arbeidsvoorziening 
(Eures-activiteiten) ondersteunen in 
verband met arbeidsbemiddeling en de 
bijbehorende voorlichtings-, adviserings-
en begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

Or. en

Amendement 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

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

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 vrouwen en migranten, worden 
getroffen. Het ESF moet zijn gericht op de 
bevordering van de werkgelegenheid en de 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, de 
investering in onderwijs, onderzoek, 
vaardigheden en een leven lang leren, de 
bevordering van de sociale inclusie en de 
bestrijding van armoede en dak- en 
thuisloosheid. Ter bevordering van het 
beter functioneren van de arbeidsmarkten 
door het vergroten van de transnationale 
geografische mobiliteit van de werknemers 
moet het ESF met name de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

Or. fr

Amendement 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(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 
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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.

werkloosheid, waardoor met name 
jongeren en andere kwetsbare groepen, 
zoals migranten, worden getroffen. Het 
ESF moet zijn gericht op het creëren en 
bevorderen 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 kan het ESF de Europese 
diensten voor arbeidsvoorziening (Eures-
activiteiten) ondersteunen in verband met 
arbeidsbemiddeling en de bijbehorende 
voorlichtings-, adviserings- en 
begeleidingsdiensten op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau.

Or. pl

Amendement 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 de 
minder ontwikkelde regio’s en landen, en 
met name op eilanden en in grens- en 
bergachtige gebieden, de efficiency van de 
overheidsdiensten worden verbeterd en 
moet de institutionele capaciteit van de 
belanghebbenden die zorgen voor de 
uitvoering van het gezondheids-, 
werkgelegenheids-, onderwijs- en sociaal 
beleid worden versterkt om duurzame 
ontwikkeling, economische groei en 
arbeidsmogelijkheden te stimuleren. 

Or. fr
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Amendement 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 het 
bijzonder in de minder ontwikkelde regio's 
en landen van de Unie, en met het oog op 
de vergroting en de bevordering van de 
werkgelegenheid en de ontwikkeling van 
human resources, 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.

Or. es

Amendement 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 de thematische prioriteiten van 
artikel 9 in Verordening [...] 
[gemeenschappelijke verordening], moet 
in regio’s en landen en met het oog op de 
vergroting van de economische groei en de 
arbeidsmogelijkheden de efficiency van de 
overheidsdiensten op nationaal en 
regionaal niveau worden verbeterd, 
evenals het vermogen van een 
overheidsdienst om op te treden in een 
participatieve aangelegenheid, en moet de 
institutionele capaciteit van de 
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belanghebbenden die zorgen voor de 
uitvoering van het werkgelegenheids-, 
onderwijs-, sociaal-cultureel en sociaal 
beleid worden versterkt.

Or. en

Amendement 47
Ramona Nicole Mănescu

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 
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.

Or. en

Amendement 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(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 
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belanghebbenden die zorgen voor de 
uitvoering van het werkgelegenheids-, 
onderwijs- en sociaal beleid worden 
versterkt.

belanghebbenden die zorgen voor de 
uitvoering van het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en van het beleid op het 
vlak van gewoon en informeel onderwijs 
worden versterkt.

Or. lt

Amendement 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

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 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.

(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.

Or. de
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Amendement 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 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.

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen, vooral het midden- en 
kleinbedrijf en sociale ondernemingen en 
ondernemingen in de sociale economie, 
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 die voortvloeien uit de 
globalisering.

Or. es

Amendement 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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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 
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.

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de aanhoudende ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van het Europese 
midden- en kleinbedrijf en de micro-
ondernemingen, met inbegrip van 
culturele en creatieve ondernemingen,
worden ondersteund om hoogwaardige 
banen te creëren, en dat ervoor wordt 
gezorgd dat de mensen zich door de 
verwerving van passende vaardigheden en 
via mogelijkheden voor een leven lang 
leren kunnen aanpassen aan nieuwe 
uitdagingen, zoals de omschakeling naar 
een kennisgebaseerde economie, de 
digitale agenda en de overgang naar een 
koolstofarme en meer energie-efficiënte 
economie. Door de verwezenlijking van 
zijn primaire thematische doelstellingen 
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 
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. Het ESF 
moet ook bijdragen aan culturele en 
creatieve vaardigheden met het oog op 
meer arbeidsmogelijkheden. 

Or. en

Amendement 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 6



AM\903909NL.doc 19/163 PE491.059v01-00

NL

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 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.

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de oprichting, de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van het Europese 
midden- en kleinbedrijf en de micro-
ondernemingen 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 
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 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.

Or. pl

Amendement 53
Ramona Nicole Mănescu

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 

(6) Tegelijkertijd is het van cruciaal belang 
dat de ontwikkeling en het 
concurrentievermogen van verschillende 
types ondernemingen, vooral het Europese 



PE491.059v01-00 20/163 AM\903909NL.doc

NL

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 
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.

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 
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.

Or. en

Amendement 54
Hermann Winkler

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 

Schrappen
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investeringsprioriteiten voor ESF-steun 
ook worden beperkt.

Or. de

Motivering

Strikte quota en engagementen zijn te vermijden, aangezien de regio’s meer flexibiliteit nodig 
hebben bij het organiseren van hun subsidiestrategieën, die aangepast moeten worden aan 
hun specifieke noden.

Amendement 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 wordt verhoogd en meer wordt 
geconcentreerd op de prioriteiten van de 
Europese Unie op het gebied van 
werkgelegenheid, onderwijs, sociale 
inclusie, bestrijding van armoede, niet-
discriminatie van mensen met een 
handicap en verbeterde institutionele 
capaciteit, waarvoor adequate en 
voldoende financiering nodig is om deze 
doelstellingen te bereiken. 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. De thematische 
concentratie moet echter flexibel zijn om 
de ESF-steunverlening te kunnen 
aanpassen aan de vereisten en specifieke 
kenmerken van elke lidstaat en elke regio.

Or. es
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Amendement 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 met name zijn steun voor 
de bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het oormerken van 
een minimumbedrag.

Or. en

Amendement 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

(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, zoals voor betaalbare 
huisvesting in stedelijke gebieden. 
Overeenkomstig het ontwikkelingsniveau 
van de ondersteunde regio's moeten de 
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ook worden beperkt. keuze en het aantal investeringsprioriteiten 
voor ESF-steun ook worden beperkt.

Or. fr

Amendement 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. Het ESF 
moet met name zijn steun voor de actieve 
en doeltreffende 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.

Or. pl

Amendement 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

(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 op regionaal 
en lokaal niveau, met name de 
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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.

betrokkenheid van sociale partners en niet-
gouvernementele organisaties, en vereist 
een toewijzing van een bepaald deel van 
de verleende steun aan deze actoren, 
mogelijk in de vorm van een globaal 
bedrag. De lidstaten moeten de deelname 
en activering van de sociale partners en de 
niet-gouvernementele organisaties voor de 
implementatie van het ESF waarborgen.
Daarnaast dienen de lidstaten te voorzien 
in een passende rechtstreekse financiële 
toewijzing van technische steun van het 
ESF in artikel 52 van Verordening [...] 
[de gemeenschappelijke verordening]aan 
alle in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 
[...] [de gemeenschappelijke verordening] 
bedoelde partners, met name aan de 
sociale partners en maatschappelijke 
organisaties, teneinde de betrokkenheid 
van deze partners bij en hun deelname 
aan de opstelling, implementatie, 
monitoring en evaluatie van programma's 
en acties te vergemakkelijken en de 
opbouw van capaciteiten door die partners 
in overeenstemming met de Europese 
gedragscode voor partnerschappen te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 

(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 
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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.

organisaties. Het is daarom nodig dat de 
lidstaten de sociale partners, de niet-
gouvernementele organisaties en de lokale 
en regionale autoriteiten betrekken bij de 
opstelling, implementatie, monitoring en 
evaluatie van het ESF en dit tijdig en op 
een consequente manier. Op alle politieke 
niveaus moeten hoogwaardige 
partnerschappen worden gesmeed. Het 
partnerschapsbeginsel moet als leidend 
beginsel worden versterkt en uitgebreid 
naar alle acties die door het ESF worden 
ondersteund.

Or. en

Amendement 61
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Motivering

Regionale en lokale autoriteiten zijn het best vertrouwd met de sociale en economische 
situatie op hun grondgebied, en kennen de echte noden van de lokale bevolking. Daarom 
moeten ze niet alleen betrokken worden bij de uitvoering, maar ook bij het formuleren van de 
strategie, voornamelijk bij het vastleggen van de doelstellingen en het opstellen van een 
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actieplan.

Amendement 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

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.

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

Or. en

Amendement 63
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 inbegrip 
van 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 
opstelling en implementatie van het ESF 
aanmoedigen.

Or. es

Amendement 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 opstelling, uitvoering, 
monitoring en evaluatie daarvan, waarbij 
ervoor moet worden gezorgd dat specifieke 
acties worden ondernomen ter bevordering 
van de gendergelijkheid.

Or. en

Amendement 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De ondersteuning van sociale 
innovatie is van cruciaal belang om het 
beleid meer op de sociale veranderingen 
af te stemmen en om innovatieve sociale 
ondernemingen aan te moedigen en te 
ondersteunen. Met name het beproeven 

Schrappen
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en evalueren van innovatieve oplossingen 
voordat zij op grotere schaal worden 
toegepast, is van fundamenteel belang 
voor de verbetering van de doelmatigheid 
van het beleid en rechtvaardigt de 
specifieke steunverlening uit het ESF.

Or. en

Amendement 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 genomen om 
overlappingen en dubbele financiering 
van dezelfde activiteiten en initiatieven te 
voorkomen. Bovendien moeten, aangezien 
onder gedeeld beheer in het kader van 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 
om ervoor te zorgen dat activiteiten die op 
verschillende wijzen worden beheerd niet 
dubbel worden uitgevoerd of gefinancierd.

Or. en

Amendement 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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

(14) De participatie van regionale en lokale 
belanghebbenden is nodig voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie en de voornaamste doelstellingen 
daarvan. Territoriale pacten, lokale 
initiatieven voor werkgelegenheid en 
sociale inclusie, door de plaatselijke 
gemeenschappen geleide lokale 
ontwikkelingsstrategieën en duurzame 
stadsontwikkelingsstrategieën kunnen 
worden gebruikt en gesteund om regionale 
en lokale overheden, steden, sociale 
partners en niet-gouvernementele 
organisaties bij de opstelling, uitvoering, 
monitoring en evaluatie te betrekken 
wanneer deze deel uitmaken van de 
operationele programma's. De lidstaten 
betrekken alle instellingen, organisaties 
en groepen bij het partnerschap die het 
territoriale niveau vertegenwoordigen en 
die van invloed kunnen zijn op of te 
maken kunnen krijgen met de uitvoering 
van de operationele programma's. Er 
wordt bijzondere aandacht besteed aan 
groepen die mogelijk getroffen worden 
door de programma’s en die er moeilijk 
invloed op kunnen uitoefenen, in het 
bijzonder de meest kwetsbare en 
achtergestelde groepen. De samenwerking 
met de partners zal plaatsvinden volgens 
de beste praktijken die aan de basis liggen 
van de gedragscode als bedoeld in artikel 
5, lid 3. Ten minste 5% van de op 
nationaal niveau toegewezen ESF-
middelen wordt bestemd voor maatregelen 
in het kader van de geïntegreerde 
territoriale investeringen (ITI) bedoeld in 
artikel 99 van Verordening […] [de 
gemeenschappelijke verordening].

Or. en
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Amendement 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De participatie van regionale en lokale 
belanghebbenden is nodig voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
strategie en de voornaamste doelstellingen 
daarvan. Het beginsel van meerlagig 
bestuur gaat ervan uit dat territoriale 
pacten, lokale initiatieven voor 
werkgelegenheid en sociale inclusie, door 
de plaatselijke gemeenschappen geleide 
lokale ontwikkelingsstrategieën en 
duurzame stadsontwikkelingsstrategieën, 
zo nodig, kunnen worden gebruikt en 
gesteund om regionale en lokale 
overheden, steden, sociale partners en niet-
gouvernementele organisaties en andere 
partners in het maatschappelijk 
middenveld bij de ontwikkeling en
uitvoering en het beheer van de 
programma's te betrekken.

Or. es

Amendement 71
Jens Nilsson

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 

(14) De actieve betrokkenheid 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 
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ontwikkelingsstrategieën en duurzame 
stadsontwikkelingsstrategieën kunnen 
worden gebruikt en gesteund om regionale 
en lokale overheden, steden, sociale 
partners en niet-gouvernementele 
organisaties bij de uitvoering van de 
programma's te betrekken.

ontwikkelingsstrategieën en duurzame 
stadsontwikkelingsstrategieën worden 
gebruikt en gesteund om de invloed van
regionale en lokale overheden, steden, 
sociale partners en niet-gouvernementele 
organisaties bij de opstelling en uitvoering 
van de programma's te vergroten.

Or. en

Amendement 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 
financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken voor de ondersteuning van 
bijvoorbeeld studenten, het creëren van 
banen, de vrijwillige mobiliteit van 
werknemers, sociale inclusie en de sociale 
economie. Subsidiëring moet altijd als 
voorkeursoptie beschikbaar blijven om 
een op de regionale en lokale behoeften 
afgestemde financieringsmix te kiezen.

Or. en

Amendement 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken als dat bijdraagt tot 
doeltreffender acties of als aanvulling 
dient voor acties van andere EU-
instrumenten zoals GCB, het EFG en het 
ERDF.

Or. en

Amendement 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) De lidstaten en de regio's moeten 
worden aangemoedigd om het ESF via 
financiële instrumenten als hefboom te 
gebruiken voor de ondersteuning van
bijvoorbeeld studenten, jongeren,
personen boven de 50, het creëren van 
banen, de mobiliteit van werknemers, 
sociale inclusie en sociaal 
ondernemerschap.

Or. pl

Amendement 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Deze verordening stelt de opdracht van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), de 
reikwijdte van de steunverlening, 
specifieke bepalingen en de soorten 
uitgaven die voor bijstand in aanmerking 
komen vast.

Deze verordening stelt de rol van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), de 
reikwijdte van de steunverlening, 
specifieke bepalingen en de soorten 
uitgaven die voor bijstand in aanmerking 
komen vast.

Or. es

Motivering

In artikel 177 van het VWEU wordt bepaald dat het Europees Parlement en de Raad, volgens 
de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen en na raadpleging van het Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, de taken, de prioritaire doelstellingen en de 
organisatie van de structuurfondsen vaststellen. 

Amendement 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Opdracht Doelstelling

Or. es

Motivering

In artikel 177 van het VWEU wordt bepaald dat het Europees Parlement en de Raad, volgens 
de gewone wetgevingsprocedure bij verordeningen en na raadpleging van het Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, de taken, de prioritaire doelstellingen en de 
organisatie van de structuurfondsen vaststellen.

Amendement 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

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

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

Or. fr

Amendement 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en kwaliteit van banen, 
ondersteunt de vrijwillige geografische en 
beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt het anticiperen op en 
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en 
competenties die nodig zijn voor een 
overgang naar een milieuvriendelijke en 
sociale duurzame ontwikkeling, moedigt 
een hoog niveau van onderwijs en 
opleiding aan, bevordert gendergelijkheid, 
gelijke kansen en non-discriminatie, 
vergroot de sociale inclusie en bestrijdt 
armoede, en draagt daardoor bij aan de 
prioriteiten van de Europese Unie wat de 
versterking van de economische, sociale en 
territoriale samenhang betreft.
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Or. en

Amendement 81
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pt

Motivering

Er zijn mensen met hoge academische kwalificaties die geen werk kunnen vinden. Het is 
derhalve van essentieel belang om bijscholing en de aanpassing van vaardigheden te 
ondersteunen om de toegang tot de arbeidsmarkt voor hen te vergemakkelijken. 
Ondersteuning van de werkgelegenheid van jongeren dient een onderdeel van de opdracht 
van het ESF te zijn om dit probleem, dat nieuwe generaties hoog gekwalificeerde mensen 
ertoe aanzet te emigreren en werk te vinden in andere niet-Europese landen, het hoofd te 
bieden.

Amendement 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. lt

Amendement 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten bij 
de verwezenlijking van de prioriteiten en 
de voornaamste doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei. Het ESF 
ondersteunt de uitwerking en de omzetting 
van strategieën en van maatregelen 
rekening houdend met de geïntegreerde 
richtsnoeren voor het economische beleid
en het werkgelegenheidsbeleid van de 

2. Daarvoor ondersteunt het de lidstaten bij 
de verwezenlijking van ten minste de 
voornaamste doelstellingen van de Europa 
2020-strategie voor slimme, duurzame en 
inclusieve groei. Het ESF ondersteunt het 
opzetten en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen en acties, waarbij 
rekening wordt gehouden met het concept 
van 'goed werk' en wordt gewaarborgd 
dat de in het kader van het ESF 
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lidstaten19 en met de adviezen van de 
Raad betreffende de nationale 
hervormingsprogramma's.

ondersteunde activiteiten bijdragen tot de 
uitvoering van alle aspecten van de 
agenda voor waardig werk van de IAO en 
de VN. Bij alle beleidsmaatregelen en 
acties die in het kader van het ESF 
worden ondersteund, worden de 
internationale arbeidsnormen en IAO-
verdragen in acht genomen, met name de 
verplichting om volledige, productieve en 
in vrijheid gekozen werkgelegenheid te 
bevorderen, als vastgesteld bij IAO-
Verdrag nr. 122.

Or. en

Amendement 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het ESF komt ten goede aan mensen, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen en mensen die de meeste 
moeite hebben om toegang tot de 
arbeidsmarkt te krijgen, mensen met een 
handicap, migranten, vluchtelingen en 
asielzoekers, daklozen en andere groepen 
die met armoede worden bedreigd, 
kinderen en jongeren, ouderen, etnische 
minderheden, gemarginaliseerde of met 
marginalisatie bedreigde gemeenschappen 
of met marginalisatie bedreigde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting worden geconfronteerd. 
Het ESF verleent ook steun aan 
ondernemingen, aan micro-
ondernemingen en aan coöperatieve 
vennootschappen die de belangen van 
hun leden en gebruikers en ook 
oplossingen voor maatschappelijke 
problemen bevorderen en onderdeel 
uitmaken van de sociale economie; Het 
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ESF verleent ook steun aan organisaties, 
systemen en structuren om de aanpassing 
daarvan aan nieuwe uitdagingen te 
vergemakkelijken en om goed bestuur en 
de doorvoering van hervormingen, met 
name op het gebied van het 
werkgelegenheids-, onderwijs-, non-
discriminatie-, socio-cultureel en 
cultureel beleid, te bevorderen.

Or. en

Amendement 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
ingezetenen van de Europese Unie, 
inclusief kansarme groepen zoals langdurig 
werklozen, jongeren en ongeschoolde
werknemers, oudere werknemers,
werknemers van 50 of ouder die moeite 
hebben om terug te keren op de 
arbeidsmarkt na het verlies van hun baan,
mensen met een handicap, migranten, 
etnische minderheden, gemarginaliseerde 
gemeenschappen en mensen die met 
sociale uitsluiting worden geconfronteerd. 
Het ESF verleent ook steun aan 
ondernemingen, systemen en structuren om 
de aanpassing daarvan aan nieuwe 
uitdagingen te vergemakkelijken en om 
goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

Or. pl
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Amendement 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 89
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 van alle leeftijden 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 
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hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

goed bestuur en de doorvoering van 
hervormingen, met name op het gebied van 
het werkgelegenheids-, onderwijs- en 
sociaal beleid, te bevorderen.

Or. de

Amendement 90
Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 91
Constanze Angela Krehl

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. de

Motivering

Het moet ook mogelijk zijn om vanaf 2014, net als in de financieringsperiode 2007–2013, via 
het ESF asielzoekers te ondersteunen. Er is gebleken dat de omstandigheden van asielzoekers 
aanzienlijk kunnen worden verbeterd door deelname aan de arbeidsmarkt met ESF-steun.

Amendement 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

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

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

Or. fr

Amendement 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Or. es

Amendement 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In het kader van de thematische 
doelstellingen in de leden 8, 9, 10 en 11 
van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[…], hieronder dienovereenkomstig 
vermeld onder a, b, c en d, en 
overeenkomstig zijn opdracht, verleent het 
ESF steun aan de volgende 
investeringsprioriteiten:
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Or. en

Amendement 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) Bevordering van hoogwaardige 
werkgelegenheid, goed en fatsoenlijk werk 
via:

Or. en

Amendement 97
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) toegang tot de arbeidsmarkt voor 
werkzoekenden en inactieven, inclusief 
lokale werkgelegenheidsinitiatieven, en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit

(i) toegang tot de arbeidsmarkt voor 
werkzoekenden en inactieven, inclusief 
lokale werkgelegenheidsinitiatieven, en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit, 
met name in de ultraperifere en meest 
noordelijke regio's met een lagere 
bevolkingsdichtheid, en in bergregio's;

Or. pt

Amendement 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

(i) toegang tot de arbeidsmarkt voor 
werkzoekenden en inactieven, inclusief 
lokale werkgelegenheidsinitiatieven, en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit

(i) toegang tot de arbeidsmarkt voor 
werkzoekenden en inactieven, met speciale 
aandacht voor de meest kansarme 
groepen, jongeren, mensen ouder dan 45, 
vrouwen en gehandicapten, inclusief 
lokale werkgelegenheidsinitiatieven, en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit

Or. es

Amendement 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) toegang tot de arbeidsmarkt voor 
werkzoekenden en inactieven, inclusief 
lokale werkgelegenheidsinitiatieven, en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit

(i) toegang tot hoogwaardige 
werkgelegenheid voor werkzoekenden en 
inactieven met gerichte steun voor 
langdurig werklozen, inclusief lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven, en 
ondersteuning van de vrijwillige 
arbeidsmobiliteit

Or. en

Amendement 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) toegang tot de arbeidsmarkt voor 
werkzoekenden en inactieven, inclusief 
lokale werkgelegenheidsinitiatieven, en 
ondersteuning van de arbeidsmobiliteit

(i) toegang tot de arbeidsmarkt en 
arbeidsvoorzieningen voor werkzoekenden 
en inactieven, inclusief lokale 
werkgelegenheidsinitiatieven, en 
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ondersteuning van de arbeidsmobiliteit

Or. en

Amendement 101
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(ii) Duurzame Integratie op de 
arbeidsmarkt van jongeren, met inbegrip 
van actieve werkgelegenheidsinitiatieven, 
ondersteunende diensten gericht op 
deelname aan het arbeidsproces en 
nationale en internationale werkervaring, 
om zo de mobiliteit van jongeren in 
Europa te bevorderen.

Or. pt

Motivering

Alle jongeren, alsook alle initiatieven die het eenvoudiger voor hen maken de arbeidsmarkt te 
betreden, moeten worden ondersteund. Ondersteuningsdiensten kunnen worden aangestuurd 
door universiteiten, gemeenteraden en andere lokale instellingen om arbeidsmogelijkheden te 
scheppen en jongeren in staat te stellen de arbeidsmarkt te betreden en internationaal mobiel 
te worden.

Amendement 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(ii) Duurzame integratie op de 
arbeidsmarkt van jongeren en personen 
van 50 of ouder die niet werken of geen 
onderwijs of opleiding volgen;
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Or. pl

Amendement 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

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

(ii) Duurzame en inclusieve integratie op 
de arbeidsmarkt van jongeren die niet 
werken of geen onderwijs of opleiding 
volgen;

Or. fr

Amendement 104
María Irigoyen Pérez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) Arbeid als zelfstandige, 
ondernemerschap en oprichting van 
bedrijven;

(iii) Arbeid als zelfstandige, 
ondernemerschap en oprichting en 
ontwikkeling van bedrijven, met name 
kleine en middelgrote ondernemingen;

Or. es

Motivering

Een van de doelstellingen van het ESF is de oprichting en ontwikkeling van kleine en 
middelgrote ondernemingen, de voornaamste bronnen van werkgelegenheid.

Amendement 105
Nuno Teixeira

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



AM\903909NL.doc 51/163 PE491.059v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) Arbeid als zelfstandige, 
ondernemerschap en oprichting van 
bedrijven;

(iii) Arbeid als zelfstandige, 
ondernemerschap en oprichting van 
bedrijven, opleiding op het gebied van 
ondernemerschap, 
ondernemerschapsactiviteiten op het 
gebied van stad en school, 
durfkapitaalfondsen en specifieke 
technische ondersteuning bij het 
opstarten van een bedrijf; 

Or. pt

Motivering

Het scheppen van werk anders dan in loondienst vergt een dynamische ondernemingscultuur, 
met ondersteuning in alle stadia die moet leiden tot de uitvoering van een bedrijfsidee. Het is 
ook van belang om scholing op het gebied van ondernemerschap te ondersteunen, 
commerciële ideeën te stimuleren, soorten financiering, zoals “business angels” of 
durfkapitaalondernemingen, vast te stellen en alle technische ondersteuning te bieden om een 
idee op de markt te brengen.

Amendement 106
Ramona Nicole Mănescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) Arbeid als zelfstandige, 
ondernemerschap en oprichting van 
bedrijven;

(iii) Arbeid als zelfstandige, 
ondernemerschap en oprichting van 
bedrijven, duurzame ontwikkeling en 
bedrijfsoverdracht, met name voor 
KMO's;

Or. en

Amendement 107
Hermann Winkler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) Arbeid als zelfstandige, 
ondernemerschap en oprichting van 
bedrijven;

(iii) Arbeid als zelfstandige, 
ondernemerschap, oprichting van bedrijven 
en bedrijfsoverdracht;

Or. de

Amendement 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) Gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk en privéleven;

(iv) Gelijkheid van vrouwen en mannen op 
de arbeidsmarkt en gelijkheid met 
betrekking tot loopbaanontwikkeling, 
economische onafhankelijkheid van 
vrouwen en mannen en combinatie van 
werk en privéleven;

Or. en

Amendement 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) Gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk en privéleven;

(iv) Gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk en privéleven;

Or. es
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Amendement 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv a) Toegang tot betaalbare huisvesting 
door middel van speciale sociale diensten 
en een grotere beschikbaarheid van 
sociale huisvesting;

Or. fr

Amendement 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen op het gebied van 
technologie en op de arbeidsmarkt, door 
middel van de uitvoering van actieve en 
preventieve maatregelen, met name in de 
regio's die zijn onderworpen aan 
herstructurering van ondernemingen en 
sectoren, evenals aan sluiting of 
verplaatsing van ondernemingen; en voor 
degenen die te lijden hebben van ernstige 
en voortdurende nadelen van natuurlijke 
of demografische aard overeenkomstig 
artikel 174 en volgende van het VWEU.

Or. es

Amendement 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen, met name in KMO's en 
micro-ondernemingen;

Or. fr

Amendement 113
Ramona Nicole Mănescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

(v) Aanpassing van de werknemers, 
ondernemingen en ondernemers, met name 
in KMO's en micro-ondernemingen, aan 
veranderingen;

Or. en

Amendement 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan
sociale en economische veranderingen en 
de verspreiding en ontwikkeling van 
sociaaleconomische instellingen:

Or. pl
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Amendement 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen in verband met de overgang 
naar milieuvriendelijke en sociale 
duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 116
Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen en, met name, aan 
demografische veranderingen;

Or. de

Amendement 117
Giommaria Uggias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) Aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

(v) Beroepsmatige aanpassing van 
werknemers, ondernemingen en 
ondernemers aan veranderingen;
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Or. it

Amendement 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi) Actief en gezond ouder worden; (vi) Actief en gezond ouder worden voor 
werknemers door verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomgeving 
en de gezondheid op het werk en 
maatregelen ter ondersteuning van 
oudere werknemers;

Or. en

Amendement 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi) Actief en gezond ouder worden; (vi) Actief en gezond ouder worden en 
lichaamsbeweging;

Or. en

Motivering

Sport schept werkgelegenheid. Sport wordt steeds professioneler als het gaat om de 
ontwikkeling en aanpassing van diensten en dit vergt hoog gekwalificeerde en goed opgeleide 
werknemers. Ongeveer 15 miljoen mensen in de EU zijn direct of indirect werkzaam in de 
sportsector. De totale sport-gerelateerde werkgelegenheid is de afgelopen tien jaar naar 
schatting met ongeveer 60% toegenomen

Amendement 120
Hermann Winkler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a – sub vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vi) Actief en gezond ouder worden; (vi) Actief en gezond leven en ouder 
worden alsook lichaamsbeweging en 
amateursport;

Or. de

Motivering

Als gevolg van demografische ontwikkelingen speelt lichaamsbeweging een steeds 
belangrijker rol voor de gezondheid op alle leeftijden, niet alleen voor werknemers. ESF-
investeringen op dit gebied kunnen dus zowel werkgelegenheid scheppen als bijdragen tot het 
verminderen van de last voor de gezondheidszorgstelsels op de middellange en lange termijn.

Amendement 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

vii) modernisering en versterking van de 
arbeidsmarktorganisaties, bevordering 
van partnerschappen, pacten en 
initiatieven via netwerking van de 
desbetreffende belanghebbenden, zoals 
sociale partners en niet-gouvernementele 
organisaties op transnationaal, regionaal 
en lokaal niveau teneinde de inclusie op 
de arbeidsmarkt te versterken, 
ondersteuning van acties ter vergroting 
van de transnationale arbeidsmobiliteit en 
ter verbetering van informatiediensten, 
begeleiding en het uitzoeken van het juiste 
werk voor de juiste kandidaten ten 
behoeve van werkgevers en mobiele 
werknemers, waaronder grensarbeiders, 
seizoensarbeiders en gedetacheerde 
werknemers ongeacht hun statuut;



PE491.059v01-00 58/163 AM\903909NL.doc

NL

Or. en

Amendement 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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, vooral in regio’s die het 
verst van het continent verwijderd zijn 
zoals de ultraperifere gebieden;

Or. es

Amendement 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

vii) geleidelijke opheffing van onzekere 
vormen van arbeid en het bieden van een 
springplank naar opwaartse sociale 
mobiliteit dankzij stabiel en veilig vast 
werk 

Or. en

Amendement 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

vii bis) ondersteuning van de 
tewerkstelling van achtergestelden op de 
arbeidsmarkt, met name van personen 
met een handicap.

Or. en

Amendement 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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:

Or. pl

Amendement 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul
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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, op de economie betrokken 
opleiding voor jongeren via duale 
onderwijsstelsels die theoretische en 
praktische cursussen zinvol met elkaar 
verbinden;

Or. de

Amendement 128
Nuno Teixeira

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 onderwijs en aanpassing ervan aan 
de echte behoeften van de arbeidsmarkt
met het oog op de verhoging van de 
participatieniveaus en de leerprestaties, de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de 
mobiliteit in heel Europa;

Or. pt

Motivering

Er zijn momenteel tal van vaardigheden die niet nuttig zijn voor het vinden van werk, terwijl 
het essentieel is om 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 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) verbetering van de kwaliteit, de 
doelmatigheid en de openheid van het 
hoger en daarmee gelijkwaardig onderwijs 
met het oog op de verhoging van de 
participatieniveaus en de leerprestaties, en 
toename van het gebruik van moderne 
onderwijsmethoden op deze niveaus;

Or. pl

Amendement 130
Nuno Teixeira

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 
kwalificaties en de beroepsbekwaamheid
van de beroepsbevolking en afstemming 
van onderwijs en opleiding op de 
arbeidsmarkt.

Or. pt

Motivering

Het plan om de kwalificaties en beroepsbekwaamheid te verbeteren en daardoor een sterkere 
en directere koppeling tussen kennis en arbeidsmarkt tot stand te brengen, moet duidelijk 
worden vermeld.

Amendement 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting en opfrissing
van de vaardigheden en de competenties 
van mensen en verhoging van hun 
informeel en niet-formeel leren, evenals 
de verbetering van de 
arbeidsmarktrelevantie van de 
opleidingsstelsels; bevordering van de 
overgang tussen onderwijs, opleiding en 
tewerkstelling.

Or. en

Amendement 132
Tamás Deutsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 133
Hermann Winkler

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 

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

vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
arbeidsmarktrelevantie van de 
onderwijsstelsels en de stelsels voor 
beroeps- en bedrijfsopleidingen.

Or. de

Amendement 134
Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) ondersteuning voor de werving van 
nieuwe leerlingen voor het duale 
beroepsopleidingsstelsel en sterkere 
integratie en verbetering van dit stelsel en 
de bijbehorende beroepskwalificaties op 
Europees niveau;

Or. de

Motivering

Het duaal onderwijsstelsel, dat zeer veel succes kent maar slechts bekend is in een klein 
aantal lidstaten, dient uitdrukkelijk te worden vermeld en moet worden verbeterd tegen de 
algemene tendens van de Europese Unie in.

Amendement 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) betere en eerlijkere toegang tot 
contracten voor beroepsgroepen en 
landen zodat zij beter kunnen inspelen op 
echte behoeften;
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Or. fr

Amendement 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) bevordering van niet-formeel 
onderwijs om de sociale participatie en 
beroepsmobiliteit te vergroten;

Or. lt

Amendement 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 138
Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) actieve inclusie; i) actieve inclusie van alle mensen, zowel 
door hun betrokkenheid op de 
arbeidsmarkt aan te moedigen als door de 
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bestrijding van armoede en uitsluiting;

Or. de

Motivering

Er moet worden duidelijk gemaakt dat actieve inclusie in het kader van de EU 2020-strategie 
niet beperkt mag blijven tot de arbeidsmarkt. Inclusie is niet alleen nodig voor mensen die tot 
werken in staat zijn via hun integratie in een duurzame, hoogwaardige baan, maar ook voor 
mensen die bijvoorbeeld reeds met pensioen zijn.

Amendement 139
Constanze Angela Krehl

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) actieve inclusie; i) actieve inclusie van alle mensen, zowel 
door hun betrokkenheid op de 
arbeidsmarkt aan te moedigen als door de 
bestrijding van armoede en uitsluiting;

Or. de

Amendement 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) actieve inclusie; i) actieve inclusie;

- geïntegreerde benaderingen voor actieve 
inclusie voor personen in de werkende 
leeftijd, met ondersteuning van holistische, 
op de persoon afgestemde trajecten naar 
inclusie, arbeidskwaliteit en sociale 
participatie (waaronder maatregelen op 
sociaal gebied, maatschappelijke integratie 
en herintegratie), waarmee een bijdrage 



PE491.059v01-00 66/163 AM\903909NL.doc

NL

wordt geleverd aan het waarborgen van een 
adequaat minimuminkomen, toegang tot 
hoogwaardige diensten en inclusieve 
arbeidsmarkten;

- mainstreaming van een 
levenscyclusbenadering om te waarborgen 
dat geïntegreerde steun wordt verleend ter 
vermindering van armoede en sociale 
uitsluiting van kinderen en ouderen.

Or. en

Amendement 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma;

ii) integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma of andere 
migrerende categorieën en de sociaal 
zwakste categorieën;

Or. fr

Amendement 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma;

ii) integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, waaronder de Roma en 
de meest kansarme groepen, met name 
personen met een handicap;

Or. es
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Amendement 143
Oldřich Vlasák

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma;

ii) integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen;

Or. en

Amendement 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iv) verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg, 
gezondheidsbevorderende 
lichaamsbewegingsprogramma’s van 
non-profitorganisaties en sociale diensten 
van algemeen belang;

Or. en

Motivering

Sport biedt de burgers kansen tot sociale contacten en aansluiting op sociale netwerken en 
draagt aldus aanmerkelijk bij tot de sociale cohesie. Sport kan ook worden aangewend als 
middel om de sociale inclusie van immigranten, etnische minderheden en andere kwetsbare 
groepen in de samenleving te bevorderen.  Bovendien werken gezondheidsbevorderende 
lichaamsbewegingsprogramma’s kostenbesparingen op het vlak van volksgezondheid in de 
hand. 

Amendement 145
Hermann Winkler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iv) verbetering van de toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten, waaronder gezondheidszorg, 
gezondheidsbevorderende 
lichaamsbeweging, amateursport en 
sociale diensten van algemeen belang;

Or. de

Amendement 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen;

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

Or. en

Amendement 147
Giommaria Uggias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen;

v) bevordering van de sociale economie en 
sociale ondernemingen en coöperaties;

Or. it
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Amendement 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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.

Or. es

Amendement 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) door de plaatselijke gemeenschappen 
geleide lokale-ontwikkelingsstrategieën.

vi) door de overheid en de plaatselijke 
gemeenschappen geleide lokale-
ontwikkelingsstrategieën en territoriale 
initiatieven.

Or. en

Amendement 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi bis) voor het doorbreken van de 
armoedespiraal bedoelde maatregelen 
zoals steun aan gezinnen, toegang tot 
hoogwaardige diensten en de bevordering 
van de maatschappelijke participatie van 
kinderen;
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Or. en

Amendement 151
Tamás Deutsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi a) sport als lichaamsbeweging die 
bijdraagt tot een gezonde leefwijze;

Or. en

Amendement 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) Vergroting van de institutionele 
capaciteit en een efficiënte en 
participatieve overheidsadministratie en 
bevordering van capaciteitsopbouw voor 
sociale partners, niet-gouvernementele 
organisaties, lokale en regionale 
overheden en andere belanghebbenden, 
met name de partners bedoeld in artikel 5 
van Verordening (EU) nr. [...], via:

Or. en

Amendement 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

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

i) investering in institutionele capaciteit en 
in de efficiency van de 
overheidsadministratie en 
overheidsdiensten met het oog op 
hervormingen, betere regelgeving, goed 
bestuur en samenwerking.

Or. en

Amendement 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) investering in institutionele capaciteit en 
in de efficiency van de 
overheidsadministratie en 
overheidsdiensten, ook op lokaal en 
regionaal niveau, met het oog op 
hervormingen, betere regelgeving en een 
verbetering van hun bekwaamheid tot 
goed bestuur.

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;

Or. en

Amendement 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d – punt i – alinea 1
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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 en 
lidstaten die, ten gevolge van de crisis, een 
werkloosheidspercentage hebben dat 
hoger is dan het gemiddelde percentage in 
de Unie;

Or. es

Amendement 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) investering in institutionele 
capaciteit op lokaal en regionaal niveau 
met het oog op hervormingen ter 
verbetering van hun bekwaamheid tot 
goed bestuur;

Or. en

Amendement 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) capaciteitsopbouw voor ii) capaciteitsopbouw voor 
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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.

belanghebbenden, met name sociale 
partners en niet-gouvernementele 
organisaties, waaronder sociaal-culturele 
en milieuorganisaties, tijdens de 
tenuitvoerlegging van operationele 
programma’s die het werkgelegenheids-, 
onderwijs-, sociaal en sociaal-cultureel 
beleid uitvoeren evenals sectorale en 
territoriale pacten met het oog op 
hervormingen op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau.

Or. en

Amendement 158
Ramona Nicole Mănescu

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 waaronder partners die 
het werkgelegenheidsbeleid, het 
onderwijsbeleid, het beleid betreffende 
eerste en voortgezette beroepsopleiding, 
het sociaal beleid en sectorale en 
territoriale pacten ten uitvoer leggen met 
het oog op hervormingen op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau.

Or. en

Amendement 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) capaciteitsopbouw voor ii) capaciteitsopbouw voor 
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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.

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

Or. en

Amendement 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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, waaronder niet-
gouvernementele organisaties, die het 
werkgelegenheids-, formeel- en niet-
formeel-onderwijsbeleid, het sociaal beleid 
en sectorale en territoriale pacten ten 
uitvoer leggen met het oog op 
hervormingen op nationaal, regionaal en 
lokaal niveau.

Or. lt

Amendement 161
Tamás Deutsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) investering in het 
partnerschapsbeginsel en in de 
capaciteitsopbouw voor de in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […] bedoelde 
partners om te zorgen voor de 
betrokkenheid en deelname van deze 
partners aan de voorbereiding, uitvoering, 
bewaking en evaluatie van programma’s 
en activiteiten.

Or. en

Amendement 163
Luís Paulo Alves

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) capaciteitsopbouw via territoriale 
pacten en plaatselijke initiatieven om de 
territoriale dimensie van het ESF te 
bevorderen.

Or. pt

Amendement 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller
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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) voor regio’s die niet door het 
Cohesiefonds worden ondersteund, 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;

Or. de

Amendement 165
Jens Nilsson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de ondersteuning van de omschakeling 
naar een koolstofarme, klimaatbestendige, 
hulpbronnen- en energie-efficiënte 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;

Or. en

Amendement 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba



AM\903909NL.doc 77/163 PE491.059v01-00

NL

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 klimaatbestendige, 
hulpbronnenefficiënte en uit milieuoogpunt 
duurzame economie met geringe emissie 
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;

Or. en

Amendement 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) vergroting van het 
concurrentievermogen van het midden-, 
klein- en microbedrijf via de bevordering 
van het aanpassingsvermogen van 
ondernemingen en werknemers, door 
vergroting van de investeringen in 
menselijke kapitaal en de versterking van 
de inclusieve arbeidsmarkt met inbegrip 
van de toegankelijkheid voor mensen met 
een handicap, verbetering van de 
opleidings- en leerstelsels van het mkb, 
met name voor jongeren, bevordering van 
kleine en middelgrote coöperatieve 
ondernemingen, stelsels en structuren die 
oplossingen bieden voor maatschappelijke 
uitdagingen. 

Or. en

Amendement 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 de bijdrage van het 
midden- en kleinbedrijf tot de 
verwezenlijking van ecologisch en 
maatschappelijk duurzame ontwikkeling 
via de bevordering van het 
aanpassingsvermogen van ondernemingen 
en werknemers en grotere investeringen in 
nieuwe vaardigheden en competenties.

Or. en
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Amendement 170
Ramona Nicole Mănescu

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 verbetering van 
de duurzame ontwikkeling van het 
midden-, klein- en microbedrijf via de 
bevordering van het aanpassingsvermogen 
van ondernemingen, werknemers en 
bedrijfsleiders en via grotere investeringen 
in menselijk kapitaal, met inbegrip van het 
onderwijs, de opleiding van en het 
leerlingstelsel voor jongeren.

Or. en

Amendement 171
Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) vergroting van het 
concurrentievermogen van het midden- en 
kleinbedrijf via de bevordering van het 
aanpassingsvermogen van ondernemingen 
en werknemers en grotere investeringen in 
menselijk kapitaal, waaronder 
ondersteuning voor opleidingsinstellingen 
die beroepsopleiding in een duaal stelsel 
aanbieden.

Or. de

Amendement 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) vergroting van het 
concurrentievermogen van bedrijven, 
vooral het midden- en kleinbedrijf, 
bedrijven uit de sociale economie en 
sociale ondernemingen, via de 
bevordering van het aanpassingsvermogen 
van ondernemingen en werknemers en 
grotere investeringen in menselijk kapitaal.

Or. es

Amendement 173
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) vergroting van het 
concurrentievermogen van het midden- en 
kleinbedrijf via de bevordering van het 
aanpassingsvermogen van ondernemingen
om in te spelen op de nieuwe 
maatschappelijke realiteit en bevordering 
van het aanpassingsvermogen van
werknemers aan de nieuwe 
bedrijfsvaardigheden die nodig zijn voor 
beroepsmatig succes, naast grotere 
investeringen in menselijk kapitaal.

Or. pt

Motivering

De aanpasbaarheid van bedrijven moet overeenstemmen met de nieuwe maatschappelijke 
realiteit en met veranderingen die moeten gebeuren ten gevolge van de toename van de 
wereldwijde concurrentie, waaronder investeringen op het vlak van technologie, milieu en 
energie.
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Amendement 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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 in verband met de 
overgang naar ecologisch en 
maatschappelijk duurzame ontwikkeling, 
om bij te dragen aan de verwezenlijking 
van ten minste de voornaamste 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede.

Or. en

Amendement 175
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de in de 
operationele programma's vastgestelde 
strategie en acties de nodige samenhang 
vertonen en gericht zijn op de aanpak van 
de uitdagingen die worden aangewezen 
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 
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strategie inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en vermindering van armoede.

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

Or. en

Amendement 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 bijdragen tot 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.

Or. es

Amendement 177
Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen



AM\903909NL.doc 83/163 PE491.059v01-00

NL

Verordening (EU) nr. […].

Or. de

Motivering

Zie amendement en motivering voor overweging 7

Amendement 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Ten minste 20% van de totale ESF-
middelen in elke lidstaat wordt toegewezen 
aan de thematische doelstelling 
"bevordering van actieve sociale inclusie 
en bestrijding van armoede", als
vastgesteld in artikel 9, lid 9, van 
Verordening (EU) nr. […]. De 
investeringsprioriteit "actieve inclusie” 
wordt opgenomen in alle operationele 
programma’s. Vooraleer er 
partnerschapscontracten en operationele 
programma’s worden opgesteld, verstrekt 
de Commissie richtsnoeren over de 
manier waarop het ESF de 
armoedebestrijdingsdoelstelling moet 
behalen via geïntegreerde en sociaal 
inclusieve benaderingen.

Or. en

Amendement 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en



AM\903909NL.doc 85/163 PE491.059v01-00

NL

Amendement 181
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De nationale, regionale en lokale
overheden van de lidstaten streven een 
thematische concentratie na 
overeenkomstig de volgende modaliteiten:

Or. en

Amendement 182
Giommaria Uggias

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 183
Hermann Winkler

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;

Schrappen
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Or. de

Amendement 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sk

Amendement 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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

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

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

Or. de

Amendement 187
Ramona Nicole Mănescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) voor meer ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 80% van de ESF-
toewijzing voor elk operationeel 
programma op de in overleg met de 
economische en sociale partners gekozen 
investeringsprioriteiten;

Or. en

Amendement 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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;

Schrappen

Or. de

Amendement 190
Hermann Winkler

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;

Schrappen

Or. de

Amendement 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

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

Schrappen

Or. en

Amendement 192
Ramona Nicole Mănescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) voor overgangsregio's concentreren de 
lidstaten 70 % van de ESF-toewijzing voor 
elk operationeel programma op de in 
overleg met de economische en sociale 
partners gekozen investeringsprioriteiten;

Or. en

Amendement 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) voor overgangsregio's concentreren de 
lidstaten ten minste 70 % van de totale 
ESF-middelen op nationaal niveau op de 
thematische doelstellingen vastgesteld in 
de punten 8, 9 en 10 van artikel 9 van 
Verordening (EU) nr. [...]/2012[de 
gemeenschappelijke verordening].
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Or. en

Amendement 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 195
Hermann Winkler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

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

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

c) voor minder ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 60% van de 
toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten, en in landen die 
ESM-steun ontvangen concentreren de 
lidstaten ten minste 50 % van de 
thematische doelstellingen in b) 
investeringen in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren en d) ontwikkeling 
van administratieve capaciteit.

Or. de

Amendement 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 waar het bbp per hoofd van 
de bevolking in de periode 2007-2013 
minder dan 75% bedroeg van het 
gemiddelde bbp van de EU25, maar die 
nu in aanmerking komen als 
overgangsregio's of meer ontwikkelde 
regio’s concentreren de lidstaten 60% van 
de toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vijf van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten.

Or. en

Amendement 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) voor minder ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten ten minste 60 % 
van de totale ESF-middelen op nationaal 
niveau op de thematische doelstellingen 
vastgesteld in de punten 8, 9 en 10 van 
artikel 9 van Verordening (EU) nr. 
[...]/2012[de gemeenschappelijke 
verordening].

Or. en

Amendement 200
Ramona Nicole Mănescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor minder ontwikkelde regio's 
concentreren de lidstaten 60% van de ESF-

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

ESF-toewijzing voor elk operationeel 
programma op de in overleg met de 
economische en sociale partners gekozen 
investeringsprioriteiten;

Or. en

Amendement 201
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Punt c) van dit artikel is ook van 
toepassing op regio's waar het bbp per 
hoofd van de bevolking in de periode 
2007-2013 minder dan 75% bedroeg van 
het gemiddelde bbp van de EU-25 tijdens 
de referentieperiode, maar die in de 
periode 2014-2020 in aanmerking komen 
als overgangsregio's of meer ontwikkelde 
regio's in de zin van letter b) en c) van 
artikel 82, lid 2, van Verordening (EU) nr. 
[ ]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening].

Or. en

Amendement 202
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de punten 3 a) en b) 
concentreren de lidstaten 60% van de 
ESF-toewijzing voor elk operationeel 
programma op maximaal vier van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten in regio's waar 
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het bbp per hoofd van de bevolking in de 
periode 2007-2013 minder dan 75% 
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode, maar 
die in de periode 2014-2020 in 
aanmerking komen als overgangsregio's 
of meer ontwikkelde regio's in de zin van 
letter b) en c) van artikel 82, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. [ ]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening].

Or. en

Amendement 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Het aantal prioriteiten kan tot zes 
stijgen wanneer dit wordt gerechtvaardigd 
door specifieke redenen zoals een beter 
bestrijken van de eisen en prioriteiten die 
eigen zijn aan elke regio.

Or. es

Amendement 204
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) In afwijking van de punten a), b) en 
c) mag 60% van de totale ESF-middelen
voor elk operationeel programma worden 
toegewezen aan maximaal zes van de in 
artikel 3, lid 1, vastgestelde 
investeringsprioriteiten in regio's waar 
het bbp per hoofd van de bevolking in de 



AM\903909NL.doc 95/163 PE491.059v01-00

NL

periode 2007-2013 minder dan 75% 
bedroeg van het gemiddelde bbp van de 
EU-25 tijdens de referentieperiode, maar 
die in de periode 2014-2020 in 
aanmerking komen als overgangsregio's 
of meer ontwikkelde regio's in de zin van 
letter b) en c) van artikel 82, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. [ ]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening].

Or. pl

Amendement 205
Oldřich Vlasák

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In afwijking van het bepaalde in de 
punten a) en b) worden bovenvermelde 
percentages voor de hoofdstedelijke 
regio’s van de lidstaten die in de periode 
2014-2020 in aanmerking komen uit 
hoofde van artikel 82, lid 3 van 
Verordening (EU) nr. [ ]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] met tien 
procentpunten verlaagd.

Or. en

Amendement 206
Tomasz Piotr Poręba

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) het in de punten a), b) en c) 
vermelde cijfer van vier
investeringsprioriteiten kan worden 
verhoogd tot zes van de in artikel 3, lid 1, 
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vastgestelde prioriteiten.

Or. pl

Amendement 207
Tamás Deutsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In afwijking van het bepaalde in de 
punten a) en b) worden bovenvermelde 
percentages voor de hoofdstedelijke 
regio’s van de lidstaten die in de periode 
2014-2020 in aanmerking komen uit 
hoofde van artikel 82, lid 3 van 
Verordening (EU) nr. [ ]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening] met tien 
procentpunten verlaagd.

Or. en

Amendement 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Als richtsnoer wordt een reeks 
gemeenschappelijke indicatoren 
opgenomen in de bijlage bij deze 
verordening, en programmaspecifieke 
indicatoren worden gebruikt 
overeenkomstig artikel 24, lid 3, en artikel 
87, lid 2, onder b) ii), van Verordening 
(EU) nr. […]. Alle indicatoren worden in 
absolute getallen uitgedrukt.

Or. es

Amendement 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 het 
ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van 
de operationele programma's, als bedoeld 
in artikel 5 van Verordening (EU) nr. […], 
kan de vorm aannemen van globale 
subsidies als bedoeld in artikel 113, lid 7, 
van Verordening (EU) nr. […] en kan de 
vorm aannemen van technische bijstand 
als omschreven in de artikelen 108 en 109
van Verordening (EU) nr. […]. De 
lidstaten maken in alle operationele 
programma’s van het ESF globale-
subsidieregelingen toegankelijk voor 
kleine ngo’s. 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. Middelen voor 
technische bijstand worden beschikbaar 
gesteld in alle operationele programma’s 
van het ESF met specifieke ondersteuning 
voor ngo’s en door kleine lokale en 
regionale overheden gestuurde 
technische-bijstanddiensten op EU- en 
regionaal niveau.   

Or. en

Amendement 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 112, lid 7, van 
Verordening (EU) nr. […]. In dit geval 
wordt in het operationele programma het 
deel van het programma aangegeven 
waarop de globale subsidie betrekking 

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

waarop de globale subsidie betrekking 
heeft, inclusief een indicatieve financiële 
toewijzing daarvoor van elke prioritaire as.

Or. es

Amendement 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De betrokkenheid van de relevante 
overheden, 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.

Or. en

Amendement 215
Tomasz Piotr Poręba

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 

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

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

Or. en

Amendement 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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 regionale en lokale 
overheden evenals 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 capaciteit van de overheden om te 
voorzien in gemeenschapsplanning en 
versterking van de sociale dialoog, en aan 
gezamenlijk door de overheden en de 
sociale partners uitgevoerde activiteiten.

Or. en



PE491.059v01-00 102/163 AM\903909NL.doc

NL

Amendement 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 218
Hermann Winkler

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 

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

toegewezen aan capaciteitsopbouwende 
activiteiten in de vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

Or. de

Motivering

Alle soorten regio’s moeten de kans krijgen om de sociale partners tot passende deelname 
aan te moedigen.

Amendement 219
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Ter aanmoediging van de passende 
deelname van de sociale partners aan door 
het ESF ondersteunde acties zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel 
programma in een regio als omschreven in 
artikel 82, lid 2, onder a), 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 technische bijstand, opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

Or. pl

Motivering

De sociale partners moeten niet alleen toegang krijgen tot technische bijstand om hun 
potentieel te versterken maar ook om hun deelname te ondersteunen aan het 
besluitvormingsproces dat nodig is voor de tenuitvoerlegging van operationele programma’s 
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op alle niveaus. 

Amendement 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

3. Ter aanmoediging van de toegang van 
andere belanghebbenden, in het bijzonder 
niet-gouvernementele organisaties tot door 
het ESF ondersteunde acties, met name op 
het gebied van niet-formeel onderwijs, 
sociale inclusie, gendergelijkheid en 
gelijke kansen, zorgen de 
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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.

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 belanghebbenden, 
in het bijzonder niet-gouvernementele 
organisaties.

Or. lt

Amendement 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 223
Ramona Nicole Mănescu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ter aanmoediging van passende 
deelname van kleine plaatselijke 
instanties, met name in de landelijke en 
dunst bevolkte gebieden, of in gebieden 
met ernstige en permanente territoriale 
handicaps, aan de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
door het ESF ondersteunde programma’s 
als omschreven in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. [...], zorgen de 
beheersautoriteiten van een operationeel
programma er bovendien voor dat een 
passend bedrag aan ESF-middelen wordt 
toegewezen aan de capaciteitsopbouw 
voor kleine plaatselijke instanties.



AM\903909NL.doc 107/163 PE491.059v01-00

NL

Or. es

Amendement 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Opdat ESF-middelen effectief zouden 
worden gebruikt en de verwachte 
voordelen zouden opleveren, moet er een 
systeem worden uitgewerkt dat de 
procedurele en administratieve aspecten 
voor sociale partners en ngo’s verlicht.

Or. pl

Amendement 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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, 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, de 
combinatie van werk en privéleven voor 
vrouwen en mannen te bevorderen, de 
vervrouwelijking van de armoede aan te 
pakken door een evenwichtige verdeling 
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van zorgtaken tussen mannen en vrouwen 
te bevorderen.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
gendergelijkheid en gelijke kansen 
worden bevorderd in de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
operationele programma’s door de 
genderbudgettering voor deze 
programma’s te beoordelen.
De lidstaten zorgen daarnaast voor een 
evenwichtige deelname van vrouwen en 
mannen aan het beheer en de uitvoering 
van operationele programma’s op 
plaatselijk, regionaal en nationaal niveau 
en rapporteren over de vooruitgang ter 
zake.

Or. en

Amendement 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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. […] door de 
integratie van het genderperspectief in 
acties in het kader van alle thematische 
prioriteiten en in alle fasen van de 
planning en uitvoering van programma’s. 
De lidstaten wijzen middelen toe voor
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 uit te bannen, 
genderstereotypes in het onderwijs en de 
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beroepsopleiding te bestrijden door de 
vervrouwelijking van de armoede aan te 
pakken, de evenwichtige verdeling van 
zorgtaken tussen vrouwen en mannen te 
bevorderen en de combinatie van werk en 
privéleven voor vrouwen en mannen af te 
dwingen.

Or. en

Amendement 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 duurzame 
participatie en vooruitgang van vrouwen op 
de arbeidsmarkt te vergroten, hun 
aanwezigheid op de arbeidsmarkt te 
vergroten, segregatie te beperken, de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen weg 
te werken, de herintreding van vrouwen 
na zwangerschapsverlof te 
vereenvoudigen, genderstereotypes in het 
onderwijs en de beroepsopleiding te 
bestrijden en de combinatie van werk en 
privéleven voor vrouwen en mannen te 
bevorderen.

Or. pl

Amendement 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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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 
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 
alle relevante investeringsprioriteiten als 
vastgesteld in artikel 3, door met name 
aandacht te besteden aan mensen die 
meervoudig worden gediscrimineerd. 
Dergelijke acties zijn gericht op mensen 
die het risico van discriminatie lopen en 
mensen met een handicap, om hun 
arbeidsmarktparticipatie te vergroten, in 
het bijzonder door de toegankelijkheid 
van de arbeidsmarkt voor deze mensen te 
verbeteren, hun sociale inclusie te 
bevorderen, de ongelijkheden in termen 
van onderwijsniveau en gezondheidsstatus 
te verminderen en de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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. […] 

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. […] 
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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.

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 betaalbare huisvesting te garanderen, 
hun sociale inclusie te bevorderen, de 
ongelijkheden in termen van 
onderwijsniveau en gezondheidsstatus te 
verminderen en de overgang van 
institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken.

Or. fr

Amendement 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Sociale innovatie
1. Het ESF bevordert de sociale innovatie 
op alle onder de werkingssfeer van het 
ESF vallende gebieden, als omschreven in 
artikel 3 van deze verordening, met name 
met het oog op het testen en het op grotere 
schaal toepassen van innovatieve 
oplossingen voor de aanpak van sociale 
behoeften.
2. De lidstaten geven in hun operationele 
programma's de thema's voor sociale 
innovatie aan die aan hun specifieke 
behoeften beantwoorden.
3. De Commissie vergemakkelijkt de 
capaciteitsopbouw voor sociale innovatie, 
met name door het ondersteunen van 
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wederzijds leren, het oprichten van 
netwerken en het verspreiden van goede 
praktijken en methodologieën.

Or. en

Amendement 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten geven in hun operationele 
programma's de thema's voor sociale 
innovatie aan die aan hun specifieke 
behoeften beantwoorden, waaronder 
kwesties met betrekking tot sociaal-
culturele innovatie en die in de lijn van 
acties van andere GSK-fondsen, in het 
bijzonder het EFRO.
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Or. en

Amendement 234
Nuno Teixeira

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 
praktijken en methodologieën.

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
capaciteitsopbouw voor sociale innovatie, 
met name door het ondersteunen van 
wederzijds leren, het oprichten van 
netwerken en het verspreiden van goede 
praktijken, methodologieën en het 
bedenken en uitvoeren van nieuwe 
oplossingen die aan de groeiende sociale 
behoeften moeten voldoen.

Or. pt

Motivering

De Commissie moet de opbouw van capaciteiten en netwerken ondersteunen, alsook de 
effectieve uitvoering van nieuwe oplossingen die door niet-gouvernementele organisaties zijn 
bedacht om aan de huidige behoeften van de meest behoeftigen te voldoen. Ze moet het 
bedenken en uitvoeren van deze oplossingen eenvoudiger maken.

Amendement 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie zorgt ervoor dat de 
ESF-acties ter bevordering van sociale 
innovatie complementariteit vertonen met 
de acties in het kader van het programma 
van de Europese Unie voor sociale 
verandering en innovatie.
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Or. en

Amendement 236
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transnationale samenwerking Grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking

Or. en

Amendement 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transnationale samenwerking Grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking

Or. pl

Amendement 238
María Irigoyen Pérez

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 

1. De lidstaten zorgen voor transnationale 
samenwerking met het oog op de 
bevordering van wederzijds leren en de 
verbetering van de doeltreffendheid van de 
door het ESF ondersteunde 
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beleidsmaatregelen. Bij een transnationale 
samenwerking zijn partners van ten minste 
twee lidstaten betrokken.

beleidsmaatregelen. Bij een transnationale 
samenwerking zijn partners van ten minste 
twee lidstaten betrokken.

Or. es

Motivering

Transnationale samenwerking zou verplicht in plaats van facultatief moeten zijn.

Amendement 239
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten ondersteunen de 
transnationale samenwerking met het oog 
op de bevordering van wederzijds leren en 
de verbetering van de doeltreffendheid van 
de door het ESF ondersteunde 
beleidsmaatregelen. Bij een transnationale 
samenwerking zijn partners van ten minste 
twee lidstaten betrokken.

1. De lidstaten ondersteunen de 
transnationale samenwerking met het oog 
op de bevordering van wederzijds leren,
het delen van goede praktijken en de 
ontwikkeling van sociale projecten door 
groepen van Europese instellingen, en 
bijgevolg de verbetering van de 
doeltreffendheid van de door het ESF 
ondersteunde beleidsmaatregelen. Bij een 
transnationale samenwerking zijn partners 
van ten minste twee lidstaten betrokken, en 
daarbij moet gezien hun afgelegen en 
insulaire karakter bijzondere aandacht 
worden besteed aan de ultraperifere 
gebieden.

Or. pt

Motivering

Bij transnationale projecten moet bijzondere aandacht worden besteed aan de ultraperifere 
gebieden, aangezien ze door hun natuurlijke omstandigheden gebaat zijn bij een grotere 
uitwisseling van ideeën, projecten en goede praktijken met andere continentale gebieden.

Amendement 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten ondersteunen de 
transnationale samenwerking met het oog 
op de bevordering van wederzijds leren en 
de verbetering van de doeltreffendheid van 
de door het ESF ondersteunde 
beleidsmaatregelen. Bij een transnationale 
samenwerking zijn partners van ten 
minste twee lidstaten betrokken. 

1. De lidstaten ondersteunen de 
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.

Or. pl

Amendement 241
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten ondersteunen de 
transnationale samenwerking met het oog 
op de bevordering van wederzijds leren en 
de verbetering van de doeltreffendheid van 
de door het ESF ondersteunde 
beleidsmaatregelen. Bij een transnationale 
samenwerking zijn partners van ten minste 
twee lidstaten betrokken.

1. De lidstaten ondersteunen de 
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 van ten minste 
twee lidstaten betrokken.

Or. en

Amendement 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten ondersteunen de 
transnationale samenwerking met het oog 
op de bevordering van wederzijds leren en 
de verbetering van de doeltreffendheid van 
de door het ESF ondersteunde 
beleidsmaatregelen. Bij een transnationale 
samenwerking zijn partners van ten minste 
twee lidstaten betrokken.

1. De lidstaten ondersteunen de 
transnationale samenwerking met het oog 
op de bevordering van wederzijds leren en 
de verbetering van de doeltreffendheid van 
de door het ESF ondersteunde 
beleidsmaatregelen. Bij een transnationale 
samenwerking zijn partners, als bedoeld in 
artikel 5 van Verordening (EU) nr. [...], 
van ten minste twee lidstaten betrokken.

Or. en

Amendement 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst.

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie en na raadpleging 
van organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld en plaatselijke en regionale 
instanties voorgestelde en door het ESF-
comité goedgekeurde lijst.

Or. en

Amendement 244
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
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een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst.

een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst, 
zoals voorgesteld door plaatselijke en 
regionale instanties en rekening houdend 
met de specifieke plaatselijke 
omstandigheden en de behoeften van de 
doelgebieden.

Or. ro

Motivering

Plaatselijke en regionale instanties kennen de plaatselijke en regionale behoeften het best en 
kunnen aan de hand van die kennis voorstellen ter tafel brengen.

Amendement 245
Victor Boştinaru

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 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst.

Or. en

Amendement 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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
door het ESF-comité goedgekeurde lijst.
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Or. pl

Amendement 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een door de Commissie voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst.

2. De lidstaten kunnen de thema's voor 
transnationale samenwerking kiezen uit 
een na raadpleging met de partners door 
de Commissie voorgestelde en door het 
ESF-comité goedgekeurde lijst.

Or. en

Amendement 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

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. De 
lidstaten worden aangespoord om op 
transnationaal niveau netwerken voor 
sociale inclusie op te bouwen waarbij 
onder andere relevante belanghebbenden 
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tijdschema's voor acties, en 
gemeenschappelijke methodologische 
benaderingen voor monitoring en evaluatie, 
met het oog op de vergemakkelijking van 
de transnationale samenwerking.

van het maatschappelijk middenveld 
betrokken zijn. Bovendien ontwikkelt de 
Commissie een gecoördineerd 
uitvoeringskader met gemeenschappelijke 
subsidiabiliteitscriteria, types en 
tijdschema's voor acties, en 
gemeenschappelijke methodologische 
benaderingen voor monitoring en evaluatie, 
met het oog op de vergemakkelijking van 
de transnationale samenwerking.

Or. en

Amendement 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
transnationale samenwerking betreffende de 
in lid 2 bedoelde thema's via wederzijds 
leren en gecoördineerde of gezamenlijke 
acties. De Commissie zet met name een 
platform op EU-niveau op om de 
uitwisseling van ervaringen, de 
capaciteitsopbouw en de netwerking, alsook 
de verspreiding van de relevante resultaten te 
vergemakkelijken. Bovendien ontwikkelt de 
Commissie een gecoördineerd 
uitvoeringskader met gemeenschappelijke 
subsidiabiliteitscriteria, types en 
tijdschema's voor acties, en 
gemeenschappelijke methodologische 
benaderingen voor monitoring en evaluatie, 
met het oog op de vergemakkelijking van de 
transnationale samenwerking.

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
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 tijdschema's 
voor acties, en gemeenschappelijke 
methodologische benaderingen voor 
monitoring en evaluatie, met het oog op de 
vergemakkelijking van de 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking.
Grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking in het kader 
van het ESF moet op de ETS-verordening 
worden afgestemd om coördinatie tussen 
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beide fondsen te waarborgen.

Or. pl

Amendement 250
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
transnationale samenwerking betreffende 
de in lid 2 bedoelde thema's via wederzijds 
leren en gecoördineerde of gezamenlijke 
acties. De Commissie zet met name een 
platform op EU-niveau op om de 
uitwisseling van ervaringen, de 
capaciteitsopbouw en de netwerking, 
alsook de verspreiding van de relevante 
resultaten te vergemakkelijken. Bovendien 
ontwikkelt de Commissie een 
gecoördineerd uitvoeringskader met
gemeenschappelijke 
subsidiabiliteitscriteria, types en 
tijdschema's voor acties, en 
gemeenschappelijke methodologische 
benaderingen voor monitoring en evaluatie, 
met het oog op de vergemakkelijking van 
de transnationale samenwerking.

3. De Commissie vergemakkelijkt de 
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 
tijdschema's voor acties, en 
gemeenschappelijke methodologische 
benaderingen voor monitoring en evaluatie, 
met het oog op de vergemakkelijking van 
de samenwerking.

Or. en

Amendement 251
Victor Boştinaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Door het ESF ondersteunde 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking moet 
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worden afgestemd op Verordening (EU) 
nr. [...] [ETS] om de in die verordening 
bedoelde coördinatie tussen de fondsen te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 252
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

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

Amendement 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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 

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

vaststellen voor de implementatie van 
transnationale samenwerking, als bedoeld 
in de artikelen 9 en 10.

Or. en

Amendement 254
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 109, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide.

2. In afwijking van artikel 109, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met ten minste tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100 %, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide.

Or. es

Motivering

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

Amendement 255
Ramona Nicole Mănescu

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 

2. In afwijking van artikel 110, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
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procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide.

procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide in geval van 
programma’s die door niet-
gouvernementele organisaties of sociale 
partners worden beheerd;

Or. en

Amendement 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 109, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide.

2. In afwijking van artikel 109, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100% in ESM-landen, wanneer 
de gehele prioritaire as is gewijd aan 
sociale innovatie, onderwijs of 
transnationale samenwerking of een 
combinatie van deze drie.

Or. de

Amendement 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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 

2. In afwijking van artikel 109, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. [...] wordt het 
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maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide.

maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide, of als 
bepaald in artikel 6, lid 1).

Or. en

Amendement 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van artikel 110, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. […] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan sociale 
innovatie of transnationale samenwerking 
of een combinatie van beide.

2. In afwijking van artikel 110, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. [...] wordt het 
maximaal medefinancieringspercentage 
voor een prioritaire as met tien 
procentpunten verhoogd, maar tot niet 
meer dan 100%, wanneer de gehele 
prioritaire as is gewijd aan transnationale 
samenwerking.

Or. en

Amendement 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 – onder b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) sociale innovatie en transnationale 
samenwerking, als bedoeld in de 
artikelen 9 en 10, wanneer zij niet onder 

b) transnationale samenwerking, als 
bedoeld in de artikelen 9 en 10, wanneer zij 
niet onder een speciale prioritaire as vallen.
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een speciale prioritaire as vallen.

Or. en

Amendement 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) teneinde onderwijs en opleidingen, 
met name voor jonge mensen, uit te 
breiden;

Or. de

Amendement 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF kan vanuit de plaatselijke 
gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. […], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven voor werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie, alsook
geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. […], ondersteunen.

1. Het ESF kan vanuit de plaatselijke 
gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. [...], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven voor werkgelegenheid, met 
inbegrip van werkgelegenheid voor 
jongeren, onderwijs en sociale inclusie, 
met inbegrip van de bevordering van 
regionale culturen en talen. Het ESF kan 
als ‘hoofdfonds’ worden gebruikt voor 
geïntegreerde projecten van sociale 
inclusie overeenkomstig artikel 3, onder 
c) in combinatie met 
investeringsprioriteiten of acties van het 
EFRO. Minstens 5% van het ESF dient 
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ter ondersteuning van geïntegreerde 
territoriale investeringen (ITI), als bedoeld 
in artikel 99 van Verordening (EU) nr. [...].

Or. en

Amendement 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF kan vanuit de plaatselijke 
gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. […], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven voor werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie, alsook 
geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. […], ondersteunen.

1. Het ESF moet in het bijzonder vanuit de 
plaatselijke gemeenschap geleide, lokale 
ontwikkelingsstrategieën, als bedoeld in 
artikel 28 van Verordening (EU) nr. [...], 
territoriale pacten en plaatselijke 
initiatieven voor werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie, alsook 
geïntegreerde territoriale investeringen 
(ITI), als bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. [...], ondersteunen.

Or. pl

Amendement 263
Constanze Angela Krehl

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.

Or. de



PE491.059v01-00 128/163 AM\903909NL.doc

NL

Motivering

Amendement 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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, en in het bijzonder dakloosheid.

Or. fr

Amendement 265
Jan Olbrycht

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale en milieu-
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden, die zijn opgenomen in 
het partnerschapscontract, te kampen 
hebben.

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale, demografische, 
klimaat- en milieu-uitdagingen aan te 
pakken waarmee stedelijke gebieden, die 
zijn opgenomen in het 
partnerschapscontract, te kampen hebben.
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Or. en

Amendement 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale en milieu-
uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden, die zijn opgenomen in 
het partnerschapscontract, te kampen 
hebben.

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
het EFRO, als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. [EFRO], kan het 
ESF duurzame stadsontwikkeling 
ondersteunen via strategieën waarbij 
geïntegreerde acties worden vastgesteld om 
de economische, sociale, culturele en 
milieu-uitdagingen aan te pakken waarmee 
stedelijke gebieden te kampen hebben.

Or. en

Amendement 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

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 
bestemd voor geïntegreerde maatregelen 
voor duurzame stedelijke ontwikkeling 
waarvan het beheer is gedelegeerd aan de 
steden via de geïntegreerde territoriale 
investeringen bedoeld in artikel 99 van 
Verordening (EU) nr. [...]/2012 [de 
gemeenschappelijke verordening].

Or. en
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Amendement 268
Nuno Teixeira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ter aanvulling van de 
steunverlening uit het EFRO, met name 
de specifieke extra middelen voor de 
ultraperifere gebieden en gebieden met 
een lage bevolkingsdichtheid, moeten 
lidstaten 1% van de ESF-middelen voor 
de ultraperifere gebieden bestemmen. Er 
zal een specifiek programma voor sociale 
ondersteuning (POSEI SOCIAL RUP) op 
poten worden gezet om de structurele 
sociale en economische situatie van de 
bevolking te verbeteren en om het 
afgelegen en insulaire karakter van de 
gebieden te verzachten, als bedoeld in 
artikel 349 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. pt

Motivering

Artikel 349 van het Verdrag bepaalt dat de ultraperifere gebieden een moeilijkere structurele 
sociale en economische situatie kennen dan andere Europese gebieden. Aangezien het EFRO 
in specifieke extra middelen ter ondersteuning van economische cohesie in de ultraperifere 
gebieden voorziet en de doelstelling Europese territoriale samenwerking in een specifiek 
bedrag ter ondersteuning van territoriale cohesie, is het logisch dat er ook in het ESF een 
klein bedrag (1%) wordt voorzien ter ondersteuning van sociale cohesie. 

Amendement 269
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De door het ESF medegefinancierde 
operationele programma’s voor gebieden 
met ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische handicaps, als bedoeld in 
artikel 111, lid 4 van Verordening (EU) 
nr. [...]/2012 (dat algemene bepalingen 
vastlegt), moeten zich in het bijzonder 
bezighouden met het oplossen van 
specifieke moeilijkheden in deze gebieden.

Or. pt

Amendement 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF verstrekt steun voor 
subsidiabele uitgaven die niettegenstaande 
artikel 110, lid 2, onder b), van 
Verordening (EU) nr. […] gezamenlijk 
door werkgevers en werknemers 
bijgedragen financiële middelen kunnen 
omvatten.

1. Het ESF verstrekt steun voor 
subsidiabele uitgaven die niettegenstaande 
artikel 109, lid 2, onder b), van 
Verordening (EU) nr. [...] gezamenlijk 
door werkgevers en werknemers 
bijgedragen financiële middelen kunnen 
omvatten.

Or. en

Amendement 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig artikel 52, lid 2 van 
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Verordening [...] [de gemeenschappelijke 
verordening] voorzien de lidstaten voor 
technische bijstand onder het ESF in een 
rechtstreekse toewijzing van passende 
financiële steun aan alle in artikel 5 van 
Verordening [...] [de gemeenschappelijke 
verordening] bedoelde partners, teneinde 
de betrokkenheid van deze partners bij en 
hun deelname aan de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
programma's en acties te 
vergemakkelijken en de 
capaciteitsopbouw door die partners in 
overeenstemming met de Europese 
gedragscode voor partnerschappen te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 272
Mojca Kleva

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – onder 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. Uitgaven ten belope van 
maximaal 5% van het budget voor het 
operationele programma van het ESF in 
het kader van dergelijke acties met 
betrekking tot onderzoek en innovatie, 
onderwijs en opleidingen zijn subsidiabel 
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buiten de Unie indien ze zijn gemaakt en 
betaald overeenkomstig de nationale en 
Europese regels voor operationele 
programma’s. Indien een programma via 
meer dan een fonds wordt gefinancierd 
(artikel 87, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. [...]/2012 [de gemeenschappelijke 
verordening]), wordt het maximum van 
5% berekend aan de hand van de 
toewijzing aan het programma uit het 
ESF.

Or. en

Amendement 273
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bijdragen in natura in de vorm van 
toelagen of lonen, uitbetaald door een 
derde partij ten behoeve van de deelnemers 
aan een concrete actie, kunnen in 
aanmerking komen voor een bijdrage uit 
het ESF mits de waarde daarvan niet meer 
bedraagt dan de door de derde partij 
gedragen kosten en de kosten zijn gemaakt 
overeenkomstig de nationale regels, 
inclusief boekhoudregels.

4. Bijdragen in natura in de vorm van 
toelagen of lonen, uitbetaald door een 
derde partij ten behoeve van de deelnemers 
aan een concrete actie, kunnen in 
aanmerking komen voor een bijdrage uit 
het ESF mits de waarde daarvan niet meer 
bedraagt dan 75% van de door de derde 
partij gedragen kosten en de kosten zijn 
gemaakt overeenkomstig de nationale 
regels, inclusief boekhoudregels.

Or. pt

Motivering

Het ESF zou maximaal 75% in plaats van amper 50% van de personeelskosten van de 
begunstigden moeten ondersteunen. Dit zal de inzetbaarheid van werklozen op de 
arbeidsmarkt stimuleren en de door bedrijven gedragen kosten verminderen. In de periode 
2007-2012 genoten meerdere bedrijven deze 75%-regeling. Op deze manier konden ze 
beroepsoriënterende stages aanbieden aan hooggekwalificeerde jongeren of langdurig 
werklozen. 
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Amendement 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarom wordt de Commissie gemachtigd 
om overeenkomstig artikel 16 
gedelegeerde wetshandelingen vast te 
stellen betreffende het type van de in 
aanmerking komende concrete acties, de 
definities van de standaardschalen van 
eenheidskosten en vaste bedragen en de 
maximumbedragen daarvan, die kunnen 
worden aangepast overeenkomstig de 
toepasselijke, gezamenlijk 
overeengekomen methoden.

Daarom stelt de Commissie 
overeenkomstig de procedure betreffende 
het type van de in aanmerking komende 
concrete acties, de definities vast van de 
standaardschalen van eenheidskosten en 
vaste bedragen en de maximumbedragen 
daarvan, die kunnen worden aangepast 
overeenkomstig de toepasselijke, 
gezamenlijk overeengekomen methoden.

Or. es

Amendement 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Terugbetaalde subsidies op basis van de 
subsidiabele kosten van concrete acties, 
vastgesteld door middel van financiering 
aan de hand van een vast percentage, 
standaardschalen van eenheidskosten en 
vaste bedragen, als bedoeld in artikel 57, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. […] 
kunnen van geval tot geval worden 
berekend op grond van een van tevoren 
door de beheersautoriteit overeengekomen 
ontwerpbegroting, wanneer de 
overheidssteun niet meer dan 100 000 euro 
bedraagt.

3. Terugbetaalde subsidies op basis van de 
subsidiabele kosten van concrete acties, 
vastgesteld door middel van financiering 
aan de hand van een vast percentage, 
standaardschalen van eenheidskosten en 
vaste bedragen, als bedoeld in artikel 57, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. […] 
kunnen van geval tot geval worden 
berekend op grond van een van tevoren 
door de beheersautoriteit overeengekomen 
ontwerpbegroting, wanneer de 
overheidssteun niet meer dan 200 000 euro 
bedraagt.

Or. en
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Amendement 276
Ramona Nicole Mănescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Terugbetaalde subsidies op basis van de 
subsidiabele kosten van concrete acties, 
vastgesteld door middel van financiering 
aan de hand van een vast percentage, 
standaardschalen van eenheidskosten en 
vaste bedragen, als bedoeld in artikel 57, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. […] 
kunnen van geval tot geval worden 
berekend op grond van een van tevoren 
door de beheersautoriteit overeengekomen 
ontwerpbegroting, wanneer de 
overheidssteun niet meer dan 100 000 euro 
bedraagt.

3. Terugbetaalde subsidies op basis van de 
subsidiabele kosten van concrete acties, 
vastgesteld door middel van financiering 
aan de hand van een vast percentage, 
standaardschalen van eenheidskosten en 
vaste bedragen, als bedoeld in artikel 57, 
lid 1, van Verordening (EU) nr. […] 
kunnen van geval tot geval worden 
berekend op grond van een van tevoren 
door de beheersautoriteit overeengekomen 
ontwerpbegroting, wanneer de 
medefinanciering door de EU niet meer 
dan 100 000 euro bedraagt.

Or. en

Amendement 277
Ramona Nicole Mănescu

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 
medefinanciering door de EU 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.

Or. en
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Amendement 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ESF kan worden gebruikt ter 
verbetering van de toegang tot de 
kapitaalmarkten voor publieke en 
particuliere organen op nationaal en 
regionaal niveau die onder de 
werkingssfeer van het ESF en het 
operationele programma vallende acties en 
beleidsmaatregelen uitvoeren via "op het 
ESF-beleid gebaseerde garanties", mits de 
Commissie haar goedkeuring hieraan 
hecht.

Het ESF kan worden gebruikt ter 
verbetering van de toegang tot de 
kapitaalmarkten voor publieke en 
particuliere organen op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau die onder de 
werkingssfeer van het ESF en het 
operationele programma vallende acties, 
met name inzake microkredieten en 
microkredietfaciliteiten, en 
beleidsmaatregelen uitvoeren via "op het 
ESF-beleid gebaseerde garanties", mits de 
Commissie haar goedkeuring hieraan 
hecht.
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Or. en

Amendement 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wordt gemachtigd om
overeenkomstig artikel 16 gedelegeerde 
wetshandelingen vast te stellen voor de 
bepaling van de specifieke regels en 
voorwaarden voor de aanvragen van de 
lidstaten, waaronder maximumbedragen, 
voor beleidsgebaseerde garanties, waarbij 
er met name op wordt toegezien dat het 
gebruik daarvan niet leidt tot excessieve 
schuldniveaus van de overheidsorganen.

De Commissie zorgt ervoor dat,
overeenkomstig artikel 16, de specifieke 
regels en voorwaarden voor de aanvragen 
van de lidstaten, waaronder 
maximumbedragen, voor 
beleidsgebaseerde garanties worden 
vastgesteld, waarbij er met name op wordt 
toegezien dat het gebruik daarvan niet leidt 
tot excessieve schuldniveaus van de 
overheidsorganen.

Or. es

Amendement 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Specifieke bepalingen inzake 

voorwaarden
Artikel 15 bis (nieuw)
1. Artikel 17, lid 5 van Verordening (EU) 
nr. [...] betreffende ex-antevoorwaarden is 
niet van toepassing op het opschorten van 
betalingen uit hoofde van het ESF.
2. Artikel 21 van Verordening (EU) nr. 
[...] betreffende voorwaardelijkheid in 
verband met de coördinatie van 
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economisch beleid van de lidstaten is niet 
van toepassing op het opschorten van 
betalingen uit hoofde van het ESF.

Or. en

Amendement 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Delegaties van bevoegdheden en
slotbepalingen

Slotbepalingen

Or. es

Amendement 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 Schrappen

Uitoefening van de delegatie
1.De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel vastgestelde voorwaarden.
2. De in artikel 14, lid 1, en artikel 15, lid 
2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt 
met ingang van 1 januari 2014 voor 
onbepaalde tijd verleend.
3. De in artikel 14, lid 1, eerste alinea, en 
artikel 15, lid 2, tweede alinea, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken. Een besluit tot 



AM\903909NL.doc 139/163 PE491.059v01-00

NL

intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of 
op een latere datum die in het besluit 
wordt vermeld. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 
in kennis.

Or. es

Amendement 284
Ramona Nicole Mănescu

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;

Or. en

Amendement 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

werklozen, onder wie langdurig werklozen, onder wie langdurig 
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werklozen* werklozen*, jongeren, vrouwen en 
mensen met een handicap

Or. es

Amendement 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- werkenden die werkloos zijn geworden 
als gevolg van een ernstige ontwrichting 
van de lokale, regionale of nationale 
economie veroorzaakt door een 
onverwachte crisis, een snelle 
achteruitgang in een bepaalde sector of 
een verplaatsing van activiteiten naar 
niet-EU-lidstaten

Or. en

Amendement 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· langdurig werklozen* Schrappen

Or. es

Amendement 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 3 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- inactieve mensen en mensen die het 
verst van de arbeidsmarkt af staan

Or. en

Amendement 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 5 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- kwetsbare mensen die in een minder 
bevoorrechte positie verkeren wat de 
toegang tot de conventionele kredietmarkt 
betreft

Or. en

Amendement 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – alinea 1 – punt 6 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- mensen jonger dan 25 jaar die binnen de 
vier maanden na de school te hebben 
verlaten een baan hebben, een opleiding 
volgen of een omscholing doen

Or. en



PE491.059v01-00 142/163 AM\903909NL.doc

NL

Amendement 291
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ouder dan 54 jaar* ouder dan 50 jaar*

Or. es

Amendement 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – streepje 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ouder dan 54 jaar* ouder dan 45 jaar*

Or. es

Amendement 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – streepje 7 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- personen ouder dan 54 jaar, die in 
ernstige mate te lijden hebben onder 
materiële deprivatie

Or. en
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Amendement 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – streepje 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

migranten, mensen met een buitenlandse 
achtergrond, minderheden (waaronder 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma)**

migranten, asielzoekers, vluchtelingen,
mensen met een buitenlandse achtergrond, 
minderheden (waaronder 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma)**

Or. en

Amendement 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – streepje 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

migranten, mensen met een buitenlandse 
achtergrond, minderheden (waaronder 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma)**

migranten, asielzoekers, vluchtelingen,
mensen met een buitenlandse achtergrond, 
minderheden (waaronder 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma)**

Or. en

Amendement 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – streepje 12 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- personen die met armoede bedreigd 
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worden

Or. en

Amendement 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – streepje 12 – punt 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- personen die in ernstige mate te lijden 
hebben onder materiële deprivatie

Or. en

Amendement 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – streepje 12 – punt 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- personen jonger dan 18 jaar die leven in 
een huishouden van langdurig werklozen

Or. en

Amendement 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – streepje 12 – punt 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- alleenstaande ouders
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Or. en

Amendement 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – streepje 12 – punt 5 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- dak- en thuislozen

Or. en

Amendement 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – streepje 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

personen die met armoede bedreigd 
worden
• personen die in ernstige mate te lijden 
hebben onder materiële deprivatie
• alleenstaande ouders
• dak- en thuislozen
• personen uit de armste districten

Or. en

Amendement 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – eerste alinea – letter 13 bis (nieuw)



PE491.059v01-00 146/163 AM\903909NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

personen uit plattelandsgebieden en uit 
afgelegen streken

Or. pl

Amendement 303
Ramona Nicole Mănescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 304
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 1 – derde alinea

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 effecten van de 
interventies voor mannen en vrouwen te 
laten zien.

Or. es
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Amendement 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

aantal projecten dat volledig of gedeeltelijk 
door sociale partners of niet-
gouvernementele organisaties wordt 
uitgevoerd

aantal projecten dat volledig of gedeeltelijk 
door sociale partners of niet-
gouvernementele organisaties of andere 
belanghebbenden wordt uitgevoerd

Or. en

Amendement 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

aantal projecten dat is gericht op 
overheidsadministraties of 
overheidsdiensten

aantal projecten dat is gericht op 
overheidsadministraties of 
overheidsdiensten op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau

Or. en

Amendement 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

aantal ondersteunde micro-, kleine en 
middelgrote bedrijven

aantal ondersteunde micro-, kleine en 
middelgrote bedrijven, coöperatieve 
bedrijven en bedrijven uit de sociale 
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economie

Or. en

Amendement 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2 – streepje 3 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- aantal ondersteunde micro-, kleine en 
middelgrote bedrijven, coöperatieve 
bedrijven en bedrijven uit de sociale 
economie dat onder leiding staat van een 
vrouw, of met een meerderheid van 
vrouwen in de raad van bestuur of de 
raad van toezicht

Or. en

Amendement 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 2 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…]. Ook alle data zonder specifieke 
relevantie voor het geslacht moeten 
daarin naar geslacht worden uitgesplitst.

Or. en
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Amendement 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vrouwen die nog steeds een onzeker 
dienstverband hadden

Or. en

Amendement 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – streepje 4 – punt 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vrouwen die economisch onafhankelijk 
geworden zijn

Or. en

Amendement 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- stijging van aantal vrouwen in de 
MINT-sectoren

Or. en
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Amendement 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die na deelname actief zijn 
in het vrijwilligerswerk 

Or. en

Amendement 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – streepje 4 – punt 5 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die boven de relatieve 
armoedegrens gekomen zijn

Or. en

Amendement 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – streepje 4 – punt 6 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die een situatie van ernstige 
materiële deprivatie achter zich hebben 
kunnen laten

Or. en
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Amendement 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- percentage deelnemers, gebruikers van 
voorzieningen uit achtergestelde groepen, 
dat na deelname onderwijs/opleiding heeft 
gevolgd, een kwalificatie heeft behaald, 
werk heeft gevonden

Or. en

Amendement 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – streepje 4 – punt 8 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- beoordeling door deelnemers van het nut 
van de interventie (zoals verbetering van 
emotioneel welbevinden, ontwikkeling van 
vaardigheden, etc.), beoordeling van het 
consultatieproces rondom de interventie

Or. en

Amendement 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- percentage deelnemers met een 
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handicap dat werk heeft gevonden  nadat 
ze steun hadden gekregen

Or. en

Amendement 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- percentage deelnemers met een 
handicap dat met succes is overgegaan 
van institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg

Or. en

Amendement 320
María Irigoyen Pérez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 deelnemers die na deelname aan de actie 
niet langer zijn aangewezen op een 
minimum inkomensvoorziening of een 
andere vorm van bijstand

Or. es

Amendement 321
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – eerste alinea
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 3 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze gegevens moeten worden verstrekt in
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, leden 1 en 2, en 
artikel 101, lid 1, van Verordening (EU) nr. 
[…]. Alle gegevens moeten naar geslacht 
worden uitgesplitst en moeten, afhankelijk 
van het van de investeringsprioriteit 
verwachte resultaat, laten zien of de 
betreffende personen of deelnemers 
jonger zijn dan 25 jaar, tussen 25 en 54 
jaar of ouder dan 54 jaar*

Or. en

Amendement 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – eerste alinea – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

deelnemers die 6 maanden na de deelname 
aan het werk waren

deelnemers die 6 maanden na de deelname 
fulltime aan het werk waren

Or. en

Amendement 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

deelnemers die 6 maanden na de deelname 
aan het werk waren

deelnemers die 6 maanden na de deelname 
fulltime, parttime of als zelfstandige aan 
het werk waren • deelnemers wier 
arbeidsmarktsituatie 6 maanden na de 
deelname verbeterd was (soort werk –
fulltime of parttime, salaris in vergelijking 
met minimumloon en landelijk 
gemiddelde, soort contract) • deelnemers 
die actief zijn gemeenschaps- en sociale 
netwerken • deelnemers die 1 jaar na de 
deelname fulltime, parttime of als 
zelfstandige aan het werk waren • 
deelnemers wier arbeidsmarktsituatie 1 
jaar na de deelname aan de actie 
verbeterd was • deelnemers die 1 jaar na 
deelname boven de relatieve 
armoedegrens leven • deelnemers die uit 
een situatie van ernstige materiële 
deprivatie zijn gekomen en 1 jaar na de 
deelname uit een situatie van ernstige 
materiële deprivatie zijn gebleven

Or. en

Amendement 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 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

Or. pl

Amendement 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die 6 maanden na de 
deelname parttime aan het werk waren

Or. en

Amendement 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 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

Or. pl

Amendement 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 1 – punt 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die 6 maanden na de 
deelname fulltime aan het werk waren

Or. en

Amendement 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

deelnemers wier arbeidsmarktsituatie 6 
maanden na de deelname aan de actie 
verbeterd was

deelnemers wier arbeidsmarktsituatie 6 
maanden na de deelname verbeterd was 
(soort werk – fulltime of parttime, salaris 
in vergelijking met minimumloon en 
landelijk gemiddelde, soort contract)

Or. en

Amendement 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 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

Or. pl
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Amendement 331
María Irigoyen Pérez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

deelnemers die in de 6 maanden na de 
deelname minder afhankelijk waren  van 
sociale voorzieningen 

Or. es

Amendement 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die 1 jaar na de deelname 
fulltime aan het werk waren

Or. en

Amendement 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 3 – punt 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die actief waren in 
gemeenschaps- en sociale netwerken

Or. en
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Amendement 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die 1 jaar na de deelname 
parttime aan het werk waren

Or. en

Amendement 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die 1 jaar na de deelname 
als zelfstandige werkten

Or. en

Amendement 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 3 – punt 5 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers wier arbeidsmarktsituatie 1 
jaar na de deelname aan de actie 
verbeterd was

Or. en
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Amendement 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 3 – punt 6 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die 1 jaar na de deelname 
boven de relatieve armoedegrens zijn 
gekomen en leven

Or. en

Amendement 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers die uit een situatie van 
ernstige materiële deprivatie zijn gekomen 
en 1 jaar na de deelname uit een situatie 
van ernstige materiële deprivatie zijn 
gebleven

Or. en

Amendement 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 3 – punt 8 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vrouwen die 1 jaar na de deelname nog 
steeds een onzeker dienstverband hadden
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Or. en

Amendement 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vrouwen die 1 jaar na de deelname 
economisch onafhankelijk geworden 
waren

Or. en

Amendement 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- stijging van aantal vrouwen in de 
MINT-sectoren 1 jaar na deelname

Or. en

Amendement 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- percentage deelnemers met een 
handicap dat 1 jaar na de deelname werk 
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heeft gevonden nadat ze steun hadden 
kregen

Or. en

Amendement 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 3 – punt 12 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- percentage dat niet meer van 
institutionele zorg afhankelijk is in 
verhouding tot het totale aantal aan het 
begin van de meetperiode

Or. en

Amendement 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 3 – punt 13 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- percentage personen jonger dan 18 jaar 
dat leeft in een huishouden van langdurig 
werklozen

Or. en

Amendement 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 3 – punt 14 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- percentage personen ouder dan 54 jaar 
dat in ernstige mate te lijden heeft onder 
materiële deprivatie

Or. en

Amendement 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – streepje 3 – punt 15 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- daling van het aantal door de, op het 
gebied van gelijke behandeling voor 
iedereen in werk en beroep, bevoegde 
instantie(s) geregistreerde gevallen van 
discriminatie, ten opzichte van het van de 
investeringsprioriteit  verwachte resultaat 
op gebieden buiten werk en beroep

Or. en

Amendement 347
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. […]. Zij moeten 
worden verzameld op basis van een 
representatieve steekproef van deelnemers 
binnen elke prioritaire as. De interne 
validiteit van de steekproef moet zodanig 

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. […]. Zij moeten 
worden verzameld op basis van een 
representatieve steekproef van deelnemers 
binnen elke prioritaire as. De interne 
validiteit van de steekproef moet zodanig 
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worden gegarandeerd dat de gegevens 
kunnen worden gegeneraliseerd op het 
niveau van de prioritaire as. Alle gegevens 
moeten naar geslacht worden uitgesplitst.

worden gegarandeerd dat de gegevens 
kunnen worden gegeneraliseerd op het 
niveau van de prioritaire as. Alle gegevens 
moeten naar geslacht worden uitgesplitst 
om de effecten van de interventies voor 
mannen en vrouwen te laten zien.

Or. es

Amendement 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – punt 4 – eerste alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. […]. Zij moeten 
worden verzameld op basis van een 
representatieve steekproef van deelnemers 
binnen elke prioritaire as. De interne 
validiteit van de steekproef moet zodanig 
worden gegarandeerd dat de gegevens 
kunnen worden gegeneraliseerd op het 
niveau van de prioritaire as. Alle gegevens 
moeten naar geslacht worden uitgesplitst.

Deze gegevens moeten worden verstrekt in 
de jaarlijkse uitvoeringsverslagen, als 
aangegeven in artikel 44, lid 4, van 
Verordening (EU) nr. […]. Zij moeten 
worden verzameld op basis van een 
representatieve steekproef van deelnemers 
binnen elke prioritaire as of sub-prioriteit. 
De interne validiteit van de steekproef 
moet zodanig worden gegarandeerd dat de 
gegevens kunnen worden gegeneraliseerd 
op het niveau van de prioritaire as of sub-
prioriteit. Alle gegevens moeten naar 
geslacht worden uitgesplitst en moeten, 
afhankelijk van het van de 
investeringsprioriteit verwachte resultaat, 
laten zien of de betreffende personen of 
deelnemers jonger zijn dan 25 jaar, tussen 
25 en 54 jaar of ouder dan 54 jaar*

Or. en


