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AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Europese Unie. Het ESF 
moet met name zijn steun voor de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede vergroten door het oormerken van 
een minimumbedrag. Overeenkomstig het 
ontwikkelingsniveau van de ondersteunde 
regio's moeten de keuze en het aantal 
investeringsprioriteiten voor ESF-steun
ook worden beperkt.

(7) Het ESF moet bijdragen aan de Europa 
2020-strategie door ervoor te zorgen dat de 
steun meer wordt geconcentreerd op de 
prioriteiten van de Europese Unie op het 
gebied van werkgelegenheid, onderwijs, 
maatschappelijke integratie en bestrijding 
van armoede en de vergroting van de 
institutionele capaciteit, waarvoor 
adequate financiering nodig is die 
toereikend is om deze doelstellingen te 
behalen. 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 
voldoende flexibel zijn om de ESF-
steunverlening te kunnen aanpassen aan 
het specifieke karakter van elke lidstaat 
en elke regio. 

Or. es

Motivering

Het ESF moet bijdragen aan de 2020-strategie in het kader van de vier aan het ESF 
toegewezen thematische doelstellingen.
De door de Commissie voorgestelde thematische concentratie moet flexibel zijn, teneinde de 
ESF-steunverlening aan te passen aan de specifieke behoeften van elke lidstaat en regio en 
aldus te zorgen voor een doeltreffender gebruik van hulpbronnen.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

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

Amendement 3

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 

1. Het ESF bevordert hoge niveaus van 
werkgelegenheid en het creëren van meer 
banen, verbetert de kwaliteit van banen in 
alle opzichten, ondersteunt de geografische 
en beroepsmobiliteit van de werknemers, 
vergemakkelijkt hun aanpassing aan 
technologische veranderingen en aan de 
ontwikkeling van de arbeidsmarkt, 
moedigt een hoog niveau van onderwijs en 
opleiding aan, waarborgt gendergelijkheid, 
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aan de prioriteiten van de Europese Unie 
wat de versterking van de economische, 
sociale en territoriale samenhang betreft.

gelijke kansen en non-discriminatie, 
vergroot de maatschappelijke integratie 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. 
Het kernbeginsel van alle ESF-acties is de 
vermindering van sociale ongelijkheden 
en verschillen op het gebied van 
werkgelegenheid op nationaal, regionaal 
en plaatselijk niveau. 

Or. es

Motivering

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

Amendement 4

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, migranten, werkende 
ouderen, mensen met een handicap, 
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. 
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Or. es

Motivering

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

Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ii) actieve, duurzame en langdurige 
integratie op de arbeidsmarkt van jongeren, 
met name van jongeren die niet werken of 
geen onderwijs of opleiding volgen; 

Or. es

Motivering

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

Amendement 6

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) gelijkheid van vrouwen en mannen en 
combinatie van werk en privéleven;

iv) effectieve gelijkheid van vrouwen en 
mannen en combinatie van werk en privé-
en gezinsleven; 

Or. es

Motivering

Het ESF moet effectieve gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen, evenals de 
combinatie van werk, privé- en gezinsleven.
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Amendement 7

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen;

v) aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
technologische veranderingen en 
veranderingen op de arbeidsmarkt, door 
de invoering van actieve en preventieve 
maatregelen, met name in regio's die zijn 
onderworpen aan herstructurering van 
ondernemingen en sectoren, evenals aan 
sluiting of delokalisatie van 
ondernemingen;

Or. es

Motivering

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

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es
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Motivering

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

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) Investering in onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren, toegesneden op de 
behoeften en bijzonderheden van de 
belangengroepen, via:

Or. es

Motivering

Het ESF moet bevorderen dat de steunverlening op het gebied van onderwijs, vaardigheden 
en een leven lang leren is toegesneden op de behoeften en bijzonderheden van de 
belangengroepen, teneinde een doeltreffender gebruik van hulpbronnen te bereiken.

Amendement 10

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Het ESF moet de schooluitval voorkomen en verminderen, teneinde de jeugdwerkloosheid 
terug te dringen en ertoe bij te dragen dat alle burgers de vereiste minimumopleiding krijgen, 
door de continuïteit in het onderwijsproces en de re-integratie in het onderwijs te bevorderen.
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Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

iii) verbetering van de toegang tot een 
leven lang leren, vergroting van de 
vaardigheden en de competenties van de 
beroepsbevolking en verhoging van de 
aanpassing aan de behoeften en de 
ontwikkeling van de arbeidsmarkt van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels, door de 
versterking van het 
ondernemersonderwijs en maatregelen die 
de overgang tussen onderwijs, 
beroepsopleidingen en toegang tot banen 
vergemakkelijken, met bijzondere 
aandacht voor jongerenonderwijs, 
langdurig werklozen en oudere 
werknemers, opdat zij, naast actief ouder 
worden, tevens hun werkplek kunnen 
behouden.

Or. es

Motivering

Het ESF moet de aanpassing aan de behoeften van de arbeidsmarkt van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels bevorderen, met bijzondere aandacht voor de overgang tussen onderwijs, 
beroepsopleidingen en toegang tot banen en voor de behoeften van bepaalde kansarme 
groepen, zoals langdurig werklozen, jongeren en oudere werknemers.

Amendement 12

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) actieve inclusie; i) actieve sociale en arbeidsmarktinclusie 
van de meest kansarme groepen;

Or. es
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Motivering

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

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) integratie van gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma;

ii) volledige sociale en 
arbeidsmarktintegratie van 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma;

Or. es

Motivering

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

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) sociale en arbeidsmarktintegratie 
van arbeidsmigranten;

Or. es

Motivering

Het ESF moet steunverlening bieden aan sociale en arbeidsmarktintegratie van 
arbeidsmigranten.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d – punt i - tweede alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze investeringsprioriteit geldt alleen 
voor het grondgebied van de lidstaten die 
ten minste één regio van NUTS-niveau 2 
hebben, als omschreven in artikel 82, lid 2, 
onder a), van Verordening (EU) nr. […] of 
in lidstaten die in aanmerking komen voor 
steunverlening uit het Cohesiefonds;

Deze investeringsprioriteit geldt alleen 
voor het grondgebied van de lidstaten die 
ten minste één regio van NUTS-niveau 2 
hebben, als omschreven in artikel 82, lid 2, 
onder a), van Verordening (EU) nr. […] of 
in lidstaten die in aanmerking komen voor 
steunverlening uit het Cohesiefonds of in 
lidstaten met hoge werkloosheidscijfers, 
met het oog op de ontwikkeling van 
activiteiten die bijdragen aan het creëren 
van banen via de versterking van de 
institutionele capaciteit en de efficiency 
van de overheidsadministratie en 
overheidsdiensten; 

Or. es

Motivering

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

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es
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Motivering

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

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

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

Amendement 18

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

Or. es

Motivering

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

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De betrokkenheid van de plaatselijke en 
regionale instanties, sociale partners en 
andere belanghebbenden, met name niet-
gouvernementele organisaties, bij de
uitvoering van de operationele 
programma's, als bedoeld in artikel 5 van 
Verordening (EU) nr. […], kan de vorm 
aannemen van technische bijstand als 
omschreven in artikel 108 en artikel 109 
van Verordening (EU) nr. […] en globale 
subsidies, als omschreven in artikel 113, 
lid 7, van Verordening (EU) nr. […]. In dit 
geval wordt in het operationele programma 
het deel van het programma aangegeven 
waarop de globale subsidie betrekking 
heeft, inclusief een indicatieve financiële 
toewijzing daarvoor van elke prioritaire as.

Or. es

Motivering

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

Amendement 20

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 

2. Ter aanmoediging van passende 
deelname van de sociale partners aan de 
voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
evaluatie van door het ESF ondersteunde 
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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 capaciteitsopbouwende 
activiteiten in de vorm van opleidingen, 
netwerkingmaatregelen en de versterking 
van de sociale dialoog, en aan gezamenlijk 
door de sociale partners uitgevoerde 
activiteiten.

programma's, als omschreven in artikel 5 
van Verordening (EU) nr. nº […], zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma ervoor dat er ESF-middelen 
worden 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. es

Motivering

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

Amendement 21

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 passende 
deelname van niet-gouvernementele 
organisaties aan de voorbereiding, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
door het ESF ondersteunde programma's 
en hun toegang tot deze programma's als 
omschreven in artikel 5 van Verordening 
(EU) nr. […], met name op het gebied van 
maatschappelijke integratie, 
gendergelijkheid en gelijke kansen, zorgen 
de beheersautoriteiten van een operationeel 
programma ervoor dat er ESF-middelen 
worden toegewezen aan de 
capaciteitsopbouw voor niet-
gouvernementele organisaties.

Or. es
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Motivering

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

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ter aanmoediging van passende 
deelname van kleinere plaatselijke 
instanties, met name in dunner bevolkte 
en landelijke gebieden, 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 ervoor dat een passend 
bedrag aan ESF-middelen wordt 
toegewezen aan de capaciteitsopbouw 
voor kleinere plaatselijke instanties.

Or. es

Motivering

Het ESF moet kleinere plaatselijke instanties, met name in dunner bevolkte en landelijke 
gebieden, betrekken bij de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van door het 
ESF ondersteunde programma's.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
de gelijkheid van vrouwen en mannen door 
mainstreaming als bedoeld in artikel 7 van 
Verordening (EU) nr. […] en specifieke 
acties als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder 

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 



PE486.225v02-00 16/21 PA\901888NL.doc

NL

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.

a) iv), met name om de effectieve en 
langdurige participatie en vooruitgang van 
vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten, 
met name nadat zij moeder zijn geworden 
of voor afhankelijke personen hebben 
gezorgd, de gendergebaseerde segregatie 
op de arbeidsmarkt en salarisverschillen 
tussen mannen en vrouwen te verkleinen, 
genderstereotypes in het onderwijs en de 
beroepsopleiding te bestrijden en de 
combinatie van werk en privé- en 
gezinsleven voor vrouwen en mannen te 
waarborgen, met bijzondere aandacht 
voor de behoeften van hen die zorgen voor 
afhankelijke personen en voor de 
oprichting van crèches in bedrijven. 

Or. es

Motivering

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

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
gelijke kansen voor iedereen, inclusief 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap via mainstreaming van het 
beginsel van non-discriminatie als bedoeld 
in artikel 7 van Verordening (EU) nr. […] 
en via specifieke acties in het kader van de 
investeringsprioriteiten als vastgesteld in 
artikel 3, met name artikel 3, lid 1, onder c) 
iii). Dergelijke acties zijn gericht op 
mensen die het risico van discriminatie 
lopen en mensen met een handicap, om 

De lidstaten en de Commissie bevorderen 
de bestrijding van discriminatie en de 
acceptatie van de diversiteit, 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 
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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.

gediscrimineerde mensen, met name 
mensen die meervoudig worden 
gediscrimineerd, mensen die het risico van 
discriminatie lopen en mensen met een 
handicap, om hun arbeidsmarktparticipatie 
te vergroten, hun maatschappelijke 
integratie te bevorderen, de ongelijkheden 
in termen van onderwijsniveau en 
gezondheidsstatus te verminderen en de 
overgang van institutionele naar 
gemeenschapsgebaseerde zorg te 
vergemakkelijken.

Or. es

Motivering

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

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De plaatselijke en regionale autoriteiten en alle belanghebbende partners moeten deelnemen 
aan de selectie van de thema's voor sociale innovatie. 
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Amendement 26

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 en methodologieën. De 
Commissie zorgt er ook voor dat de ESF-
acties ter bevordering van sociale 
innovatie samenhang en 
complementariteit vertonen met de acties 
die zijn ondernomen in het kader van het 
programma van de Europese Unie voor 
sociale verandering en innovatie.

Or. es

Motivering

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

Amendement 27

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 voorgestelde en 
door het ESF-comité goedgekeurde lijst die 
in bijlage II van deze verordening is 
opgenomen, zonder afbreuk te doen aan 
andere thema's die van belang kunnen 
worden geacht.

Or. es



PA\901888NL.doc 19/21 PE486.225v02-00

NL

Motivering

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

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In het kader van de operationele 
programma's en met het oog op 
maximalisering van de doeltreffendheid 
van de ESF-steunverlening wordt, indien 
nodig, rekening gehouden met de meest 
kansarme regio's en plaatsen 
overeenkomstig artikel 174 en artikel 349 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, zoals ultraperifere 
regio's, de meest noordelijke regio's, 
eilanden, bergachtige en 
grensoverschrijdende regio's, evenals 
achtergestelde stadsgebieden, in verval 
rakende plattelandsgebieden en gebieden 
die in het bijzonder worden getroffen door 
relokalisatie van ondernemingen.  

Or. es

Motivering

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

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 2. Ter aanvulling van de steunverlening uit 
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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.

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

Or. es

Motivering

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

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Motivering

Bij de behandeling van bijzondere territoriale kenmerken mogen plattelandsgebieden niet 
worden overgeslagen. Tevens dient er een minimum van 5% te worden vastgesteld voor 
plaatselijke ontwikkeling, in overeenstemming met artikel 7 van de verordening van het 
EFRO.
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Amendement 31

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 en 
microkrediet.

Or. es

Motivering

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


