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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+) en tot intrekking van Verordening (EU) 1296/2013
(06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (06980/2/2021 – C9-0195/2021),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 
17 oktober 20181,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 5 december 20182,

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt3 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0382),

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(2020)0447),

– gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde 
commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

– gezien artikel 67 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken (A9-0197/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2. neemt kennis van de verklaringen van de Commissie die als bijlage bij onderhavige 
resolutie zijn gevoegd;

3. constateert dat de handeling is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

4. verzoekt zijn Voorzitter de handeling samen met de voorzitter van de Raad 
overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie te ondertekenen;

5. verzoekt zijn secretaris-generaal de handeling te ondertekenen nadat is nagegaan of alle 
procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en met de secretaris-generaal van de Raad 

1 PB C 62 van 15.2.2019, blz. 165.
2 PB C 86 van 7.3.2019, blz. 84.
3 Aangenomen teksten van 4.4.2019, P8_TA(2019)0350.
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zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van de Commissie over ESF+-investeringen ter bestrijding van 
kinderarmoede

In 2019 dreigden in de EU 18 miljoen kinderen het slachtoffer te worden van armoede en sociale 
uitsluiting, en met name in enkele lidstaten liggen deze aantallen zeer hoog. De COVID-19-
pandemie en de sociaaleconomische gevolgen ervan hebben de ongelijkheden en armoede 
verergerd, hetgeen vooral grote gevolgen heeft voor kinderen. Kinderarmoede is consistent 
aanwezig in alle lidstaten en blijft hoger dan het armoedeniveau onder volwassenen in de 
werkende leeftijd. 
De Commissie is dan ook ingenomen met het evenwichtige akkoord, waarmee het ESF+ een 
doorslaggevend instrument wordt om het probleem van kinderarmoede aan te pakken. In het 
akkoord wordt erkend dat in alle lidstaten dringend in kinderen moet worden geïnvesteerd. 
De Commissie zal binnenkort een voorstel indienen voor een kindergarantie teneinde het 
probleem structureel aan te pakken. Bij de programmering van het ESF+ zal de Commissie alles 
in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de lidstaten voldoende ESF+-financiering uittrekken 
om bij te dragen aan de uitvoering van de kindergarantie. Daarnaast zal de Commissie de lidstaten 
aanmoedigen om ook andere beschikbare EU-financieringsinstrumenten en nationale middelen te 
gebruiken om adequate investeringen op dit gebied te ondersteunen. 

Verklaring van de Commissie over ESF+-investeringen in jongerenwerkgelegenheid

De Commissie benadrukt dat jongeren onevenredig zwaar zijn getroffen door de 
sociaaleconomische crisis die veroorzaakt werd door de COVID-19-pandemie. Tussen december 
2019 en december 2020 is de jeugdwerkloosheid in de EU met 3 procentpunten gestegen, wat het 
aantal werkloze jongeren op meer dan 3,1 miljoen brengt. De Commissie brengt ook in 
herinnering dat de jeugdwerkloosheid nog steeds consistent en aanzienlijk hoger ligt dan de 
werkloosheid onder de volwassen bevolking. De meest recente cijfers (december 2020) tonen een 
verschil van meer dan 10 procentpunten (17,8 % tegenover 6,6 %). 
De Commissie is ingenomen met het door de twee wetgevers bereikte akkoord, waarin deze 
uitdaging voor alle lidstaten wordt erkend. Het ESF+ is het belangrijkste financieringsinstrument 
van de EU om de onlangs aangenomen versterkte jongerengarantie te implementeren, evenals 
andere relevante maatregelen in het kader van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. 
Bij de programmering van het ESF+ zal de Commissie alles in het werk stellen om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten voldoende ESF+-financiering uittrekken voor de implementatie van de 
versterkte jongerengarantie. Daarnaast zal de Commissie de lidstaten aanmoedigen om ook andere 
beschikbare EU-financieringsinstrumenten en nationale middelen te gebruiken om adequate 
investeringen op dit gebied te ondersteunen.
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