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Betreft: Opname van lhbtiq-personen in de selectie van ESF+-projecten

Op 2 juni 2021 heeft het Parlement in tweede lezing het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
goedgekeurd. Dit is het belangrijkste instrument van de EU om in mensen te investeren en 
ongelijkheden aan te pakken. De EU-strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers heeft tot doel de sociaal-
economische positie van gemarginaliseerde lhbtiq-personen aan te pakken en te verbeteren, met 
name op het gebied van werkgelegenheid.

1. Gaat de Commissie als eis stellen dat lhbtiq-personen specifiek worden vermeld als doelgroep of 
ontvangers van een oproep in de nationale programma’s van het ESF+, om de doelstelling van 
de strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers te verwezenlijken?

2. Hoe gaat de Commissie de ontwerpen van nationale programma’s van het ESF+ controleren om 
te waarborgen dat het non-discriminatiebeginsel wordt nageleefd?

3. Hoe gaat de Commissie de selectie van projecten controleren om te waarborgen dat lhbtiq-
personen niet direct of indirect worden gediscrimineerd in projecten die in het kader van het 
ESF+ worden gefinancierd?


