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AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Op 17 november 2017 hebben het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie gezamenlijk de Europese pijler 
van sociale rechten afgekondigd als reactie 
op de sociale uitdagingen in Europa. De 
twintig kernbeginselen van de pijler zijn 
opgebouwd rond drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt; 
billijke arbeidsvoorwaarden; sociale 
bescherming en inclusie. De twintig 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten moeten als leidraad dienen 
voor de acties in het kader van het 
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+). Om bij 
te dragen tot de uitvoering van de Europese 
pijler van sociale rechten moet het ESF+ 
investeringen in mensen en systemen op de 
beleidsgebieden werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie ondersteunen 
en daardoor bijdragen aan de economische, 
territoriale en sociale samenhang 
overeenkomstig artikel 174 VWEU.

(1) Op 17 november 2017 hebben het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie gezamenlijk de Europese pijler 
van sociale rechten afgekondigd als reactie 
op de sociale uitdagingen in Europa en in 
antwoord op oproepen van het publiek om 
de sociale dimensie van de Unie te 
consolideren. De twintig kernbeginselen 
van de pijler zijn opgebouwd rond drie 
categorieën: gelijke kansen en toegang tot 
de arbeidsmarkt; billijke 
arbeidsvoorwaarden; sociale bescherming 
en inclusie. De twintig beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten moeten 
als leidraad dienen voor de acties in het 
kader van het Europees Sociaal Fonds+ 
(ESF+), waarin de rechten en beginselen 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie moeten worden 
opgenomen. Om bij te dragen tot de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten moet het ESF+ 
investeringen in mensen en systemen op de 
beleidsgebieden werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale inclusie ondersteunen 
en daardoor bijdragen aan de economische, 
territoriale en sociale samenhang 
overeenkomstig de artikelen 174 en 175
VWEU.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 
het kader op Unieniveau voor de 
vaststelling van nationale 
hervormingsprioriteiten en het toezicht op 
de uitvoering ervan. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategieën ter 
ondersteuning van die 
hervormingsprioriteiten. Die strategieën 
moeten in aansluiting met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma's worden 
gepresenteerd als een manier om de 
prioritaire investeringsprojecten die 
nationale en/of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren. 
Zij moeten ook dienen om de financiering 
van de Unie op coherente wijze te 
gebruiken en de meerwaarde te 
maximaliseren van de financiële steun die 
met name zal worden ontvangen uit de 
programma's die in voorkomend geval door 
de Unie worden ondersteund in het kader 
van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 
Europees Sociaal Fonds+, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, de 
stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU.

(2) Het Europees Semester voor 
coördinatie van het economisch beleid is 
het kader op Unieniveau voor de 
vaststelling van nationale 
hervormingsprioriteiten en het toezicht op 
de uitvoering ervan. De lidstaten 
ontwikkelen hun eigen nationale 
meerjarige investeringsstrategieën ter 
ondersteuning van die 
hervormingsprioriteiten. Die strategieën 
moeten in onderlinge samenwerking door 
de nationale, regionale en lokale 
autoriteiten worden ontwikkeld, met 
inachtneming van het genderperspectief, 
en in aansluiting met de jaarlijkse 
nationale hervormingsprogramma's worden 
gepresenteerd als een manier om de 
prioritaire investeringsprojecten die 
nationale en/of Uniefinanciering moeten 
krijgen, vast te stellen en te coördineren. 
Zij moeten ook dienen om de financiering 
van de Unie op coherente wijze te 
gebruiken en de sociale meerwaarde te 
maximaliseren van de financiële steun die 
met name zal worden ontvangen uit de 
programma's die in voorkomend geval door 
de Unie worden ondersteund in het kader 
van het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Cohesiefonds, het 
Europees Sociaal Fonds+, het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij en 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling, de 
stabilisatiefunctie voor Europese 
investeringen en InvestEU.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De Raad van [...] heeft herziene 
richtsnoeren goedgekeurd voor het 

(3) De Raad van [...] heeft herziene 
richtsnoeren goedgekeurd voor het 
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werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
om de tekst af te stemmen op de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
met het oog op het verbeteren van het 
concurrentievermogen van Europa en om 
Europa een betere plaats te maken om te 
investeren, banen te scheppen en de sociale 
cohesie te bevorderen. Om het ESF+ 
volledig af te stemmen op de doelstellingen 
van die richtsnoeren, met name wat 
werkgelegenheid, onderwijs, opleiding en 
bestrijding van sociale uitsluiting, armoede 
en discriminatie betreft, moet het ESF+ de 
lidstaten ondersteunen met inachtneming 
van de relevante geïntegreerde richtsnoeren 
en de relevante landenspecifieke 
aanbevelingen die zijn vastgesteld op 
grond van artikel 121, lid 2, en artikel 148, 
lid 4 VWEU, en, in voorkomend geval, op 
nationaal niveau, de nationale 
hervormingsprogramma's, onderbouwd 
door de nationale strategieën. Het ESF+ 
moet ook bijdragen aan relevante aspecten 
van de uitvoering van belangrijke 
initiatieven en activiteiten van de Unie 
(met name de "vaardighedenagenda voor 
Europa" en de Europese onderwijsruimte), 
relevante aanbevelingen van de Raad en 
andere initiatieven zoals de 
jongerengarantie, de bijscholingstrajecten 
en de integratie van langdurig werklozen.

werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
om de tekst af te stemmen op de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
met het oog op het verbeteren van het 
concurrentievermogen van Europa en om 
Europa een betere plaats te maken om te 
investeren, banen te scheppen en de sociale 
cohesie te bevorderen. Om het ESF+ 
volledig af te stemmen op de doelstellingen 
van die richtsnoeren, met name wat 
werkgelegenheid, onderwijs, opleiding en 
bestrijding van sociale uitsluiting, armoede 
en discriminatie betreft, moet het ESF+ de 
lidstaten ondersteunen met inachtneming 
van de relevante geïntegreerde richtsnoeren 
en de relevante landenspecifieke 
aanbevelingen die zijn vastgesteld op 
grond van artikel 121, lid 2, en artikel 148, 
lid 4 VWEU, en, in voorkomend geval, op 
nationaal niveau, de nationale 
hervormingsprogramma's, onderbouwd 
door de nationale strategieën. Het ESF+ 
moet ook bijdragen aan relevante aspecten 
van de uitvoering van belangrijke 
initiatieven en activiteiten van de Unie 
(met name de "vaardighedenagenda voor 
Europa", de Europese onderwijsruimte en 
het actieplan inzake de integratie van 
onderdanen van derde landen, de 
jongerengarantie), en andere relevante 
aanbevelingen van de Raad en andere 
initiatieven zoals de jongerengarantie, de 
bijscholingstrajecten en de integratie van 
langdurig werklozen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De meerwaarde van het EU-
cohesiebeleid is met name gelegen in de 
benadering van de lokale territoriale 
dimensie, multi-level governance, de 
meerjarige planning en gedeelde en 
meetbare doelstellingen, de geïntegreerde 
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ontwikkeling en de convergentie naar 
Europese normen in de administratieve 
capaciteit.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Op 20 juni 2017 heeft de Raad de 
reactie van de Unie "Een duurzame 
Europese toekomst" op de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties (VN) bekrachtigd. De 
Raad onderstreept hoe belangrijk het is om 
duurzame ontwikkeling te bereiken in al 
haar drie dimensies (economisch, sociaal 
en milieu), en om dit op een evenwichtige 
en geïntegreerde wijze te doen. Het is 
cruciaal dat duurzame ontwikkeling 
integraal deel gaat uitmaken van alle 
interne en externe beleidsterreinen van de 
EU en dat de Unie een ambitieus beleid 
voert om wereldwijde uitdagingen aan te 
pakken. De Raad verwelkomde de 
mededeling van de Commissie "Volgende 
stappen voor een duurzame Europese 
toekomst" van 22 november 2016 als een 
eerste stap naar het integreren van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
het centraal stellen van duurzame 
ontwikkeling in al haar beleid, ook via haar 
financiële instrumenten.

(4) Op 20 juni 2017 heeft de Raad de 
reactie van de Unie "Een duurzame 
Europese toekomst" op de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling van de 
Verenigde Naties (VN) bekrachtigd. De 
Raad onderstreept hoe belangrijk het is om 
duurzame ontwikkeling te bereiken in al 
haar drie dimensies (economisch, sociaal 
en milieu), en om dit op een evenwichtige 
en geïntegreerde wijze te doen. Het is 
cruciaal dat duurzame ontwikkeling 
integraal deel gaat uitmaken van alle 
interne en externe beleidsterreinen van de 
EU en dat de Unie een ambitieus beleid 
voert om wereldwijde uitdagingen aan te 
pakken. De Raad verwelkomde de 
mededeling van de Commissie "Volgende 
stappen voor een duurzame Europese 
toekomst" van 22 november 2016 als een 
eerste stap naar het integreren van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
het centraal stellen van duurzame 
ontwikkeling in al haar beleid, ook via haar 
financiële instrumenten. Het ESF+ draagt 
bij tot de tenuitvoerlegging van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
door relatieve armoede te halveren en 
extreme vormen van armoede uit te 
bannen, hoogwaardig en inclusief 
onderwijs te verwezenlijken, 
gendergelijkheid te bevorderen, 
aanhoudende, inclusieve en duurzame 
economische groei, volledige en 
productieve werkgelegenheid en waardig 
werk voor iedereen te bevorderen, en de 
ongelijkheid te verminderen.



AD\1169650NL.docx 7/62 PE628.700v02-00

NL

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van de 
economische globalisering, het beheer van 
migratiestromen en de toenemende 
veiligheidsbedreigingen, de overgang naar 
schone energie, technologische 
veranderingen en de steeds meer 
vergrijzende beroepsbevolking en het 
toenemend tekort aan vaardigheden en 
arbeidskrachten in bepaalde sectoren en 
regio's, dat vooral door kleine en 
middelgrote ondernemingen wordt ervaren. 
Rekening houdend met de veranderende 
realiteit van de arbeidsmarkt, moet de Unie 
voorbereid zijn op de huidige en 
toekomstige uitdagingen door te investeren 
in relevante vaardigheden, door groei
inclusiever te maken en het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te verbeteren, ook 
met het oog op arbeidsmobiliteit.

(5) De Unie wordt geconfronteerd met 
structurele uitdagingen als gevolg van 
sociale ongelijkheid, de economische 
globalisering, het beheer van 
migratiestromen en aanverwante 
inclusieproblemen, de overgang naar 
schone energie, technologische 
veranderingen, demografische 
uitdagingen, de ongelijke toegang tot 
onderwijs en sociale bescherming, de 
onevenwichtige verdeling van zorgtaken, 
de steeds meer vergrijzende 
beroepsbevolking, het gebrek aan 
arbeidsmogelijkheden en het toenemend 
tekort aan vaardigheden en arbeidskrachten 
in bepaalde sectoren en regio's, dat vooral 
door kleine en middelgrote ondernemingen 
wordt ervaren. Tegelijkertijd moet de Unie 
inspringen op de maatschappelijke 
uitdagingen als gevolg van aanhoudend 
hoge percentages van armoede en sociale 
uitsluiting, een hoge 
werkloosheidspercentages, die onder 
jongeren meer dan het dubbele bedragen, 
en problemen met de integratie van 
onderdanen van derde landen. Rekening 
houdend met de veranderende realiteit van 
de arbeidsmarkt, moet de Unie voorbereid 
zijn op de huidige en toekomstige 
uitdagingen door in te zetten op een 
eerlijke transitie, door te investeren in 
hoogwaardige en inclusieve scholing en 
opleiding, een leven lang leren en
vaardigheden, door de arbeidsmarkt
inclusiever te maken, door het onderwijs-
en opleidingsbeleid en het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid te verbeteren, ook 
met het oog op arbeidsmobiliteit, en door 
de genderkloof en de discriminatie van 
vrouwen aan te pakken.
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Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Om op mogelijke problemen te 
anticiperen en concrete stappen te nemen 
in de richting van een maatschappelijk en 
ecologisch duurzame economie, moeten er 
in de operationele programma's 
stappenplannen voor een eerlijke transitie 
worden opgenomen, die zijn opgesteld in 
samenwerking met lokale en regionale 
overheden en belanghebbenden en waarin 
de regionale en lokale strategieën voor 
een klimaatvriendelijke en 
hulpbronnenefficiënte toekomst uiteen 
worden gezet. Doel hiervan is de 
verwezenlijking van sociale inclusie, 
hoogwaardige nieuwe banen, 
duurzaamheid en investeringen gericht op 
het ondersteunen van een 
toekomstgerichte lokale ontwikkeling. 

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De in deze verordening vermelde 
financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 
zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 
voor het behalen van resultaten, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
lasten en het verwachte risico op niet-
naleving. Voor subsidies houdt dit in dat 
het gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten wordt 

(8) De in deze verordening vermelde 
financieringsvormen en de 
uitvoeringsmethoden moeten worden 
gekozen op basis van de mogelijkheden die 
zij bieden voor het vervullen van de 
specifieke doelstellingen van de acties en 
voor het behalen van resultaten, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met de 
kosten van controles, de administratieve 
lasten en het verwachte risico op niet-
naleving. Voor subsidies houdt dit in dat 
het gebruik van vaste bedragen, vaste 
percentages en eenheidskosten wordt 
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overwogen, alsook financiering die niet 
aan de kosten is gekoppeld, zoals bedoeld 
in artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement. Om maatregelen uit te voeren 
die verband houden met de sociaal-
economische integratie van onderdanen 
van derde landen, en overeenkomstig 
artikel 88 van de GB-verordening kan de 
Commissie lidstaten vergoeden die 
gebruikmaken van vereenvoudigde 
kostenopties, waaronder vaste bedragen.

overwogen, alsook financiering die niet 
aan de kosten is gekoppeld, zoals bedoeld 
in artikel 125, lid 1, van het Financieel 
Reglement. Om maatregelen uit te voeren 
die verband houden met de sociaal-
economische inclusie van onderdanen van 
derde landen, en overeenkomstig artikel 88 
van de GB-verordening kan de Commissie 
lidstaten vergoeden die gebruikmaken van 
vereenvoudigde kostenopties, waaronder 
vaste bedragen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om het financieringslandschap te 
stroomlijnen en te vereenvoudigen en om 
aanvullende mogelijkheden voor 
synergieën te creëren via geïntegreerde 
benaderingen inzake financiering, moeten 
de acties die werden ondersteund door het 
Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD), het programma van 
de Europese Unie voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie en het actieprogramma 
van de Unie op het gebied van gezondheid 
worden geïntegreerd in één ESF+. Het 
ESF+ moet daarom drie onderdelen 
omvatten: het ESF+-onderdeel onder 
gedeeld beheer, het onderdeel 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
het onderdeel gezondheid. Dat zou moeten 
bijdragen tot een vermindering van de 
administratieve lasten die gepaard gaan 
met het beheer van verschillende fondsen, 
vooral voor de lidstaten, terwijl de 
eenvoudigere regels voor eenvoudigere 
acties, zoals de distributie van voedselhulp 
en/of fundamentele materiële bijstand, 
worden behouden.

(9) Om het financieringslandschap te 
stroomlijnen en te vereenvoudigen, de 
flexibiliteit te vergroten en om aanvullende 
mogelijkheden voor synergieën te creëren 
via geïntegreerde benaderingen inzake 
financiering, moeten de acties die werden 
ondersteund door het Fonds voor Europese 
hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), het 
programma van de Europese Unie voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
het actieprogramma van de Unie op het 
gebied van gezondheid worden 
geïntegreerd in één ESF+. Het ESF+ moet 
daarom drie onderdelen omvatten: het 
ESF+-onderdeel onder gedeeld beheer, het 
onderdeel werkgelegenheid en sociale 
innovatie en het onderdeel gezondheid. Dat 
zou moeten bijdragen tot een vermindering 
van de administratieve lasten die gepaard 
gaan met het beheer van verschillende 
fondsen, vooral voor de lidstaten en de 
begunstigden, terwijl de eenvoudigere 
regels voor eenvoudigere acties, zoals de 
distributie van voedselhulp en/of 
fundamentele materiële bijstand, worden 
behouden.

Amendement 10
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Met het oog op dit bredere 
toepassingsgebied van het ESF+ moet 
ervan worden uitgegaan dat de 
doelstellingen om de arbeidsmarkten 
efficiënter te maken en de toegang tot
kwaliteitsvol werk te bevorderen, de 
toegang tot en de kwaliteit van onderwijs 
en opleiding te verbeteren en sociale 
inclusie en gezondheid te bevorderen niet 
enkel worden uitgevoerd onder gedeeld 
beheer, maar ook onder direct en indirect 
beheer in het kader van de onderdelen 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
gezondheid voor acties die nodig zijn op 
Unieniveau.

(10) Met het oog op dit bredere 
toepassingsgebied van het ESF+ moet 
ervan worden uitgegaan dat de 
doelstellingen om de arbeidsmarkten 
efficiënter, opener en inclusiever te maken 
en de toegang tot kwaliteitsvol werk te 
bevorderen, de toegang tot en de kwaliteit 
van onderwijs en opleiding te verbeteren,
sociale inclusie en gezondheid te 
bevorderen en de armoede terug te 
dringen niet enkel worden uitgevoerd 
onder gedeeld beheer, maar ook onder 
direct en indirect beheer in het kader van 
de onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid voor acties die 
nodig zijn op Unieniveau.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De integratie van het 
actieprogramma van de Unie op het 
gebied van gezondheid in het ESF+ zal 
ook synergieën creëren tussen de 
ontwikkeling en beproeving van 
initiatieven en beleidsmaatregelen ter 
verbetering van de doeltreffendheid, 
veerkrachtigheid en duurzaamheid van 
gezondheidsstelsels die door het onderdeel 
gezondheid van het ESF+ zijn ontwikkeld,
en de uitvoering daarvan in de lidstaten 
via de instrumenten die door de andere 
onderdelen van de ESF+-verordening 
worden aangeleverd.

(11) Met het oog op dit bredere 
toepassingsgebied van het ESF+ moet 
ervan worden uitgegaan dat de 
doelstellingen om de arbeidsmarkten 
efficiënter en inclusiever te maken, met 
meer gendergelijkheid, en de toegang tot 
kwaliteitsvol werk te bevorderen, de 
toegang tot en de kwaliteit van onderwijs, 
opleiding en zorg te verbeteren, sociale 
inclusie en gezondheid te bevorderen en 
armoede uit te bannen niet enkel worden 
uitgevoerd onder gedeeld beheer, maar 
ook onder direct en indirect beheer in het 
kader van de onderdelen werkgelegenheid 
en sociale innovatie en gezondheid voor 
acties die nodig zijn op Unieniveau.

Amendement 12
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Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn de 
werkgelegenheid te bevorderen door 
actieve maatregelen waardoor 
(her)integratie op de arbeidsmarkt, met 
name van jongeren, langdurig werklozen 
en inactieven, mogelijk wordt gemaakt, 
alsook door zelfstandige arbeid en de 
sociale economie te bevorderen. Het ESF+ 
moet erop gericht zijn de werking van de 
arbeidsmarkten te verbeteren door de 
modernisering van de 
arbeidsmarktinstellingen, zoals de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 
gericht advies en begeleiding te verlenen 
tijdens de zoektocht naar werk en de 
overgang naar werk en om de mobiliteit 
van werknemers te verbeteren. Het ESF+ 
moet de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen via maatregelen 
die er onder meer op gericht zijn het 
evenwicht tussen werk en privéleven en de
toegang tot kinderopvang te verbeteren. 
Het ESF+ moet ook tot doel hebben een 
gezonde en goed aangepaste 
werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico’s 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking

(13) Het ESF+ moet erop gericht zijn 
hoogwaardig werk te bevorderen via het 
onderwijs-, opleidings- en 
werkgelegenheidsbeleid en door actieve 
maatregelen waardoor (her)integratie op de 
arbeidsmarkt, met name van jongeren, 
personen met een handicap of een 
chronische ziekte, langdurig werklozen en
economisch inactieven, alsook van 
personen die kampen met meervoudige 
discriminatie, mogelijk wordt gemaakt, 
door zelfstandige arbeid, 
ondernemerschap en de sociale economie 
te bevorderen. Het ESF+ moet erop gericht 
zijn de werking van de arbeidsmarkten te 
verbeteren door de modernisering en de 
flexibiliteit ten aanzien van verschillende 
doelgroepen van de 
arbeidsmarktinstellingen, zoals de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, te ondersteunen om 
hun capaciteit te verbeteren om intensief 
gericht en persoonlijk advies en 
begeleiding te verlenen tijdens de 
zoektocht naar werk en de overgang naar 
werk en om de mobiliteit van werknemers 
te ondersteunen. Het ESF+ moet erop 
gericht zijn onzekere arbeidsverbanden 
aan te pakken om ervoor te zorgen dat 
alle soorten arbeidsovereenkomsten 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden met een 
goede socialezekerheidsdekking bieden in 
overeenstemming met artikel 9 VWEU, 
het Europees Handvest van de 
grondrechten, het Europees Sociaal 
Handvest en de IAO-agenda voor 
fatsoenlijk werk. Het ESF+ moet de 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen, evenals 
duurzame werkgelegenheid waarbij 
gelijke kansen worden gewaarborgd, met 
speciale aandacht voor alleenstaande 
moeders, via maatregelen die onder meer
gericht zijn op de eerbiediging van het 
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beginsel van gelijke beloning voor gelijk 
werk, een beter evenwicht tussen werk en 
privéleven en betere toegang tot betaalbare 
kinderopvang en andere zorgdiensten of 
steun ter bevordering van de 
gendergelijkheid. Het ESF+ moet ook tot 
doel hebben een gezonde en goed 
aangepaste werkomgeving te creëren om te 
beantwoorden aan de gezondheidsrisico’s 
die verband houden met de veranderende 
vormen van werk en de behoeften van een 
vergrijzende beroepsbevolking Het ESF+ 
moet ook maatregelen ondersteunen die 
bedoeld zijn om de overgang van het 
onderwijs naar de arbeidsmarkt 
gemakkelijker te maken voor jongeren. 

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het ESF+ moet steun bieden om 
onderwijs- en opleidingsstelsels 
kwaliteitsvoller, doeltreffender en 
relevanter voor de arbeidsmarkt te maken 
om het verwerven van sleutelcompetenties 
te vergemakkelijken, in het bijzonder 
digitale vaardigheden die elke persoon 
nodig heeft voor zelfontplooiing en 
ontwikkeling, werk, sociale inclusie en 
actief burgerschap. Het ESF+ moet helpen 
bij de voortgang in onderwijs en opleiding 
en bij de overgang naar werk. Het moet een 
leven lang leren en de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en bijdragen tot 
het concurrentievermogen en de 
maatschappelijke en economische 
innovatie door schaalbare en duurzame 
initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bereikt via werkgerelateerde opleidingen 
en leerlingplaatsen, levenslange 
begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sector, actueel opleidingsmateriaal, 

(14) Als belangrijkste Europese 
instrument ter bevordering van 
werkgelegenheid en vaardigheden moet 
het ESF+ een bijdrage kunnen leveren 
aan de sociale, economische en 
territoriale cohesie, overal in Europa. Om 
dit te doen, moet het ESF+ steun bieden 
om onderwijs- en opleidingsstelsels 
kwaliteitsvoller, doeltreffender, 
toegankelijker en relevanter voor de 
arbeidsmarkt te maken om het verwerven 
van sleutelcompetenties te 
vergemakkelijken, in het bijzonder digitale 
vaardigheden die elke persoon nodig heeft 
voor zelfontplooiing en ontwikkeling, 
werk, sociale inclusie en actief 
burgerschap. Het ESF+ moet helpen bij de 
voortgang in onderwijs en opleiding en bij 
de overgang naar werk. Het moet een leven 
lang leren en de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en bijdragen tot 
het concurrentievermogen en de 
maatschappelijke en economische 
innovatie door schaalbare en duurzame 
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prognoses en het volgen van 
afgestudeerden, opleiding van opleiders, 
validatie van leerresultaten en de erkenning 
van kwalificaties.

initiatieven op deze gebieden te 
ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld worden 
bereikt via werkgerelateerde opleidingen 
en leerlingplaatsen, levenslange 
begeleiding, het anticiperen op 
vaardigheden in samenwerking met de 
sociale partners, actueel 
opleidingsmateriaal, prognoses en het 
volgen van afgestudeerden, opleiding van 
opleiders, validatie van leerresultaten en de 
erkenning van kwalificaties.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Steun uit het ESF+ moet worden 
gebruikt ter bevordering van gelijke 
toegang voor iedereen, in het bijzonder 
voor kansarme groepen, tot kwaliteitsvolle, 
niet-gesegregeerde en inclusieve 
voorzieningen voor onderwijs en opleiding, 
vanaf onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen via algemeen onderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding tot tertiair 
niveau, evenals de volwasseneneducatie en 
-opleiding. Daarbij moet overstappen 
tussen onderwijs- en opleidingssectoren 
worden vergemakkelijkt, voortijdig 
schoolverlaten worden voorkomen, de 
kennis van gezondheid worden verbeterd, 
de koppeling met niet-formeel en informeel 
leren worden versterkt en de leermobiliteit 
voor iedereen worden vergemakkelijkt. 
Synergieën met het programma Erasmus, 
met name ter bevordering van de deelname 
van kansarme lerenden aan leermobiliteit, 
moet in deze context worden ondersteund.

(15) Steun uit het ESF+ moet worden 
gebruikt ter bevordering van gelijke 
toegang voor iedereen, in het bijzonder 
voor kansarme groepen, tot kwaliteitsvolle, 
niet-gesegregeerde en inclusieve 
voorzieningen voor onderwijs en opleiding, 
vanaf onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, waar extra aandacht moet 
worden besteed aan kinderen met een 
kansarme sociale achtergrond, via 
algemeen onderwijs en beroepsonderwijs 
en -opleiding tot tertiair niveau, evenals de 
volwasseneneducatie en -opleiding. 
Daarbij moet overstappen tussen 
onderwijs- en opleidingssectoren worden 
vergemakkelijkt, voortijdig schoolverlaten 
worden voorkomen, de kennis van 
gezondheid worden verbeterd, de 
koppeling met niet-formeel en informeel 
leren worden versterkt en de leermobiliteit 
voor iedereen worden vergemakkelijkt, 
waarbij het uiteindelijke doel, namelijk de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid, niet 
uit het oog mag worden verloren. 
Synergieën met het programma Erasmus, 
met name ter bevordering van de deelname 
van kansarme lerenden aan leermobiliteit, 
moet in deze context worden ondersteund.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De Commissie en de 
lidstaten zorgen ervoor dat 
gendergelijkheid en de integratie van het 
genderperspectief een bindend beginsel 
vormen in alle fasen van de 
programmering, van de invulling van de 
prioriteiten van de operationele 
programma's tot de uitvoering, 
monitoring en evaluatie daarvan, en dat 
belangrijke acties die gericht zijn op 
gendermainstreaming steun ontvangen. 

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede ondersteunen zodat het doorgeven 
van achterstand van generatie op generatie 
wordt doorbroken. Het moet sociale 
inclusie bevorderen door gelijke kansen te 
waarborgen voor iedereen en discriminatie 
en ongelijkheid op gezondheidsgebied aan 
te pakken. Dit vereist dat een heel scala aan 
beleidsmaatregelen voor de meest 
kansarmen wordt ingezet, ongeacht hun 
leeftijd, met inbegrip van kinderen, 
gemarginaliseerde gemeenschappen zoals 
de Roma en werkende armen. Het ESF+ 
moet de actieve inclusie van mensen die 
ver van de arbeidsmarkt af staan 
bevorderen met het oog op hun sociaal-
economische integratie. Het ESF+ moet 
ook worden ingezet ter bevordering van de 
tijdige en gelijke toegang tot betaalbare, 

(18) Het ESF+ moet de inspanningen 
van de lidstaten ter bestrijding van 
armoede op alle overheidsniveaus, ook op 
regionaal en lokaal niveau, ondersteunen 
zodat het doorgeven van achterstand van 
generatie op generatie wordt doorbroken. 
Het moet sociale inclusie bevorderen door 
gelijke kansen te waarborgen voor iedereen 
en discriminatie en ongelijkheid op 
gezondheidsgebied, evenals woningnood, 
waaronder dakloosheid, aan te pakken, 
waarbij de nadruk in het bijzonder moet 
worden gelegd op het bestrijden van de 
feminisering van de armoede. Dit vereist 
dat een heel scala aan beleidsmaatregelen 
voor de meest kansarmen wordt ingezet, 
ongeacht hun leeftijd, met inbegrip van 
kinderen, gemarginaliseerde 
gemeenschappen zoals de Roma, personen 
met een handicap, ziekte en/of chronische 
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duurzame en hoogwaardige diensten, zoals 
gezondheidszorg en langdurige zorg, in het 
bijzonder zorg in gezins- en 
gemeenschapsverband. Het ESF+ moet 
bijdragen tot de modernisering van 
socialebeschermingssystemen, vooral met 
het oog op het bevorderen van de 
toegankelijkheid ervan.

aandoening, werkende armen, daklozen, 
onderdanen van derde landen, waaronder 
vluchtelingen, asielzoekers, migranten 
zonder papieren en staatlozen, evenals 
alle andere personen die kampen met 
meervoudige sociale uitdagingen en 
meervoudige discriminatie. Het ESF+ 
moet de actieve inclusie van mensen die 
ver van de arbeidsmarkt af staan 
bevorderen met het oog op hun sociaal-
economische inclusie en volwaardige 
deelname aan de samenleving. Het ESF+ 
moet ook worden ingezet ter bevordering 
van de sociale rechten dankzij tijdige en 
gelijke toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten, zoals 
adviesdiensten, gezondheidszorg, 
kinderopvang, voorschools onderwijs en 
langdurige zorg, in het bijzonder zorg in 
gezins- en gemeenschapsverband, evenals 
toegang tot behoorlijke, energie-efficiënte 
en betaalbare huisvesting, waaronder 
sociale huisvesting. Het ESF+ moet 
bijdragen tot de modernisering van 
socialebeschermingssystemen en sociale 
diensten, vooral met het oog op het 
bevorderen van de toegankelijkheid en de 
dekking ervan.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Aangezien de 
ontwikkelingsniveaus in heel Europa 
verschillen, moet de financiering van het 
ESF+ voldoende flexibel blijven om 
rekening te kunnen houden met specifieke 
regionale en territoriale kenmerken.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Het ESF+ moet bijdragen tot het 
terugdringen van de armoede door 
ondersteuning van nationale regelingen die 
erop gericht zijn voedselgebrek en ernstige 
materiële deprivatie te verminderen en de 
sociale integratie van mensen die risico 
lopen op armoede of sociale uitsluiting en 
van de meest behoeftigen te bevorderen. 
Aangezien op Unieniveau ten minste 4 % 
van de ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer de meest behoeftigen ondersteunt,
moeten de lidstaten ten minste 2 % van 
hun nationale ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer gebruiken om de vormen 
van extreme armoede te bestrijden die het 
sterkst bijdragen tot sociale uitsluiting, 
zoals dakloosheid, kinderarmoede en 
voedselgebrek. Gezien de aard van de 
activiteiten en het type eindontvangers is 
het nodig eenvoudigere regels toe te passen 
op de steun ter bestrijding van materiële 
deprivatie van de meest behoeftigen.

(19) Het ESF+ moet bijdragen tot het 
terugdringen van de armoede door 
ondersteuning van nationale regelingen die 
erop gericht zijn voedselgebrek en ernstige
materiële deprivatie te verminderen en de 
sociale integratie van mensen die risico 
lopen op armoede of sociale uitsluiting en 
van de meest behoeftigen te bevorderen. 
De lidstaten moeten ten minste 4 % van 
hun nationale ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer gebruiken om de vormen 
van extreme armoede te bestrijden die het 
sterkst bijdragen tot sociale uitsluiting, 
zoals dakloosheid, kinderarmoede en 
voedselgebrek. Gezien de aard van de 
activiteiten en het type eindontvangers is 
het nodig eenvoudigere regels toe te passen 
op de steun ter bestrijding van materiële 
deprivatie van de meest behoeftigen. 
Tegelijkertijd is het belangrijk dat 
gespecialiseerde ngo's en organisaties die 
mensen vertegenwoordigen die het risico 
lopen op armoede en sociale uitsluiting 
betrokken worden in het proces om 
specifieke programma's op te zetten en uit 
te voeren.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Met het oog op de 
uitbanning van armoede en het verbeteren 
van sociale inclusie moet het ESF+ de 
actieve deelname bevorderen van 
gespecialiseerde sociale organisaties die 
werken met en voor personen die in 
armoede leven, zowel bij de voorbereiding 
als bij de uitvoering en de evaluatie van 
programma's ter zake.
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In het licht van de aanhoudende 
behoefte aan grotere inspanningen voor het 
beheer van de migratiestromen in de Unie 
als geheel en met het oog op coherente, 
sterke en consistente ondersteuning van 
inspanningen voor solidariteit en de 
verdeling van de verantwoordelijkheid, 
moet het ESF+ steun verlenen ter 
bevordering van de sociaal-economische 
integratie van onderdanen van derde landen 
als aanvulling op de acties die worden 
gefinancierd in het kader van het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie.

(20) In het licht van de aanhoudende 
behoefte aan grotere inspanningen voor het 
beheer van de migratiestromen in de Unie 
als geheel en met het oog op coherente, 
sterke en consistente ondersteuning van 
inspanningen voor solidariteit en de 
verdeling van de verantwoordelijkheid, 
moet het ESF+ steun verlenen ter 
bevordering van de sociaal-economische 
integratie van onderdanen van derde landen 
als aanvulling op de acties die worden 
gefinancierd in het kader van het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie. De 
lidstaten moeten toereikende middelen 
toewijzen aan lokale overheden voor de 
integratie van migranten op lokaal 
niveau.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het ESF+ moet beleids- en 
systeemhervormingen ondersteunen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
inclusie, gezondheidszorg en langdurige 
zorg, en onderwijs en opleiding. Om de 
afstemming op het Europees Semester te 
verbeteren, moeten de lidstaten een gepast 
bedrag van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer toewijzen voor de 
uitvoering van relevante landspecifieke 
aanbevelingen in verband met structurele 
uitdagingen die het best kunnen worden 
aangepakt via meerjarige investeringen 
binnen het toepassingsgebied van het 
ESF+. De Commissie en de lidstaten 
moeten zorgen voor samenhang, 

(21) Het ESF+ moet beleids- en 
systeemhervormingen ondersteunen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
inclusie, gezondheidszorg en langdurige 
zorg, en onderwijs en opleiding. Om de 
afstemming op het Europees Semester te 
verbeteren, moeten de lidstaten een gepast 
bedrag van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer toewijzen voor de 
uitvoering van relevante landspecifieke 
aanbevelingen in verband met structurele 
uitdagingen die het best kunnen worden 
aangepakt via meerjarige investeringen 
binnen het toepassingsgebied van het 
ESF+. De Commissie moet de 
operationele programma's evalueren om 
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coördinatie en complementariteit tussen de 
ESF+-onderdelen onder gedeeld beheer en 
het onderdeel gezondheid van het ESF+ 
enerzijds en het steunprogramma voor 
hervormingen anderzijds, met inbegrip van 
het hervormingsinstrument en het 
instrument voor technische ondersteuning. 
De Commissie en de lidstaten moeten met 
name in alle stadia van het proces 
doeltreffende coördinatie waarborgen om 
de consistentie, samenhang, 
complementariteit en synergie tussen 
financieringsbronnen en de technische 
bijstand daarvan te bewaren.

te beoordelen of zij voldoende rekening 
houden met de landspecifieke 
aanbevelingen. De Commissie en de 
lidstaten moeten lokale en regionale 
overheden op zinvolle wijze bij het proces 
betrekken om te zorgen voor samenhang, 
coördinatie en complementariteit tussen 
alle overheidsniveaus, alsook tussen de 
ESF+-onderdelen onder gedeeld beheer en 
de onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie (EaSI) en gezondheid van het 
ESF+ enerzijds en het steunprogramma 
voor hervormingen anderzijds, met 
inbegrip van het hervormingsinstrument en 
het instrument voor technische 
ondersteuning, evenals de Europese pijler 
van sociale rechten. De Commissie en de 
lidstaten moeten met name in alle stadia 
van het proces doeltreffende coördinatie 
waarborgen om de consistentie, 
samenhang, complementariteit en synergie 
tussen financieringsbronnen en de 
technische bijstand daarvan te bewaren, 
met inachtneming van het 
partnerschapsbeginsel.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Om ervoor te zorgen dat de sociale 
dimensie van Europa, zoals vastgesteld in 
de Europese pijler van sociale rechten, naar 
behoren wordt bevorderd en dat een 
minimumbedrag van de middelen wordt 
gebruikt voor de meest behoeftigen moeten 
de lidstaten ten minste 25 % van hun 
nationale ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toewijzen aan de bevordering van 
sociale inclusie.

(22) Om ervoor te zorgen dat de sociale 
dimensie van Europa, zoals vastgesteld in 
de Europese pijler van sociale rechten, naar 
behoren wordt bevorderd en dat een 
minimumbedrag van de middelen wordt 
gebruikt voor de meest behoeftigen moeten 
de lidstaten ten minste 30 % van hun 
nationale ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toewijzen aan de bevordering van 
sociale inclusie en de bestrijding van 
extreme armoede.

Amendement 23
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Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Gegeven de aanhoudend 
hoge mate van kinderarmoede en sociale 
uitsluiting in de EU (26,4 % in 2017), en 
gezien de Europese pijler van sociale 
rechten, uit hoofde waarvan kinderen 
recht hebben op bescherming tegen 
armoede en kinderen uit kansarme 
milieus recht hebben op specifieke 
maatregelen die gelijke kansen 
versterken, moeten de lidstaten ten minste 
10 % van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer toewijzen aan de Europese 
kindergarantieregeling met het oog op de 
uitbanning van kinderarmoede en sociale 
uitsluiting. In een vroeg stadium 
investeren in kinderen komt kinderen en 
de samenleving als geheel aanzienlijk ten 
goede. Door kinderen te steunen bij de 
ontwikkeling van hun vaardigheden en 
capaciteiten worden zij in staat gesteld om 
hun volledige potentieel te ontplooien, 
actieve leden van de samenleving te 
worden en als jongeren hun kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 ter) Het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind, dat de norm vormt 
voor de bevordering en bescherming van 
de rechten van het kind, is door alle 
lidstaten geratificeerd. De bevordering 
van de rechten van het kind is een 
expliciete doelstelling die binnen het EU-
beleid wordt nagestreefd. Bovendien is in 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie bepaald dat de belangen 
van het kind bij alle handelingen van de 
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Unie een essentiële overweging moeten 
vormen. Het ESF+ moet acties steunen 
waarmee doeltreffende maatregelen 
worden bevorderd die bijdragen aan de 
verwezenlijking van deze rechten. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) In het licht van de aanhoudend 
hoge niveaus van werkloosheid en 
inactiviteit onder jongeren in een aantal 
lidstaten en regio’s, die vooral van invloed 
zijn op jongeren die geen werk hebben en 
geen onderwijs of opleiding volgen, 
moeten die lidstaten zich blijven inzetten 
om voldoende ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer te investeren in acties ter 
bevordering van jongerenwerkgelegenheid, 
onder andere via de uitvoering van 
jongerengarantieregelingen. Voortbouwend 
op de acties die gericht zijn op individuele 
personen en werden ondersteund door het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de 
programmeringsperiode 2014-2020 moeten 
de lidstaten verder steun blijven verlenen 
voor herintegratie op de arbeidsmarkt en in 
het onderwijs en voor outreachmaatregelen 
voor jongeren door, waar van toepassing, 
prioriteit te geven aan langdurig werkloze, 
inactieve en kansarme jongeren, onder 
meer via jeugdwerk. De lidstaten moeten 
ook investeren in maatregelen die erop 
gericht zijn de overgang van school naar 
werk te vergemakkelijken en de diensten 
voor arbeidsvoorziening te hervormen en 
aan te passen zodat zij ondersteuning op 
maat kunnen bieden aan jongeren.  De 
betrokken lidstaten moeten daarom ten 
minste 10 % van hun nationale ESF+-
middelen onder gedeeld beheer toewijzen 
aan ondersteuning van de inzetbaarheid 
van jongeren.

(23) In het licht van de aanhoudend 
hoge niveaus van werkloosheid en 
inactiviteit onder jongeren in een aantal 
lidstaten en regio’s, die vooral van invloed 
zijn op jongeren die geen werk hebben en 
geen onderwijs of opleiding volgen, of die 
uit gemarginaliseerde gemeenschappen 
komen, moeten die lidstaten zich blijven 
inzetten om voldoende ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer te investeren in acties 
ter bevordering van 
jongerenwerkgelegenheid, in het bijzonder
via de uitvoering van 
jongerengarantieregelingen. Voortbouwend 
op de acties die gericht zijn op individuele 
personen en werden ondersteund door het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de 
programmeringsperiode 2014-2020 moeten 
de lidstaten verder steun blijven verlenen 
voor herintegratie op de arbeidsmarkt en in 
onderwijs en/of opleidingen en voor 
outreachmaatregelen voor jongeren door, 
waar van toepassing, prioriteit te geven aan 
langdurig werkloze, inactieve, kansarme
en gemarginaliseerde jongeren, onder 
meer via jeugdwerk. De lidstaten moeten 
ook investeren in maatregelen die erop 
gericht zijn de overgang van school naar 
werk te vergemakkelijken en de diensten 
voor arbeidsvoorziening te hervormen en 
aan te passen zodat zij ondersteuning op 
maat kunnen bieden aan jongeren. De 
betrokken lidstaten moeten daarom ten 
minste 15 % van hun nationale ESF+-
middelen onder gedeeld beheer toewijzen 



AD\1169650NL.docx 21/62 PE628.700v02-00

NL

aan ondersteuning van de inzetbaarheid 
van jongeren.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Gezien de uitbreiding van 
het toepassingsgebied van het ESF+, moet 
worden gewaarborgd dat deze extra taken 
gepaard gaan met extra financiële 
middelen, zodat de doelstellingen van het 
programma kunnen worden verwezenlijkt.
Er is meer financiering nodig voor de 
bestrijding van werkloosheid, in het 
bijzonder jeugdwerkloosheid, en armoede, 
en voor de ondersteuning van 
professionele ontwikkeling en 
beroepsopleidingen, met name op de 
digitale werkplek, in overeenstemming 
met de in de Europese pijler van sociale 
rechten opgenomen beginselen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF+ 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle actoren op de relevante territoriale 
niveaus en de sociaaleconomische actoren, 
met name de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld. Het is 
daarom van essentieel belang dat de 
lidstaten de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld aanmoedigen 
deel te nemen aan de uitvoering van het 
ESF+ onder gedeeld beheer.

(26) Een doelmatige en doeltreffende 
uitvoering van de door het ESF+ 
ondersteunde acties hangt af van een goed 
bestuur en een goed partnerschap tussen 
alle actoren op de relevante territoriale 
niveaus en de sociaaleconomische actoren, 
met name regionale en lokale autoriteiten, 
de sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld, met bijzondere aandacht voor 
ngo's die werkgelegenheids-, zorg-, 
onderwijs- en sociale diensten verlenen en 
actief zijn op het gebied van 
discriminatiebestrijding en/of verdediging 
van de mensenrechten. Het is daarom van 
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essentieel belang dat de lidstaten ervoor 
zorgen dat regionale en lokale overheden, 
de sociale partners en het maatschappelijk 
middenveld op zinvolle wijze deelnemen
aan de strategische governance van het 
ESF+ onder gedeeld beheer, van de 
invulling van de prioriteiten van de 
operationele programma's tot de 
uitvoering, monitoring en evaluatie van 
de resultaten en effecten daarvan. 
Daarnaast is het met het oog op de 
waarborging van non-discriminatie en 
gelijke kansen belangrijk dat ook organen 
voor gelijke behandeling en nationale 
mensenrechteninstellingen hier in elke 
fase bij worden betrokken. 

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Met het oog op de volledige 
benutting van het potentieel van 
sectoroverschrijdende samenwerking en 
de verbetering van de synergie en 
samenhang met andere beleidsterreinen, 
om zo de algemene doelstellingen van het 
ESF+ te verwezenlijken, moeten sport en 
lichaamsbeweging worden gebruikt als 
instrument bij ESF+-acties, met name 
voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, de verbetering van de 
sociale inclusie van gemarginaliseerde 
groepen, gezondheidsbevordering en 
ziektepreventie. 

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Het gebruik van regionale 
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indicatoren moet in overweging worden 
genomen, zodat beter rekening kan 
worden gehouden met subregionale 
verschillen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Via sociale experimenten, een 
kleinschalig project, kan informatie worden 
verzameld over de haalbaarheid van sociale 
innovatie. Het moet mogelijk zijn met 
haalbare ideeën op ruimere schaal of in 
andere contexten door te gaan met 
financiële ondersteuning van het ESF+ en
andere bronnen.

(31) Via sociale experimenten, een 
kleinschalig project, kan informatie worden 
verzameld over de haalbaarheid van sociale 
innovatie. Het moet mogelijk zijn en 
worden aangemoedigd om ideeën op 
lokaal niveau te testen en met haalbare 
ideeën op ruimere schaal of in andere 
contexten in verschillende regio's of 
lidstaten door te gaan met financiële 
ondersteuning van het ESF+, eventueel 
gecombineerd met andere bronnen.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) In het ESF+ zijn bepalingen 
vastgelegd om het vrije verkeer van 
werknemers op niet-discriminerende wijze 
te verwezenlijken door een nauwe 
samenwerking tussen de centrale diensten 
voor arbeidsvoorziening van de lidstaten
onderling en met de Commissie tot stand 
te brengen. Het Europees netwerk van 
diensten voor arbeidsvoorziening moet een 
betere werking van de arbeidsmarkten 
bevorderen door grensoverschrijdende 
mobiliteit van werknemers gemakkelijker 
te maken en de informatie op de 
arbeidsmarkten transparanter te maken. Het 
toepassingsgebied van het ESF+ omvat ook 
de ontwikkeling en ondersteuning van 

(32) In het ESF+ zijn bepalingen 
vastgelegd om het vrije verkeer van 
werknemers onder hoogwaardige sociale 
voorwaarden en op niet-discriminerende 
wijze te verwezenlijken. De openbare
diensten voor arbeidsvoorziening van de 
lidstaten, de sociale partners en de 
Commissie moeten nauw met elkaar 
samenwerken. Het Europees netwerk van 
diensten voor arbeidsvoorziening moet, in 
overleg met de sociale partners en de 
relevante maatschappelijke organisaties,
een betere werking van de arbeidsmarkten 
bevorderen door grensoverschrijdende 
mobiliteit van werknemers zonder 
onzekerheid en onder eerlijke 
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gerichte mobiliteitsregelingen zodat 
vacatures kunnen worden vervuld waar 
tekortkomingen op de arbeidsmarkt zijn 
geïdentificeerd.

voorwaarden gemakkelijker te maken en 
de informatie op de arbeidsmarkten 
transparanter te maken, met uitgesplitste 
gegevens, en door vaardigheden in 
ruimere mate te erkennen. Het 
toepassingsgebied van het ESF+ omvat ook 
de ontwikkeling en ondersteuning van 
gerichte mobiliteitsregelingen zodat 
vacatures kunnen worden vervuld waar 
tekortkomingen op de arbeidsmarkt zijn 
geïdentificeerd. Verder vallen onder de 
reikwijdte van het ESF+ 
grensoverschrijdende partnerschappen 
tussen regionale overheidsdiensten voor 
arbeidsvoorziening en sociale partners en 
hun activiteiten om vrijwillige en eerlijke 
mobiliteit te bevorderen, alsmede 
transparantie en de integratie van 
grensoverschrijdende arbeidsmarkten via 
informatie, advies en plaatsing. In veel 
grensregio's spelen deze partnerschappen 
een belangrijke rol bij de 
totstandbrenging van een echte Europese 
arbeidsmarkt. 

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Een van de grootste belemmeringen 
om een bedrijf te starten is gebrek aan 
toegang tot krediet voor micro-
ondernemingen, de sociale economie en 
sociale ondernemingen, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. In de ESF+-verordening zijn 
bepalingen vastgesteld om een 
marktecosysteem te creëren om het aanbod 
aan en de toegang tot financiering te 
vergroten voor sociale ondernemingen en 
tegemoet te komen aan de vraag van 
degenen die hieraan het meest behoefte 
hebben, met name de werklozen, vrouwen
en kwetsbare mensen die een micro-
onderneming willen starten of uitbouwen. 

(33) Een van de grootste belemmeringen 
om een bedrijf te starten is gebrek aan 
toegang tot krediet voor micro-
ondernemingen, de sociale economie en 
sociale ondernemingen, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. In de ESF+-verordening zijn 
bepalingen vastgesteld om een 
marktecosysteem te creëren om het aanbod 
aan en de toegang tot financiering te 
vergroten voor sociale ondernemingen en 
tegemoet te komen aan de vraag van 
degenen die hieraan het meest behoefte 
hebben, met name de werklozen, vrouwen, 
jongeren, kwetsbare mensen en mensen 
uit kansarme gemeenschappen die een 
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Aan deze doelstelling zal ook worden 
gewerkt via financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties in het kader van de 
beleidscomponent voor sociale 
investeringen en vaardigheden van het 
InvestEU-fonds.

micro-onderneming willen starten of 
uitbouwen. Aan deze doelstelling zal ook 
worden gewerkt via 
financieringsinstrumenten en 
begrotingsgaranties in het kader van de 
beleidscomponent voor sociale 
investeringen en vaardigheden van het 
InvestEU-fonds.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Transnationale 
samenwerking heeft een significante 
meerwaarde en moet dan ook door alle 
lidstaten worden ondersteund, behalve in 
naar behoren gemotiveerde gevallen 
waarin rekening wordt gehouden met het 
evenredigheidsbeginsel. Tevens is het 
nodig de rol te versterken van de 
Commissie bij het vergemakkelijken van 
de uitwisseling van ervaringen en het 
coördineren van de uitvoering van 
relevante initiatieven. 

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Mensen langer gezond en actief 
houden en hen in staat stellen een actieve 
rol te spelen bij de zorg voor de eigen 
gezondheid, zal positieve effecten hebben 
op de volksgezondheid, op de ongelijkheid 
op gezondheidsgebied, op de 
levenskwaliteit, de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de inclusiviteit, 
en zal de druk op de nationale begrotingen 
doen afnemen. De Commissie is 
vastbesloten de lidstaten te helpen om hun 

(36) Mensen langer gezond en actief 
houden en hen in staat stellen een actieve 
rol te spelen bij de zorg voor de eigen 
gezondheid, zal op de lange termijn 
positieve effecten hebben op de 
volksgezondheid, op de ongelijkheid op 
gezondheidsgebied, op de levenskwaliteit, 
de actieve deelname aan de maatschappij, 
de productiviteit, het 
concurrentievermogen en de inclusiviteit, 
en zal de druk op de nationale begrotingen 
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duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(sustainable development goals - SDG's) te 
behalen, in het bijzonder SDG 3 
"Gezondheid en welzijn voor iedereen, op 
elke leeftijd"17.

doen afnemen. De Commissie is 
vastbesloten de lidstaten te helpen om hun 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(sustainable development goals - SDG's) te 
behalen, in het bijzonder SDG 3 
"Gezondheid en welzijn voor iedereen, op 
elke leeftijd"17.

_________________ _________________

17 COM(2016) 739 final. 17 COM(2016) 739 final.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Het onderdeel gezondheid van het 
ESF+ moet bijdragen tot ziektepreventie 
gedurende het hele leven van de EU-
burgers en tot de bevordering van de 
gezondheid door risicofactoren voor de 
gezondheid aan te pakken zoals 
tabaksgebruik en passief roken, schadelijk 
alcoholgebruik, consumptie van illegale 
drugs en schade aan de gezondheid door 
drugsgebruik, ongezonde 
voedingsgewoonten en gebrek aan 
lichaamsbeweging. Het moet een klimaat 
creëren dat bevorderlijk is voor een 
gezonde levensstijl om de maatregelen van 
de lidstaten aan te vullen in 
overeenstemming met de desbetreffende 
strategieën. Het onderdeel gezondheid van 
het ESF+ moet doeltreffende 
preventiemodellen, innovatieve 
technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen 
en oplossingen integreren om bij te dragen 
tot innovatieve, doeltreffende en duurzame 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
om de toegang tot een betere en veiligere 
gezondheidszorg voor de Europese burgers 
te vergemakkelijken.

(38) Het onderdeel gezondheid van het 
ESF+ moet bijdragen tot ziektepreventie 
gedurende het hele leven van de EU-
burgers en tot de bevordering van de 
gezondheid door risicofactoren voor de 
gezondheid aan te pakken zoals 
tabaksgebruik en passief roken, schadelijk 
alcoholgebruik, consumptie van illegale 
drugs en schade aan de gezondheid door 
drugsgebruik, ongezonde 
voedingsgewoonten, blootstelling aan 
luchtvervuiling binnens- en buitenshuis
en gebrek aan lichaamsbeweging. Het moet 
een klimaat creëren dat bevorderlijk is voor 
een gezonde levensstijl om de maatregelen 
van de lidstaten aan te vullen in 
overeenstemming met de desbetreffende 
strategieën. Het onderdeel gezondheid van 
het ESF+ moet doeltreffende 
preventiemodellen, innovatieve 
technologieën en nieuwe bedrijfsmodellen 
en oplossingen integreren om bij te dragen 
tot innovatieve, doeltreffende en duurzame 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en 
om de toegang tot een betere en veiligere 
gezondheidszorg voor de Europese burgers 
te vergemakkelijken.

Amendement 36
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Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Niet-overdraagbare ziekten zijn 
verantwoordelijk voor meer dan 80 % van 
de voortijdige sterfte in de Unie en 
doeltreffende preventie veronderstelt 
verscheidene grensoverschrijdende 
dimensies. Tegelijkertijd hebben het 
Europees Parlement en de Raad de 
noodzaak beklemtoond om de gevolgen 
voor de volksgezondheid van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen, zoals 
overdraagbare ziekten en andere 
biologische, chemische, onbekende en 
milieubedreigingen tot een minimum te 
beperken door de crisisparaatheid en de 
responscapaciteit te ondersteunen.

(39) Niet-overdraagbare ziekten zijn 
verantwoordelijk voor meer dan 80 % van 
de voortijdige sterfte in de Unie en 
doeltreffende preventie veronderstelt 
verscheidene sectoroverschrijdende acties 
en grensoverschrijdende dimensies. 
Tegelijkertijd hebben het Europees 
Parlement en de Raad de noodzaak 
beklemtoond om de gevolgen voor de 
volksgezondheid van ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen, zoals 
overdraagbare ziekten en andere 
biologische, chemische, onbekende en 
milieubedreigingen tot een minimum te 
beperken door de crisisparaatheid en de 
responscapaciteit te ondersteunen.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Deze verordening weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering in overeenstemming 
met de toezeggingen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en zal 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd en dat het algemene 
streefcijfer van 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven voor de ondersteuning 
van klimaatdoelstellingen wordt gehaald. 
Relevante acties zullen in kaart worden 
gebracht tijdens de voorbereiding en 
uitvoering, en opnieuw worden beoordeeld 
in het kader van de tussentijdse evaluatie 
ervan.

(46) Deze verordening weerspiegelt het 
belang van de strijd tegen 
klimaatverandering alsook van een eerlijke 
overgang in overeenstemming met de 
toezeggingen van de Unie om de 
Overeenkomst van Parijs en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties uit te voeren, en zal 
ertoe bijdragen dat klimaatactie in alle 
beleidsdomeinen van de Unie wordt 
geïntegreerd en dat het algemene 
streefcijfer van 25 % van de EU-
begrotingsuitgaven voor de ondersteuning 
van klimaatdoelstellingen wordt gehaald. 
Relevante acties zullen in kaart worden 
gebracht tijdens de voorbereiding en 
uitvoering, en opnieuw worden beoordeeld 
in het kader van de tussentijdse evaluatie 
ervan.
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Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening, namelijk de 
doeltreffendheid van de arbeidsmarkten 
vergroten en de toegang tot kwaliteitsvol 
werk verbeteren, de toegang tot en de 
kwaliteit van onderwijs en opleiding 
verbeteren, sociale inclusie en gezondheid 
bevorderen en armoede bestrijden, alsook 
de acties in het kader van de onderdelen 
werkgelegenheid en sociale innovatie en 
gezondheid niet voldoende kunnen worden 
verwezenlijkt door de lidstaten en beter 
kunnen worden verwezenlijkt op het 
niveau de Unie, mag de Unie 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel 
als uiteengezet in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie maatregelen 
vaststellen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

(51) Aangezien de doelstellingen van 
deze verordening, namelijk de 
doeltreffendheid en billijkheid van de 
arbeidsmarkten vergroten en de toegang tot 
kwaliteitsvol werk verbeteren, de toegang 
tot en de kwaliteit van onderwijs en 
opleiding verbeteren, sociale inclusie en 
gezondheid bevorderen en armoede 
bestrijden, alsook de acties in het kader van 
de onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid niet voldoende 
kunnen worden verwezenlijkt door de 
lidstaten en beter kunnen worden 
verwezenlijkt op het niveau de Unie, mag 
de Unie overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel als uiteengezet in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie maatregelen vaststellen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "begeleidende maatregelen": 
activiteiten ter aanvulling van de verdeling 
van voedselhulp en/of fundamentele 
materiële bijstand die tot doel hebben 
sociale uitsluiting tegen te gaan, zoals het 
verwijzen naar en het verlenen van sociale 
diensten of advies over het beheer van een 
gezinsbudget;

1) "begeleidende maatregelen": 
activiteiten ter aanvulling van de verdeling 
van voedselhulp en/of fundamentele 
materiële bijstand die tot doel hebben 
armoede en sociale uitsluiting tegen te 
gaan, zoals het verwijzen naar en het 
verlenen van sociale diensten of advies 
over het beheer van een gezinsbudget;
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "fundamentele materiële bijstand": 
goederen om aan iemands basisbehoeften 
voor een waardig leven te voldoen, zoals 
kleding, toiletartikelen en schoolgerief;

3) "fundamentele materiële bijstand": 
goederen om aan iemands basisbehoeften 
voor een waardig leven te voldoen, zoals 
kleding, toiletartikelen, met inbegrip van 
hygiëne- en verzorgingsproducten voor 
vrouwen, en schoolgerief;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis) "stappenplan voor rechtvaardige 
overgang": een strategie voor het 
afbakenen van regionale acties op weg 
naar een klimaatvriendelijke en 
hulpbronnenefficiënte economie; 

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13) "meest behoeftige personen": 
natuurlijke personen – individuen, 
gezinnen, huishoudens of uit dergelijke 
personen samengestelde groepen – van wie 
de behoefte aan hulp is vastgesteld aan de 
hand van objectieve criteria die door de 
bevoegde nationale autoriteiten in overleg 
met relevante belanghebbende partijen, 
onder vermijding van belangenconflicten, 
zijn vastgesteld en door die bevoegde 
nationale autoriteiten zijn goedgekeurd en 
elementen kunnen bevatten waarmee de 
hulp kan worden afgestemd op de meest 

13) "meest behoeftige personen": 
natuurlijke personen – individuen, 
gezinnen, huishoudens of uit dergelijke 
personen samengestelde groepen – van wie 
de behoefte aan hulp is vastgesteld aan de 
hand van hun levensomstandigheden 
(zoals dakloosheid) of objectieve criteria 
die door de bevoegde nationale autoriteiten 
in overleg met relevante belanghebbende 
partijen, onder vermijding van 
belangenconflicten, zijn vastgesteld en 
door die bevoegde nationale autoriteiten 
zijn goedgekeurd en elementen kunnen 
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behoeftige personen in bepaalde 
geografische gebieden;

bevatten waarmee de hulp kan worden 
afgestemd op de meest behoeftige personen 
in bepaalde geografische gebieden;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15) "sociale onderneming": een 
onderneming – ongeacht haar juridische 
vorm – of een natuurlijke persoon die

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 15 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) overeenkomstig de oprichtingsakte, 
statuten of enig ander juridisch document 
dat kan leiden tot aansprakelijkheid op 
grond van de regels van de lidstaat van 
vestiging – als belangrijkste sociale 
doelstelling meetbare positieve sociale 
effecten in plaats van winst voor andere 
doeleinden nastreeft en die diensten of 
goederen met een sociaal rendement levert 
en/of van methoden voor de productie van 
goederen of diensten gebruikmaakt die 
sociale doelstellingen belichamen;

a) overeenkomstig de oprichtingsakte, 
statuten of enig ander juridisch document 
dat kan leiden tot aansprakelijkheid op 
grond van de regels van de lidstaat van 
vestiging – als belangrijkste sociale 
doelstelling meetbare positieve sociale of 
milieueffecten, in plaats van winst voor 
andere doeleinden nastreeft en die sociale
diensten of goederen met een sociaal 
rendement levert en/of van methoden voor 
de productie van goederen of diensten 
gebruikmaakt die sociale doelstellingen 
belichamen;

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16) "sociale innovatie": activiteiten 
waarvan zowel de doelstellingen als de 
middelen sociaal zijn, en met name die 

16) "sociale innovatie": activiteiten 
waarvan zowel de doelstellingen als de 
middelen sociaal zijn, en met name die 
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activiteiten die verband houden met de 
ontwikkeling en uitvoering van nieuwe 
ideeën (met betrekking tot producten, 
diensten en modellen) die in sociale 
behoeften voorzien en tegelijk nieuwe 
sociale betrekkingen of 
samenwerkingsverbanden creëren en zo de 
samenleving ten goede komen en haar 
handelingscapaciteit vergroten;

activiteiten die verband houden met de 
ontwikkeling en uitvoering van nieuwe 
ideeën (met betrekking tot producten, 
diensten en modellen of praktijken of een 
combinatie hiervan) die in sociale 
behoeften voorzien en tegelijk nieuwe 
sociale betrekkingen of 
samenwerkingsverbanden creëren en zo de 
samenleving versterken en ten goede 
komen en haar handelingscapaciteit 
vergroten;

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17) "sociale experimenten": 
beleidsmaatregelen die innovatieve 
oplossingen voor sociale behoeften 
aandragen en op kleine schaal worden 
uitgevoerd onder omstandigheden die het 
mogelijk maken de effecten ervan te 
meten, alvorens ze – wanneer de resultaten 
overtuigend zijn – onder andere 
omstandigheden of op grotere schaal 
worden uitgevoerd;

17) "sociale experimenten": 
beleidsmaatregelen die innovatieve 
oplossingen voor sociale behoeften 
aandragen en op kleine schaal worden 
uitgevoerd onder omstandigheden die het 
mogelijk maken de effecten ervan te 
meten, alvorens ze – wanneer de resultaten 
beter zijn dan met de huidige praktijken –
onder andere geografische 
omstandigheden, in een andere sectorale 
context of op grotere schaal worden 
uitgevoerd;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "sociale inclusie": het 
proces van de verbetering van de 
voorwaarden waaronder personen en 
groepen aan de samenleving deelnemen –
verbetering van het vermogen, de kansen 
en de waardigheid van degenen die op 
grond van hun identiteit kansarm zijn.
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Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ESF+ beoogt – in overeenstemming 
met de beginselen van de op 17 november 
2017 door het Europees Parlement, de 
Raad en de Commissie afgekondigde 
Europese pijler van sociale rechten – de 
lidstaten te steunen met het oog op hoge 
werkgelegenheidsniveaus, een billijke 
sociale bescherming en een geschoolde en 
veerkrachtige beroepsbevolking voor de 
toekomstige arbeidswereld.

Het ESF+ ondersteunt – in 
overeenstemming met de beginselen en 
rechten van de op 17 november 2017 door 
het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie afgekondigde Europese pijler 
van sociale rechten en de in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie vervatte rechten – de lidstaten bij het 
realiseren van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, banen, kwalitatief en 
inclusief onderwijs, gelijke kansen van 
iedereen, sociale vooruitgang en sociale 
cohesie, een billijke sociale bescherming, 
de uitbanning van armoede, een 
geschoolde en veerkrachtige 
beroepsbevolking, betere arbeidskansen, 
sterkere sociale cohesie, meer sociale 
rechtvaardigheid, en een beter 
concurrentievermogen in heel Europa.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het ESF+ verleent steun en meerwaarde 
aan de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
en het vult die maatregelen aan met het oog 
op gelijke kansen, toegang tot de 
arbeidsmarkt, billijke arbeidsvoorwaarden, 
sociale bescherming en inclusie, en een 
hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid.

Het ESF+ verleent steun en meerwaarde 
aan de beleidsmaatregelen van de lidstaten 
en het vult die maatregelen aan met het oog 
op gendergelijkheid, gelijke kansen, 
toegang tot de arbeidsmarkt, billijke 
arbeidsvoorwaarden, non-discriminatie, 
sociale bescherming voor iedereen, 
toegang tot basisdiensten, inclusief 
betaalbare energie-efficiënte huisvesting,
inclusie, met name van onderdanen van 
derde landen en gemarginaliseerde 
gemeenschappen, en een hoog niveau van 
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bescherming van de menselijke 
gezondheid.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het ESF+ ondersteunt de volgende 
specifieke doelstellingen op de 
beleidsgebieden werkgelegenheid, 
onderwijs, sociale inclusie en gezondheid 
en draagt zo ook bij tot de in artikel [4] van 
de [toekomstige GB-verordening] 
vastgestelde beleidsdoelstelling "Een 
socialer Europa – De uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten":

1. Het ESF+ ondersteunt de volgende 
specifieke doelstellingen op de 
beleidsgebieden werkgelegenheid, 
onderwijs, mobiliteit, sociale inclusie, 
uitbanning van armoede en gezondheid en 
draagt zo ook bij tot de in artikel [4] van de 
[toekomstige GB-verordening] 
vastgestelde beleidsdoelstelling "Een 
socialer Europa – De uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten":

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de toegang van alle werkzoekenden 
– en vooral van jongeren en langdurig 
werklozen – en inactieven tot werk 
verbeteren en zelfstandig ondernemerschap 
en de sociale economie bevorderen;

i) de toegang van alle werkzoekenden 
– en vooral van jongeren, vrouwen, 
personen met een handicap, de langdurig 
werklozen – en inactieven tot behoorlijk 
en billijk werk verbeteren en
werkgelegenheid, zelfstandig 
ondernemerschap en de sociale economie 
bevorderen, waarbij eerlijke 
arbeidsomstandigheden worden 
gewaarborgd;

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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ii) de arbeidsmarktinstellingen en -
diensten moderniseren om behoeften aan 
vaardigheden te beoordelen en erop te 
anticiperen en om tijdige en op maat 
gesneden bijstand en steun te verlenen met 
het oog op een betere afstemming van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en ter 
bevordering van overgangen en mobiliteit 
op de arbeidsmarkt;

ii) de arbeidsmarktinstellingen en -
diensten moderniseren om behoeften aan 
vaardigheden te beoordelen en erop te 
anticiperen en om tijdige en op maat 
gesneden bijstand en steun te verlenen met 
het oog op een betere, eerlijkere
afstemming van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt en ter bevordering van 
overgangen en mobiliteit op de 
arbeidsmarkt;

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) de overgang naar een 
klimaatvriendelijke, 
hulpbronnenefficiënte en duurzame 
economie bevorderen overeenkomstig de 
stappenplannen voor rechtvaardige 
overgang van de regio's; 

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen, een beter evenwicht tussen werk 
en gezin – onder meer via toegang tot 
kinderopvang –, een gezonde en goed 
aangepaste werkomgeving – waarbij 
gezondheidsrisico’s worden aangepakt –, 
de aanpassing van werknemers, 
ondernemingen en ondernemers aan 
veranderingen, en gezond en actief ouder 
worden bevorderen;

iii) gendergelijkheid op alle gebieden, 
onder meer de arbeidsmarktparticipatie 
van vrouwen – waarbij het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijk werk en voor 
werk van gelijke waarde wordt 
geëerbiedigd, en een fatsoenlijk loon 
wordt geboden –, een beter evenwicht 
tussen werk en gezin – onder meer via 
gelijke toegang tot inclusieve en niet-
gesegregeerde hoogwaardige 
voorschoolse educatie en opvang en 
overige zorgvoorzieningen op 
gemeenschapsniveau voor personen met 
een handicap en ouderen –, een gezonde 
en goed aangepaste werk- en leefomgeving
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– waarbij gezondheidsrisico's worden 
aangepakt –, de soepele aanpassing van 
werknemers, ondernemingen en 
ondernemers aan veranderingen, en gezond 
en actief ouder worden bevorderen;

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de kwaliteit, de doeltreffendheid en 
de relevantie voor de arbeidsmarkt van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels verbeteren 
om de verwerving van sleutelcompetenties
– onder meer digitale vaardigheden – te 
bevorderen;

iv) de kwaliteit, de doeltreffendheid en
de relevantie voor de arbeidsmarkt van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels verbeteren 
om de verwerving van 
sleutelvaardigheden en -competenties –
onder meer digitale vaardigheden – te 
bevorderen; e-inclusie te bevorderen en de 
overgang van onderwijs naar werk te 
vergemakkelijken;

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de gelijke toegang tot en de 
voltooiing van kwaliteitsvolle en inclusieve 
educatie en opleiding – vooral voor 
kansarme groepen – bevorderen vanaf 
onderwijs en opvang voor jonge kinderen 
via algemeen onderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding tot tertiair 
niveau, evenals de volwasseneneducatie en 
-opleiding, onder meer door de 
leermobiliteit voor iedereen te 
vergemakkelijken;

v) de gelijke toegang tot en de 
voltooiing van kwaliteitsvolle en inclusieve 
educatie en opleiding, waarbij gezorgd 
wordt dat deze niet gesegregeerd is en 
adequaat ingaat op voortijdig 
schoolverlaten, onder meer door tweede 
kansen te bieden – vooral voor kansarme 
groepen – bevorderen vanaf onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen via algemeen 
onderwijs en beroepsonderwijs en -
opleiding tot tertiair niveau, evenals de 
volwasseneneducatie en -opleiding, onder 
meer door de leermobiliteit voor iedereen 
te vergemakkelijken en de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap te bevorderen;
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Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) een leven lang leren – en vooral 
flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden voor iedereen
op het gebied van digitale vaardigheden –
bevorderen, beter op veranderingen en 
nieuwe vereisten inzake vaardigheden 
anticiperen op basis van de behoeften van 
de arbeidsmarkt, loopbaanovergangen 
vergemakkelijken en beroepsmobiliteit 
bevorderen;

vi) een leven lang leren – en vooral 
flexibele bij- en 
herscholingsmogelijkheden, zowel in een 
formele, niet-formele als informele 
context, op het gebied van digitale 
vaardigheden – bevorderen, beter op 
veranderingen en nieuwe vereisten inzake 
vaardigheden anticiperen op basis van de 
behoeften van de arbeidsmarkt, 
loopbaanovergangen vergemakkelijken en 
beroepsmobiliteit en participatie in de 
samenleving bevorderen;

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii) actieve inclusie bevorderen met het 
oog op gelijke kansen en actieve 
participatie, en de inzetbaarheid
verbeteren;

vii) actieve inclusie en volledige 
participatie in de samenleving bevorderen 
met het oog op gelijke kansen, non-
discriminatie, democratie en actieve 
participatie, en de kansen op de 
arbeidsmarkt en sociale inclusie
verbeteren;

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt viii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

viii) de sociaaleconomische integratie 
van onderdanen van derde landen en van 
gemarginaliseerde gemeenschappen –

viii) de sociaaleconomische integratie op 
lange termijn van onderdanen van derde 
landen en van gemarginaliseerde 



AD\1169650NL.docx 37/62 PE628.700v02-00

NL

onder meer de Roma – bevorderen; gemeenschappen – onder meer de Roma –
op lange termijn bevorderen;

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt ix

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ix) de gelijke en tijdige toegang tot 
hoogwaardige, duurzame en betaalbare 
diensten verbeteren; de stelsels voor 
sociale bescherming moderniseren, onder 
meer door de toegang tot sociale 
bescherming te bevorderen; de 
toegankelijkheid, de doeltreffendheid en de 
veerkracht van de stelsels voor 
gezondheidszorg en langdurige zorg 
verbeteren;

ix) de gelijke en tijdige toegang tot 
hoogwaardige, duurzame en betaalbare 
diensten verbeteren; de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening en de stelsels 
voor sociale bescherming moderniseren, 
onder meer door de toegang tot sociale 
bescherming te bevorderen; de 
toegankelijkheid, de doeltreffendheid en de 
veerkracht van de stelsels voor 
gezondheidszorg en langdurige zorg 
verbeteren;

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. een groener en koolstofarm Europa 
via de verbetering van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels die nodig is voor de 
aanpassing van vaardigheden en 
kwalificaties, de bijscholing van iedereen 
– onder meer de beroepsbevolking – en het 
creëren van nieuwe banen in sectoren die 
verband houden met milieu, klimaat en 
energie en de bio-economie.

2. een groener en koolstofarm Europa 
via de verbetering van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels die nodig is voor de 
aanpassing van vaardigheden en 
kwalificaties, bewustmaking onder de 
bevolking van duurzame ontwikkeling en 
levensstijlen – en het creëren van nieuwe
hoogwaardige banen in sectoren die 
verband houden met milieu, klimaat en 
energie en de circulaire en bio-economie.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De totale financiële middelen voor 
het ESF+ voor de periode 2021-2027 
bedragen 101 174 000 000 EUR in lopende
prijzen.

1. De totale financiële middelen voor 
het ESF+ voor de periode 2021-2027 
bedragen 118 861 000 000 EUR in 
constante prijzen.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijkheid van mannen en vrouwen, 
gelijke kansen en non-discriminatie

Gendergelijkheid, gelijke kansen en non-
discriminatie

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij alle in het kader van het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer 
uitgevoerde programma's en bij de door de 
onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid ondersteunde 
acties wordt de gelijkheid van mannen en 
vrouwen gewaarborgd tijdens de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties. Ook worden tijdens 
de voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties gelijke kansen voor 
iedereen bevorderd, zonder discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, een 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.

1. Bij alle in het kader van het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer 
uitgevoerde programma's en bij de door de 
onderdelen werkgelegenheid en sociale 
innovatie en gezondheid ondersteunde 
acties wordt de gelijkheid van mannen en 
vrouwen gewaarborgd tijdens de 
voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties. Ook worden tijdens 
de voorbereiding, de uitvoering, de 
monitoring en de evaluatie van de 
programma's en acties gelijke kansen voor 
iedereen bevorderd, zonder discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische of 
sociale afkomst, godsdienst of overtuiging, 
een handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid. Bij toewijzing van de 
middelen moeten de beginselen van 
genderbudgettering worden geëerbiedigd.

Amendement 65



AD\1169650NL.docx 39/62 PE628.700v02-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten en de Commissie 
steunen specifieke gerichte acties voor 
met name het vergroten van de langdurige 
deelname van vrouwen aan het 
beroepsleven, het naleven van het 
beginsel van gelijk loon voor arbeid van 
gelijke waarde en uitbetaling van ten 
minste een leefbaar loon en het 
verbeteren van de professionele 
ontwikkeling van vrouwen, het bestrijden 
van de feminisering van de armoede, het 
verminderen van gendersegregatie en 
genderstereotypen op het gebied van 
onderwijs en opleiding, op de 
arbeidsmarkt en elders, en het bevorderen 
van een evenwicht tussen werk en 
privéleven voor iedereen, waaronder een 
evenwichtiger spreiding van 
zorgverantwoordelijkheden onder de 
genders. 

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten houden in alle 
programmeringsfasen rekening met het 
genderperspectief, van het vormgeven van 
de prioriteiten van de operationele 
programma's tot de verwezenlijking, de 
monitoring en de evaluatie ervan, en 
versterken hun verbintenis ten aanzien 
van genderbudgettering door specifieke 
streefdoelen met bijbehorende 
begrotingstoewijzingen vast te stellen.
Genderbewust budgetteren wordt erkend 
als een belangrijk instrument van het 
gelijkekansenbeleid om verschillen tussen 
mannen en vrouwen bij gelijkwaardige 
participatie aan het licht te brengen en zo 
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de gendergelijkheid in het ESF+ te 
vergroten. 

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten en de 
Commissie bevorderen gelijke kansen 
voor iedereen, zonder discriminatie op 
grond van geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, een 
handicap, leeftijd, seksuele kenmerken, 
genderexpressie en genderidentiteit of 
seksuele gerichtheid door mainstreaming 
van het beginsel van non-discriminatie, 
zoals bedoeld in artikel 7 van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013. Via het ESF+ 
ondersteunen de lidstaten en de 
Commissie ook specifieke acties die 
gericht zijn op de bestrijding van alle 
vormen van discriminatie en de 
verbetering van de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap en degenen 
die te maken hebben met meervoudige 
discriminatie, waarbij sociale inclusie 
wordt bevorderd en ongelijkheden worden 
verminderd. 

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten en de Commissie 
ondersteunen ook specifieke gerichte acties 
om de in lid 1 bedoelde beginselen te 
bevorderen in het kader van alle 
doelstellingen van het ESF+, met inbegrip 
van de overgang van 
residentiële/institutionele zorg naar zorg in 
gezins- en gemeenschapsverband.

2. De lidstaten en de Commissie 
ondersteunen ook specifieke gerichte acties 
en de ontwikkeling van nationale 
strategieën en actieplannen om de in lid 1, 
onder a) tot en met c), bedoelde beginselen 
te bevorderen in het kader van alle 
doelstellingen van het ESF+, met inbegrip 
van het verbeteren van de 
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toegankelijkheid voor iedereen en de 
overgang van institutionele zorg naar zorg 
in gezins- en gemeenschapsverband.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten gebruiken de ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer vooral voor 
maatregelen met betrekking tot de 
uitdagingen die zijn vastgesteld in hun 
nationale hervormingsprogramma's, het 
Europees Semester en de overeenkomstig 
artikel 121, lid 2, VWEU en artikel 148, 
lid 4, VWEU aangenomen relevante 
landspecifieke aanbevelingen, en ze 
houden rekening met de in de Europese 
pijler van sociale rechten vastgestelde 
beginselen en rechten.

De lidstaten gebruiken de ESF+-middelen 
onder gedeeld beheer vooral voor 
maatregelen met betrekking tot de sociale 
uitdagingen die zijn vastgesteld op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau,
overeenkomstig artikel 151 VWEU, het 
herziene Europees Sociaal Handvest 
(ETS nr. 163) en de in de Europese pijler 
van sociale rechten vastgestelde beginselen 
en rechten.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zowel tijdens de planning als de uitvoering 
bevorderen de lidstaten en – in 
voorkomend geval – de Commissie 
synergieën en zorgen ze voor coördinatie, 
complementariteit en samenhang tussen het 
ESF+ en andere fondsen, programma's en 
instrumenten van de Unie, zoals Erasmus, 
het Fonds voor asiel en migratie en het 
steunprogramma voor hervormingen – met 
inbegrip van het hervormingsinstrument en 
het instrument voor technische 
ondersteuning. De lidstaten en – in 
voorkomend geval – de Commissie 
optimaliseren de coördinatiemechanismen 
om dubbel werk te voorkomen en zorgen 
voor nauwe samenwerking tussen de voor 

Zowel tijdens de planning als de uitvoering 
bevorderen de lidstaten en – in 
voorkomend geval – de Commissie 
synergieën en zorgen ze voor coördinatie, 
complementariteit en samenhang tussen het 
ESF+ en andere fondsen, programma's en 
instrumenten van de Unie, zoals het 
EFRO, InvestEU, het instrument voor 
justitie, rechten en waarden, Erasmus, het 
Fonds voor asiel en migratie en het 
steunprogramma voor hervormingen – met 
inbegrip van het hervormingsinstrument en 
het instrument voor technische 
ondersteuning. De lidstaten en – in 
voorkomend geval – de Commissie 
optimaliseren de coördinatiemechanismen 
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de uitvoering verantwoordelijken met het 
oog op coherente en gestroomlijnde 
steunmaatregelen.

om dubbel werk te voorkomen en zorgen 
voor nauwe samenwerking tussen de voor 
de uitvoering verantwoordelijke 
beheersautoriteiten met het oog op
geïntegreerde benaderingen en coherente 
en gestroomlijnde steunmaatregelen.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten wijzen een gepast 
bedrag van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer toe om de uitdagingen aan 
te gaan die zijn vastgesteld in de 
overeenkomstig artikel 121, lid 2, VWEU 
en artikel 148, lid 4, VWEU aangenomen 
relevante landspecifieke aanbevelingen en 
in het Europees Semester binnen de 
werkingssfeer van het ESF+, zoals 
vastgesteld in artikel 4.

Schrappen

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten wijzen ten minste 25 % 
van hun ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toe voor de in artikel 4, lid 1, onder 
vii) tot en met xi), vastgestelde specifieke 
doelstellingen voor het beleidsgebied 
sociale inclusie, met inbegrip van de 
bevordering van de sociaaleconomische 
integratie van onderdanen van derde 
landen.

3. De lidstaten wijzen ten minste 30 % 
van hun ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer toe voor de in artikel 4, lid 1, onder 
vii) tot en met x), vastgestelde specifieke 
doelstellingen voor het beleidsgebied 
sociale inclusie, met inbegrip van de 
bevordering van de sociaaleconomische 
inclusie van onderdanen van derde landen.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen ten minste 2 % van hun 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer toe 
voor de in artikel 4, lid 1, onder xi), 
vastgestelde specifieke doelstelling 
bestrijding van materiële deprivatie.

De lidstaten wijzen ten minste 4 % van hun 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer toe 
voor de in artikel 4, lid 1, onder xi), 
vastgestelde specifieke doelstelling van de 
sociale inclusie van de meest behoeftige 
personen en de bestrijding van materiële 
deprivatie.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten waar het percentage jongeren 
tussen 15 en 29 jaar die geen werk hebben 
en geen onderwijs of opleiding volgen, in 
2019 op basis van gegevens van Eurostat 
boven het gemiddelde van de Unie ligt, 
wijzen ten minste 10 % van hun ESF+-
middelen onder gedeeld beheer voor de 
periode 2021-2025 toe voor gerichte acties 
en structurele hervormingen om de 
jeugdwerkgelegenheid, de overgang van 
school naar werk, trajecten om jongeren 
opnieuw in onderwijs of opleiding te 
integreren en tweedekansonderwijs te 
ondersteunen, met name in het kader van 
de uitvoering van 
jongerengarantieregelingen.

Lidstaten wijzen ten minste 5 % van hun 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer voor 
de periode 2021-2025 toe voor gerichte 
acties en structurele hervormingen om de 
jeugdwerkgelegenheid, de overgang van 
school naar werk, trajecten om jongeren 
opnieuw in onderwijs of opleiding te 
integreren en tweedekansonderwijs te 
ondersteunen, met name in het kader van 
de uitvoering van 
jongerengarantieregelingen. Lidstaten 
waar het percentage jongeren tussen 15 
en 29 jaar die geen werk hebben of geen 
onderwijs of opleiding volgen, in 2019 op 
basis van gegevens van Eurostat boven 
het gemiddelde van de Unie ligt, of waar 
het percentage NEET's meer dan 15 % 
bedraagt, of waar het percentage 
jeugdwerkloosheid meer dan 15 % 
bedraagt, wijzen ten minste 15 % van hun 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer in 
de programmeringsperiode toe voor de 
voornoemde acties en structurele 
hervormingsmaatregelen.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de tussentijdse programmering van de 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer voor 
2026 en 2027 overeenkomstig artikel [14] 
van [de toekomstige GB-verordening] 
wijzen lidstaten waar het percentage 
jongeren tussen 15 en 29 jaar die geen 
werk hebben en geen onderwijs of 
opleiding volgen, in 2024 op basis van 
gegevens van Eurostat boven het 
gemiddelde van de Unie ligt, ten minste 
10 % van hun ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer voor de jaren 2026 en 2027 
voor deze acties toe.

Bij de tussentijdse programmering van de 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer voor 
2026 en 2027 overeenkomstig artikel [14] 
van [de toekomstige GB-verordening] 
wijzen lidstaten waar het percentage 
jongeren tussen 15 en 29 jaar die geen 
werk hebben en geen onderwijs of 
opleiding volgen, in 2024 op basis van 
gegevens van Eurostat boven het 
gemiddelde van de Unie ligt of waar het 
percentage NEET's meer dan 15 % 
bedraagt, ten minste 15 % van hun ESF+-
middelen onder gedeeld beheer voor de 
jaren 2026 en 2027 voor deze acties toe.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten wijzen ten minste 10 % van hun 
ESF+-middelen onder gedeeld beheer toe 
voor de uitvoering van de Europese 
kindergarantie, teneinde te zorgen voor 
gelijke toegang van kinderen tot gratis 
gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis 
kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting en 
adequate voeding.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ultraperifere gebieden die aan de 
voorwaarden van de eerste en tweede 
alinea voldoen, wijzen ten minste 15 % van 
de ESF+-middelen onder gedeeld beheer in 
hun programma’s toe voor de in de eerste 
alinea vastgestelde gerichte acties. Met 

Ultraperifere gebieden die aan de 
voorwaarden van de eerste en tweede 
alinea voldoen, wijzen ten minste 20 % van 
de ESF+-middelen onder gedeeld beheer in 
hun programma’s toe voor de in de eerste 
alinea vastgestelde gerichte acties. Met 
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deze toewijzing wordt rekening gehouden 
bij de verificatie van de naleving van het in 
de eerste en tweede alinea vastgestelde 
minimumpercentage op nationaal niveau.

deze toewijzing wordt rekening gehouden 
bij de verificatie van de naleving van het in 
de eerste en tweede alinea vastgestelde 
minimumpercentage op nationaal niveau. 
Deze toewijzing is geen vervanging voor 
financiering die nodig is voor 
infrastructuur en ontwikkeling van 
ultraperifere gebieden.

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Eerbiediging van de grondrechten

De lidstaten en de Commissie zorgen voor 
de eerbiediging van de grondrechten en 
de naleving van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie bij de 
uitvoering van de fondsen. Kosten die 
worden gemaakt voor acties die niet in 
overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie zijn niet subsidiabel overeenkomstig 
artikel 58, lid 2, van de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen 
(Verordening (EU) nr. [xx/xx]) en 
Gedelegeerde Verordening (EU) 
nr. 240/2014 van de Commissie.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Partnerschap Partnerschap en meerlagig bestuur

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
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Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat 
sociale partners en maatschappelijke 
organisaties naar behoren worden 
betrokken bij beleidsmaatregelen op het 
gebied van werkgelegenheid, onderwijs en 
sociale inclusie die door het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer worden 
ondersteund.

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat, 
overeenkomstig artikel 6 van de 
verordening gemeenschappelijke 
bepalingen xx/xx en Gedelegeerde 
Verordening (EU) nr. 240/2014 van de 
Commissie, lokale en regionale 
autoriteiten, sociale partners en 
maatschappelijke organisaties en 
gebruikers van diensten op zinvolle wijze
worden betrokken bij het strategisch 
beheer van het ESF+ in alle 
programmeringsfasen, van het vormgeven 
van de prioriteiten van de operationele 
programma's tot de verwezenlijking, 
monitoring en evaluatie van alle 
beleidsmaatregelen die door het ESF+-
onderdeel onder gedeeld beheer worden 
ondersteund. Dit is inclusief een gerichte 
benadering voor capaciteitsopbouw van 
de sociale partners overeenkomstig de 
verklaring van vier partijen van 2016 over 
een nieuwe start voor sociale dialoog.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten wijzen een passend 
bedrag van de ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer in elk programma toe voor 
de capaciteitsopbouw van sociale partners 
en maatschappelijke organisaties.

2. De lidstaten wijzen ten minste 2 %
van de ESF+-middelen onder gedeeld 
beheer in elk programma toe voor de 
capaciteitsopbouw van lokale en regionale 
autoriteiten, sociale partners en 
maatschappelijke organisaties op nationaal 
en Europees niveau.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1



AD\1169650NL.docx 47/62 PE628.700v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 7, lid 4, bedoelde middelen 
worden in het kader van een specifieke 
prioriteit of een specifiek programma 
geprogrammeerd.

De in artikel 7, lid 4, bedoelde middelen 
worden in het kader van een specifieke 
prioriteit of een specifiek programma 
geprogrammeerd. Het 
medefinancieringspercentage voor deze 
prioriteit of dit programma is vastgesteld 
op 85 %.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 Schrappen

Steun voor relevante landspecifieke 
aanbevelingen

De acties om de in artikel 7, lid 2, 
bedoelde uitdagingen aan te gaan die zijn 
vastgesteld in relevante landspecifieke 
aanbevelingen en in het Europees 
Semester, worden in het kader van een of 
meer specifieke prioriteiten 
geprogrammeerd.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verlenen steun aan 
sociale innovatie en sociale experimenten 
of versterken bottom-up benaderingen op 
basis van partnerschappen tussen de 
overheid, de particuliere sector en het 
maatschappelijk middenveld, zoals de 
lokale actiegroepen die door de 
gemeenschap geleide, plaatselijke 
ontwikkelingsstrategieën ontwikkelen en 
uitvoeren.

1. De lidstaten verlenen steun aan 
sociale innovatie en sociale experimenten 
en/of versterken bottom-up benaderingen 
op basis van partnerschappen tussen de 
overheid, sociale partners, sociale 
ondernemingen en het maatschappelijk 
middenveld, zoals de lokale actiegroepen 
die door de gemeenschap geleide, 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën 
ontwikkelen en uitvoeren, en thematische 
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acties gericht op de aanpak van de 
behoeften van specifieke groepen, met 
inbegrip van de meest behoeftige 
personen.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Ter versterking van het 
innovatievermogen van de relevante 
belanghebbenden (zoals nationale, 
regionale of lokale overheden, het 
maatschappelijk middenveld en 
organisaties uit de sociale economie, 
sociale partners, coöperaties en lokale 
actiegroepen) wordt bij het verstrekken 
van middelen voor de financiering van 
middelen- en competentieplatforms voor 
sociale innovatie uitgegaan van de 
specifieke prioriteiten teneinde 
doeltreffend bijstand te verlenen bij het 
ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren, 
evalueren, aanpassen of repliceren van 
innovatieve acties.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Directe personeelskosten komen in 
aanmerking voor een bijdrage uit de 
algemene steun van het ESF+-onderdeel 
onder gedeeld beheer, mits uit gegevens 
van Eurostat blijkt dat ze niet hoger zijn 
dan 100 % van de gebruikelijke beloning 
voor het betrokken beroep in de lidstaat.

Schrappen

Amendement 87
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 38 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
indicatoren in bijlage I te wijzigen, als 
zulks noodzakelijk wordt geacht om de 
voortgang bij de uitvoering van 
programma's doeltreffend te kunnen 
beoordelen.

6. De Commissie is overeenkomstig 
artikel 38 bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
indicatoren in bijlage I te wijzigen, als 
zulks noodzakelijk wordt geacht om de 
voortgang bij de uitvoering van 
programma's doeltreffend te kunnen 
beoordelen, mede door middel van een 
gendereffectbeoordeling ter monitoring 
van de uitvoering van de ESF+-
programma's met betrekking tot 
gendergelijkheid.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voedselhulp en/of de fundamentele 
materiële bijstand kunnen direct aan de 
meest behoeftige personen worden
verleend of indirect met behulp van 
elektronische vouchers of kaarten, op 
voorwaarde dat ze uitsluitend kunnen 
worden ingeruild voor voedselhulp en/of 
fundamentele materiële bijstand als 
bedoeld in artikel 2, punt 3.

De voedselhulp en/of de fundamentele 
materiële bijstand worden direct aan de 
meest behoeftige personen verleend of 
indirect met behulp van elektronische 
vouchers of kaarten, op voorwaarde dat ze 
uitsluitend kunnen worden ingeruild voor 
voedselhulp en/of fundamentele materiële 
bijstand als bedoeld in artikel 2, punt 3, en 
niet in de plaats komen van bestaande 
sociale uitkeringen of van invloed zijn op 
het toekomstige recht om sociale 
uitkeringen te ontvangen. 

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie en de lidstaten 
zorgen ervoor dat bij de hulp in het kader 

3. De Commissie en de lidstaten 
zorgen ervoor dat bij de hulp in het kader 
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van de ESF+-steun ter bestrijding van 
materiële deprivatie de waardigheid van de
meest behoeftige personen wordt 
geëerbiedigd en ze niet worden 
gestigmatiseerd.

van de ESF+-steun ter bestrijding van 
materiële deprivatie de waardigheid van de 
meest behoeftige personen wordt 
geëerbiedigd, hun onafhankelijkheid en 
persoonlijke ontwikkeling worden 
bevorderd en ze niet worden 
gestigmatiseerd.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De levering van voedselhulp en/of 
materiële bijstand kan worden aangevuld 
met een reoriëntatie naar bevoegde 
diensten en andere begeleidende 
maatregelen die de sociale inclusie van de 
meest behoeftige personen beogen.

4. De levering van voedselhulp en/of 
materiële bijstand wordt aangevuld met een 
reoriëntatie naar bevoegde diensten en 
andere begeleidende prikkels of 
psychologische motivatie die de sociale
inclusie van de meest behoeftige personen 
beogen.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uiterlijk 30 juni 2025 en 30 juni 
2028 delen de beheersautoriteiten de 
Commissie de resultaten mee van een 
tijdens het voorgaande jaar uitgevoerd 
gestructureerd onderzoek naar de 
eindontvangers. Dit onderzoek is gebaseerd 
op het model dat door de Commissie wordt 
vastgesteld door middel van een 
uitvoeringshandeling.

3. Uiterlijk 30 juni 2025 en 30 juni 
2028 delen de beheersautoriteiten de 
Commissie de resultaten mee van een 
tijdens het voorgaande jaar uitgevoerd 
gestructureerd onderzoek naar de 
eindontvangers, waarbij de nadruk ligt op 
hun levensomstandigheden en de aard 
van hun materiële deprivatie. Dit 
onderzoek is gebaseerd op het model dat 
door de Commissie wordt vastgesteld door 
middel van een uitvoeringshandeling.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) specifieke ondersteunende diensten 
aan werkgevers en werkzoekenden 
verlenen om geïntegreerde Europese 
arbeidsmarkten te ontwikkelen, van de 
voorbereiding voor de werving tot steun na 
plaatsing om vacatures voor bepaalde 
groepen (bijvoorbeeld kwetsbare 
personen) en in bepaalde sectoren, 
beroepen, landen en grensregio’s te 
vervullen;

d) specifieke ondersteunende diensten 
ontwikkelen en aan werknemers,
werkgevers en werkzoekenden verlenen 
om geïntegreerde Europese arbeidsmarkten 
te ontwikkelen, van de voorbereiding voor 
de werving tot steun na plaatsing om 
vacatures voor bepaalde groepen 
(bijvoorbeeld grensarbeiders en mensen 
in kwetsbare situaties) en in bepaalde 
sectoren, beroepen, landen en grensregio's
te vervullen;

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) grensoverschrijdende 
partnerschappen tussen openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening, het 
maatschappelijk middenveld en de sociale 
partners ondersteunen ter bevordering 
van een grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt en grensoverschrijdende 
mobiliteit met sociaal rechtvaardige 
voorwaarden; 

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) steun verlenen aan de ontwikkeling 
van het marktecosysteem met betrekking 
tot de verlening van microfinanciering aan 
micro-ondernemingen in de aanloop- en 
ontwikkelingsfase, en met name aan 
ondernemingen die kwetsbare personen 
tewerkstellen;

e) steun verlenen aan de ontwikkeling 
van het marktecosysteem met betrekking 
tot de verlening van microfinanciering aan 
micro-ondernemingen in de aanloop- en 
ontwikkelingsfase, en met name aan 
ondernemingen die kwetsbare personen 
hoogstaande arbeidsvoorwaarden en 
toegang tot de sociale zekerheid bieden, 
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teneinde te helpen met het onderkennen 
en valideren van voorbeelden van goede 
beleidspraktijken, zoals doeltreffende 
aanbestedingsregelingen voor micro- en 
kleine tot middelgrote organisaties; 

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) grensoverschrijdende 
partnerschappen tussen openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en de 
sociale partners ondersteunen ter 
bevordering van een grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt en van 
grensoverschrijdende mobiliteit onder 
sociale omstandigheden van hoog niveau 
in grensgebieden;

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) steun verlenen aan networking op 
het niveau van de Unie en aan de dialoog 
met en tussen belanghebbenden op de in 
artikel 4 bedoelde gebieden, en bijdragen 
tot de opbouw van de institutionele 
capaciteit van deze belanghebbenden, 
onder meer de openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, 
socialezekerheidsinstellingen, instellingen 
voor microfinanciering en instellingen die 
sociale ondernemingen en de sociale 
economie financieren;

f) steun verlenen aan networking op 
het niveau van de Unie en aan de dialoog 
met en tussen belanghebbenden op de in 
artikel 4 bedoelde gebieden, en bijdragen 
tot de opbouw van de institutionele 
capaciteit van deze belanghebbenden, 
onder meer de openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening, 
socialezekerheidsinstellingen, instellingen 
voor microfinanciering, instellingen die 
sociale ondernemingen en de sociale 
economie financieren en niet-
gouvernementele organisaties;

Amendement 97
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) grensoverschrijdende 
partnerschappen en ondersteunende 
diensten in grensoverschrijdende regio’s;

i) grensoverschrijdende 
partnerschappen en ondersteunende 
diensten die werknemers, met inbegrip 
van leerlingen, stagiairs en forenzen, 
werkzoekenden en werkgevers, 
informeren, adviseren en plaatsen in 
grensoverschrijdende regio's;

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 bis

Bestuursstructuur

1. De Commissie raadpleegt 
belanghebbenden in de Unie, met name 
de sociale partners en maatschappelijke 
organisaties, over de werkprogramma's 
voor werkgelegenheid en sociale 
innovatie, de prioriteiten, de strategische 
oriëntatie en de uitvoering ervan. 

2. De Commissie brengt de nodige 
relaties tot stand met het Comité voor de 
werkgelegenheid, het Comité voor sociale 
bescherming, het Raadgevend comité voor 
veiligheid en gezondheid op de werkplek, 
de groep van directeuren-generaal voor 
arbeidsverhoudingen en het Raadgevend 
comité voor het vrij verkeer van 
werknemers om ervoor te zorgen dat deze 
regelmatig en op passende wijze op de 
hoogte worden gehouden van de 
voortgang van de uitvoering van het 
programma. De Commissie informeert 
ook andere comités die zich bezighouden 
met strategieën, instrumenten en acties 
die relevant zijn voor het programma. 

3. De resultaten van de in het kader 
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van het onderdeel werkgelegenheid en 
sociale innovatie uitgevoerde acties 
worden regelmatig en op passende wijze 
medegedeeld en overgebracht aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's, alsook de 
sociale partners en het grote publiek om te 
zorgen voor een maximale impact, 
duurzaamheid en meerwaarde van deze 
resultaten voor de Unie. 

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de ontwikkeling van vaardigheden 
en instrumenten ondersteunen ten 
behoeve van doeltreffende 
risicocommunicatie

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de digitale transformatie van 
gezondheid en zorg ondersteunen

ii) de digitale transformatie van 
gezondheid en zorg en de ontwikkeling 
van netwerken ondersteunen

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) heroriëntatie van 
gezondheidsdiensten waarbij de persoon, 
de verblijfplaats en de nabijheid van de 
gezondheidszorg centraal staan 
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ondersteunen (bv. nabijheid van diensten, 
eerste medicijnen, integratie tussen 
ziekenhuis en territoriaal netwerk, 
intermediaire zorg, geïntegreerde 
palliatieve zorg, humanisering van de 
zorg etc.)

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii ter) ongelijkheid voorkomen (bv. door 
bevordering van de toegang tot diensten 
voor kansarme of kwetsbare groepen, 
bestrijding van sociale uitsluiting, 
gendermedicijnen, methoden en 
instrumenten gericht op kansengelijkheid, 
inclusie van nieuwkomers, gelijke kansen, 
ondersteuning van seksuele gezondheid 
en actief oud worden)

Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt iii quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii quater) empowerment van burgers 
en participatie van de gemeenschap in het 
onderdeel gezondheid ondersteunen (bv. 
door bevordering van burgerparticipatie 
bij kennis over gezondheid en 
samenwerking tussen 
overheidsorganisaties en organisaties uit 
de dienstensector, toegang tot werk voor 
kwetsbare personen, tegengaan van 
gendergerelateerd geweld en van armoede 
als een sociale factor/gezondheidsrisico)
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Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) methoden ontwikkelen en toepassen 
die op toekomstige uitdagingen voor de 
gezondheidsstelsels kunnen inspelen

iv) methoden ontwikkelen en toepassen 
die op toekomstige uitdagingen voor de 
gezondheidsstelsels kunnen inspelen, zoals 
relevante modellen met een 
multidisciplinaire aanpak

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) door de overdracht, de aanpassing 
en de toepassing van beste praktijken met 
een toegevoegde waarde van de Unie 
tussen de lidstaten;

i) door de uitwisseling, de overdracht, 
de aanpassing en de toepassing van beste 
praktijken met een toegevoegde waarde 
van de Unie tussen de lidstaten;

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter c – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) van nationale contactpunten die 
advies, informatie en bijstand verlenen met 
betrekking tot de uitvoering van het 
programma;

iv) van regionale, supraregionale en 
nationale contactpunten die advies, 
informatie en bijstand verlenen met 
betrekking tot de uitvoering van het 
programma;

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Iedere lidstaat wijst één 2. Iedere lidstaat wijst één 
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vertegenwoordiger van de regering, één 
vertegenwoordiger van de 
werknemersorganisaties, één 
vertegenwoordiger van de 
werkgeversorganisaties alsmede één 
plaatsvervanger voor ieder lid aan voor een 
termijn van maximaal zeven jaar. Bij 
afwezigheid van een lid neemt de 
plaatsvervanger van rechtswege aan de 
beraadslagingen deel.

vertegenwoordiger van de regering, één 
vertegenwoordiger van de 
werknemersorganisaties, één 
vertegenwoordiger van de 
werkgeversorganisaties, één 
vertegenwoordiger van het 
maatschappelijk middenveld in 
overeenstemming met artikel 6, lid 1, 
punt 1 ter, van de verordening 
gemeenschappelijke bepalingen inzake de 
structuurfondsen, alsmede één 
plaatsvervanger voor ieder lid aan voor een 
termijn van maximaal zeven jaar. Bij 
afwezigheid van een lid neemt de 
plaatsvervanger van rechtswege aan de 
beraadslagingen deel.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het ESF+-Comité omvat telkens 
één vertegenwoordiger van de organisaties 
die de werknemersorganisaties en de 
werkgeversorganisaties op het niveau van 
de Unie vertegenwoordigen.

3. Het ESF+-Comité omvat telkens 
één vertegenwoordiger van de organisaties 
die de werknemersorganisaties, de 
werkgeversorganisaties en de 
maatschappelijke organisaties op het 
niveau van de Unie vertegenwoordigen.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het ESF+-Comité kan 
vertegenwoordigers van de Europese 
Investeringsbank en het Europees 
Investeringsfonds alsmede 
vertegenwoordigers van de relevante 
maatschappelijke organisaties uitnodigen 
voor zijn vergaderingen. 
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Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De adviezen van het ESF+-Comité worden 
goedgekeurd met absolute meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen en worden 
ter informatie aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's toegezonden. De Commissie licht 
het ESF+-Comité in over de wijze waarop 
zij met zijn adviezen rekening heeft 
gehouden.

De adviezen van het ESF+-Comité worden 
goedgekeurd met absolute meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen en worden 
ter informatie aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio's toegezonden. De Commissie licht 
het ESF+-Comité schriftelijk in over de 
wijze waarop zij met zijn adviezen 
rekening heeft gehouden.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle persoonlijke gegevens moeten worden 
opgesplitst naar gender (vrouwelijk, 
mannelijk, "non-binair"). Indien bepaalde 
resultaten niet mogelijk zijn, moeten de 
gegevens voor die resultaten niet worden 
verzameld en gerapporteerd.

Alle persoonlijke gegevens moeten worden 
opgesplitst naar gender (vrouwelijk, 
mannelijk, "non-binair"). Indien bepaalde 
resultaten niet relevant zijn, moeten de 
gegevens voor die resultaten niet worden 
verzameld en gerapporteerd. Gevoelige 
persoonsgegevens kunnen in het geval 
van zeer behoeftige personen anoniem 
worden vastgelegd. 

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 1 – punt 1b – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de gegevens voor deze indicatoren niet 
worden verzameld uit gegevensregisters, 
mogen de waarden voor deze indicatoren 
worden bepaald op basis van gefundeerde 
ramingen door de begunstigde.

Als de gegevens voor deze indicatoren niet 
worden verzameld uit gegevensregisters, 
mogen de waarden voor deze indicatoren 
worden bepaald op basis van gefundeerde 
ramingen door de begunstigde. De 



AD\1169650NL.docx 59/62 PE628.700v02-00

NL

deelnemers verstrekken de gegevens 
vrijwillig. Weigering om gegevens te 
verstrekken heeft geen nadelige gevolgen 
voor de deelnemers of de projectleiders.

Amendement 113

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers uit geografische 
gebieden met veel armoede en sociale 
uitsluiting,

Amendement 114

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- deelnemers jonger dan 18 jaar.

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis

Gemeenschappelijke indicatoren voor 
ESF+-steun ter bevordering van de 

sociale integratie van mensen die worden 
bedreigd door armoede of sociale 

uitsluiting.

Alle verzamelde persoonsgegevens moeten 
worden uitgesplitst naar gender (vrouw, 
man, non-binair). Indien de resultaten 
niet ter zake doen, hoeven de 
desbetreffende gegevens niet te worden 
verzameld en doorgegeven. Alle 
verzamelde gegevens worden anoniem 
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ingewonnen. De deelnemers verstrekken 
de gegevens vrijwillig. Weigering om 
gegevens te verstrekken heeft geen 
nadelige gevolgen voor de deelnemers of 
de projectleiders.

Gemeenschappelijke outputindicatoren:

- behoeftige personen (bv. (langdurige) 
werklozen, personen met een handicap, 
daklozen, alleenstaande ouders, 
onderdanen van derde landen, 
minderheden etc.)

- kinderen tot 18 jaar

- personen jonger dan 30 jaar

- personen ouder dan 54 jaar
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