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BEKNOPTE MOTIVERING

Om een positieve uitkomst van de procedure te bevorderen verzoekt de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken de Commissie regionale ontwikkeling het Parlement een 
interimverslag over het voorstel van de Commissie voor te leggen met aanbevelingen voor 
wijzigingen van het voorstel als opgenomen in dit advies.

Nieuwe uitdagingen voor de Unie

Op 10 februari 2004 presenteerde de Europese Commissie haar mededeling over het nieuwe 
financiële kader voor de periode na 2007. Op 18 februari 2004 werd het derde Cohesieverslag 
goedgekeurd. Ontwerpverordeningen voor de structuurfondsen en het Cohesiefonds voor de 
periode 2007-2013 werden op 14 juli 2004 gepubliceerd.

In de context van een uitgebreide Europese Unie, die zich tot doel heeft gesteld de meest 
dynamische, op kennis gebaseerde economie ter wereld te worden, in staat tot duurzame 
economische groei met meer en betere banen, en een grotere sociale cohesie, kunnen deze 
ontwerpverordeningen van invloed zijn op de effectiviteit van programma's en strategieën in de 
lidstaten in het kader van deze doelstelling.

De uitgebreide Unie staat voor drie grote uitdagingen:

1) een significante toename van de ongelijkheid in de uitgebreide Unie; de ongelijkheden tussen 
de rijkste en de armste regio's van de Unie zijn verdubbeld, terwijl het gemiddelde inkomen 
per capita van de Unie is gedaald met 12,5%;

2) een versnelling van de economische en sociale herstructurering, beide als gevolg van de 
globalisering en de ontwikkeling van de op kennis gebaseerd economie en samenleving;

3) de snelle vergrijzing van de bevolking van de Unie; de inkrimping van de beroepsbevolking 
zal belangrijke implicaties hebben voor de werkgelegenheid en het groeipotentieel.

De Unie moet de drie genoemde uitdagingen aanpakken. Het beleidskader hiervoor wordt 
gevormd door de agenda van Lissabon inzake duurzame groei, volledige werkgelegenheid, 
grotere productiviteit, sterkere sociale cohesie en milieubescherming.

Opmerkingen over de kaderverordening inzake de Structuurfondsen en het Cohesiefonds

De discussie in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (hierna: de commissie) over de 
ontwerpkaderverordening inzake de structuurfondsen en het Cohesiefonds richtte zich vooral op 
het Europees Sociaal Fonds en andere zaken die gerelateerd zijn aan haar werkterrein.

De commissie stemt in met de versterkte strategische benadering van het cohesiebeleid in de 
ontwerpverordening en onderschrijft de wens van de Europese Commissie om de procedures met 
betrekking tot de fondsen te vereenvoudigen. De commissie is echter bezorgd dat deze nieuwe 
procedures de bureaucratie zullen vergroten en dat er sprake kan zijn van overlapping met de 
ontwerpverordening voor de implementatie van het ESF.

De commissie meent dat er een grotere mate van vereenvoudiging bereikt moet worden. De 
ontwerpkaderverordening moet niet teveel voorschriften of details bevatten; zo moet er een juiste 
balans zijn tussen de kaderverordening en de uitvoeringsverordeningen. De kaderrichtlijn moet 
met name rekening houden met de aard en omvang van de ESF-activiteiten. De commissie 
benadrukt dat voor ESF-operaties misschien andere regels aangewezen zijn dan voor de EFRO-
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operaties.

De commissie is van mening dat het ESF ondersteuning moet bieden aan de nationale 
beleidsmaatregelen gericht op volledige werkgelegenheid, verbetering van de productiviteit en 
de kwaliteit van banen, bevordering van de maatschappelijk integratie en van de vermindering 
van regionale ongelijkheid op het gebied van de werkgelegenheid en dus van het Europese 
sociale model.

De commissie verwijst naar de rol die het ESF speelt in de bevordering van maatschappelijke 
integratie via zijn bijdrage aan de integratie van achtergestelden in de arbeidsmarkt. De 
commissie meent dat activiteiten voor maatschappelijke integratie gefinancierd door het ESF de 
werkgelegenheid verbeteren.

Tenslotte verzoekt de commissie de Europese Commissie met betrekking tot het in artikel 104 
van de ontwerpkaderverordening genoemde coördinatiecomité te zorgen voor adequate 
coördinatie met het ESF-comité.

CONCLUSIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie regionale ontwikkeling de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie over te 
nemen:

1. is van mening dat dit voorstel is opgesteld als onderdeel van het pakket cohesiewetgeving. 
Het pakket bestaat uit een verordening inzake het Europees Sociaal Fonds, een verordening 
inzake het Cohesiefonds en een verordening inzake het Europees fonds voor Regionale 
ontwikkeling. Het definieert de doelstellingen waaraan de Structuurfondsen moeten 
bijdragen, de criteria voor lidstaten en regio's om in aanmerking te komen voor subsidie uit 
deze fondsen, de beschikbare financiële middelen en de criteria voor de toewijzing hiervan;

2. is in het  licht van het bovenstaande en van de rechtstreekse relevantie van deze 
kaderverordening voor het ESF van mening dat de door de Commissie gekozen procedure 
(AVC) de rol van het Parlement op ongepaste wijze beperkt;

3. wijst er met name op dat al het EU-beleid moet voldoen aan de verplichting een bijdrage te 
leveren aan de economische en sociale samenhang, ook het internationale handelsbeleid 
moet aan dit doel bijdragen en mag daarbij geen uitzondering vormen; dringt erop aan een 
zodanige vorm aan het handelsbeleid te geven dat schokeffecten voor regio's worden
voorkomen en wijst er met name op dat de verplaatsing van ondernemingen of van een 
gedeelte van de productie een groot gevaar vormt voor de regionale ontwikkeling 
(COM(2004)0492, overweging 48);

4. dringt erop aan dat zowel in plattelandsgebieden als in stedelijke gebieden een aansluiting 
wordt gevonden aan de geboekte successen, met name voor de werkgelegenheid, bij de 
bevordering van de culturele ontwikkeling, de verbetering van de kwaliteit van het milieu en 
van het cultuurlandschap en de kwalitatieve en culturele dimensie van de 
levensomstandigheden, alsmede aan de ontwikkeling van het toerisme en dat de betekenis 
van deze factoren bij de verhoging van de aantrekkingskracht van regio's de aandacht zal 
blijven krijgen (artikel 3, lid 3);

5. wijst iedere verzwakking van het partnerschapsbeginsel van de hand en wenst een lijst van 
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de relevante organen, waartoe ook erkende niet-gouvernementele organisaties moeten 
behoren die de vertegenwoordiging op het gebied van de anti-discriminatie overeenkomstig 
artikel 13 van het EG-Verdrag waarnemen; wenst bovendien dat de partners uitgebreid 
geïnformeerd worden, hun advies telkens deel uitmaakt van het beoordelingsdocument en 
dat voor hen uit technische bijstand vroegtijdig opleidingsmaatregelen ter beschikking 
worden gesteld met behulp waarvan ze hun taak kunnen uitvoeren (artikelen 10, 43 en 44);

6. dringt er bij de Commissie op aan de resolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2003 
over gender budgeting1, met name de paragrafen 8, 14 en 20, volledig in artikel 14 over te 
nemen;

7. onderstreept dat de Europese structuurfondsen, het cohesiefonds en ook de middelen voor de 
plattelandsontwikkeling coherent voor het bereiken van de doelstellingen van het nationale 
strategische kaderplan moeten worden ingezet en dat derhalve de doelstellingen van de 
plattelandsontwikkeling een deel van dit kaderplan moeten zijn; dringt erop aan dat het 
nationale kaderplan de resultaten van fora over een op zichzelf staande regionale 
ontwikkeling waaraan lokale werkgelegenheidspacten deelnemen of die daardoor worden 
uitgevoerd, integreert en dat bij de voorbereiding van de opstelling van dit plan stimulering 
door middel van de technische bijstand plaatsvindt (artikelen 21, 43 en 44);

8. dringt erop aan dat de inzet van alle fondsen voor werkgelegenheid op basis van de op de 
Europese Raad van 22 en 23 maart 2005 in Brussel vastgestelde nationale 
hervormingsplannen, resp. regionale deelplannen, wordt aangetoond;

9. acht het jaarlijkse karakter van de controle te bureaucratisch en gezien de besluiten op de 
Europese Raad van 22 en 23 maart 2005 in Brussel achterhaald en dringt derhalve aan op 
een 3-jarige verslaglegging;

10. wenst dat begunstigde ondernemingen afhankelijk van de subsidie, echter gedurende 
tenminste 15 jaar, niet naar een ander steunverleningsgebied kunnen verhuizen of 
gedeeltelijk kunnen verhuizen zonder de subsidie terug te betalen (artikel 55);

11. wenst dat het bewijs van de noodzakelijke nationale co-financiering voor ESF-projecten ook 
kan worden geleverd door een forfaitair bedrag ten bedrage van 25% van de co-financiering 
op programmaniveau, wanneer deze berekening op basis van te volgen, erkende procedures 
(b.v. het nemen van steekproeven) berust (artikelen 66 en 67);

12. verlangt dat alle pogingen om het voorgestelde financiële kader aan te passen, waaronder 
een aanpassing van de totale middelen en hun verdeling over de verschillende doelen en 
componenten, met beslistheid van de hand worden gewezen en is los daarvan van mening 
dat de door de Commissie voorgestelde ordes van grootte in verband met de verdeling van 
de middelen over de verschillende doelen een billijk compromis vormen;

13. meent dat het Parlement niet mag worden gedwongen om een besluit te nemen over zulk een 
belangrijk wetgevingsvoorstel via één stemming en zonder de mogelijkheid amendementen 
in te dienen. Daarom vraagt de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken de commissie 
ten principale te besluiten artikel 75, lid 3 van het Reglement toe te passen en sluit haar 
aanbevelingen voor wijziging bij in de bijlage (overwegingen 2, 3, 12, 13, 15, 26, 27 en 41 
en de artikelen 1, 2, 3, 5, 10, 14, 17, 23, 25, 27, 29, 30, 33, 36, 43, 44, 45 en 51) om een 

  
1 PB C 74 E van 24.3.2004, blz. 746.
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BIJLAGE

AANBEVELINGEN VOOR WIJZIGING

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Aanbevelingen van het Parlement

Aanbeveling 1
Overweging 2

(2) Het cohesiebeleid moet bijdragen tot een 
toename van de groei, het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid door de integratie van de 
prioriteiten van de Gemeenschap voor 
duurzame ontwikkeling die zijn omschreven 
tijdens de Europese Raden van Lissabon en 
Göteborg. 

(2) Het cohesiebeleid moet bijdragen tot een 
toename van de groei, het 
concurrentievermogen, de sociale 
samenhang, de werkgelegenheid en de 
sociale integratie door de integratie van de 
prioriteiten van de Gemeenschap voor 
duurzame ontwikkeling en bestrijding van 
uitsluiting die zijn omschreven tijdens de 
Europese Raden van Lissabon, Nice en 
Göteborg. 

Motivering

De sociale integratie is als overkoepelend doel van de Unie erkend en hiermee moet ook in het 
cohesiebeleid op gepaste wijze rekening worden gehouden. Bij de vaststelling van de beginselen 
die het kader van het voorstel vormen is het van het allergrootste belang dat alle elementen van 
het driepijlersysteem (concurrentievermogen, sociale samenhang en duurzame ontwikkeling) 
worden genoemd.

Aanbeveling 2
Overweging 3

(3) In de uitgebreide Gemeenschap zijn de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheden op regionaal en nationaal 
niveau groter geworden. Daarom moet 
ervoor worden gezorgd dat het 
concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid in de hele Gemeenschap 
toenemen.

(3) In de uitgebreide Gemeenschap zijn de 
economische, sociale en territoriale 
ongelijkheden op regionaal en nationaal 
niveau groter geworden. Daarom moet 
ervoor worden gezorgd dat het 
concurrentievermogen, de werkgelegenheid 
en de sociale integratie in de hele 
Gemeenschap toenemen.

Motivering

De sociale integratie is als overkoepelend doel van de Unie erkend en hiermee moet ook in het 
cohesiebeleid op gepaste wijze rekening worden gehouden.

Aanbeveling 3
Overweging 12

(12) Voor de noordelijke gebieden van de (12) Voor de noordelijke gebieden van de 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Unie, die zeer dun bevolkt zijn, is een 
passende financiële behandeling vereist om 
de gevolgen van die handicap te 
compenseren.

Unie, die zeer dun bevolkt zijn, en voor de 
autonome steden Ceuta en Melilla, met een 
grote bevolkingsdichtheid en hoge 
werkloosheid, is een passende financiële 
behandeling vereist om de gevolgen van die 
handicap te compenseren.

Aanbeveling 4
Overweging 13

(13) Gelet op het belang van de stedelijke 
dimensie en op de bijdrage van de steden en 
gemeenten, vooral die van middelgrote 
omvang, tot de regionale ontwikkeling, moet 
met de steden en gemeenten meer rekening 
worden gehouden door hun een grotere rol 
toe te kennen bij de programmering van 
acties ter bevordering van het stadsherstel.

(13) Gelet op het belang van de stedelijke 
dimensie en op de bijdrage van de kleine, 
middelgrote en grote steden en gemeenten 
tot de regionale ontwikkeling, moet met de 
steden en gemeenten meer rekening worden 
gehouden door hun een grotere rol toe te 
kennen bij de programmering van acties ter 
bevordering van een duurzame 
stadsontwikkeling, wat ook inhoudt 
versterking van het concurrentievermogen, 
de werkgelegenheid en sociale insluiting.

Motivering

De bijdrage van de stedelijke gebieden aan de groei, de vernieuwing en de economische en 
sociale samenhang moet in aanmerking worden genomen. Acties ter bevordering van een 
duurzame stadsontwikkeling moeten dan ook worden bevorderd, onder meer stadsherstel.

Aanbeveling 5
Overweging 15

(15) De acties voor gebieden met een 
natuurlijke handicap, d.i. sommige eilanden, 
berggebieden en dun bevolkte gebieden, 
moeten worden versterkt om een oplossing 
te vinden voor hun specifieke 
ontwikkelingsproblemen, en hetzelfde moet 
gebeuren voor sommige gebieden die na de 
uitbreiding grensgebieden van de 
Gemeenschap zijn geworden.

(15) De acties voor gebieden met een 
natuurlijke handicap, d.i. sommige eilanden, 
berggebieden, dun bevolkte gebieden en de 
autonome steden Ceuta en Melilla, moeten 
worden versterkt om een oplossing te vinden 
voor hun specifieke 
ontwikkelingsproblemen, en hetzelfde moet 
gebeuren voor sommige gebieden die na de 
uitbreiding grensgebieden van de 
Gemeenschap zijn geworden.

Aanbeveling 6
Overweging 26

(26) Om een reëel economisch effect te 
sorteren mogen de bijdragen uit de 
Structuurfondsen niet in de plaats komen 
van de overheidsuitgaven die de lidstaten in 
het kader van deze verordening moeten 
doen. De verifiëring, in het kader van het 

(26) Om een reëel economisch effect te 
sorteren mogen de bijdragen uit de 
Structuurfondsen niet in de plaats komen 
van de overheidsuitgaven die de lidstaten in 
het kader van deze verordening moeten 
doen.
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partnerschap, van het 
additionaliteitsbeginsel moet vooral gericht 
zijn op de regio’s die onder de 
convergentiedoelstelling vallen, aangezien 
die regio’s zeer omvangrijke middelen 
krijgen, en kan resulteren in een financiële 
correctie als de additionaliteit niet in acht 
wordt genomen.

Motivering

Verifiëring van het additionaliteitsbeginsel moet gelden voor regio's die subsidies uit de fondsen 
ontvangen krachtens alle drie doelstellingen van de verordening en niet alleen de 
convergentiedoelstelling.

Aanbeveling 7
Overweging 27

(27) In de context van haar inspanningen ten 
behoeve van de economische en sociale 
samenhang steunt de Gemeenschap de in de 
artikelen 2 en 3 van het Verdrag omschreven 
doelstelling de ongelijkheden tussen 
vrouwen en mannen op te heffen en de 
gelijkheid tussen hen te bevorderen.

(27) In de context van haar inspanningen ten 
behoeve van de economische en sociale 
samenhang steunt de Gemeenschap de in de 
artikelen 2 en 3 van het Verdrag omschreven 
doelstelling de ongelijkheden tussen 
vrouwen en mannen en tussen personen met 
en zonder handicap op te heffen en de 
gelijkheid tussen hen te bevorderen.

Aanbeveling 8
Overweging 41

(41) De lidstaten, de regio’s en de 
beheersautoriteiten moeten bepalen hoe in 
het kader van de uit het EFRO 
gecofinancierde operationele programma’s 
voor de doelstellingen “convergentie” en 
“regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid” bevoegdheden aan de 
stadsautoriteiten moeten worden 
gesubdelegeerd voor de prioriteiten op het 
gebied van het herstel van steden en 
gemeenten.

(41) De lidstaten, de regio’s en de 
beheersautoriteiten moeten bepalen hoe in 
het kader van de uit het EFRO 
gecofinancierde operationele programma’s 
voor de doelstellingen “convergentie” en 
“regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid” bevoegdheden aan de 
stadsautoriteiten moeten worden 
gesubdelegeerd voor de prioriteiten op het 
gebied van de duurzame ontwikkeling van 
stedelijke gebieden.

Motivering

De bijdrage van de stedelijke gebieden aan de groei, de vernieuwing en de economische en 
sociale samenhang moet in aanmerking worden genomen. Acties ter bevordering van een 
duurzame stadsontwikkeling moeten dan ook worden bevorderd, onder meer stadsherstel.
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Aanbeveling 9
Artikel 1, alinea 3

Bij deze verordening wordt het kader voor 
het cohesiebeleid vastgesteld, met inbegrip 
van de methode voor de vaststelling van de 
strategische richtsnoeren van de 
Gemeenschap voor het cohesiebeleid, van 
het nationale strategische referentiekader en 
van het jaarlijks onderzoek op 
communautair niveau.

Bij deze verordening wordt het kader voor 
het cohesiebeleid vastgesteld, met inbegrip 
van de methode voor de vaststelling van de 
strategische richtsnoeren van de 
Gemeenschap voor het cohesiebeleid, van 
het nationale strategische referentiekader en 
van het driejaarlijks onderzoek op 
communautair niveau.

Motivering

Jaarlijks onderzoek zou enorme administratieve onkosten met zich meebrengen, zowel voor de 
lidstaten als voor de Commissie.

Aanbeveling 10
Artikel 2, punt 6 bis (nieuw)

6 bis) "Toegankelijk": garandeert een 
volledige toegang op voet van gelijkheid 
voor alle mensen, met inbegrip van mensen 
met handicaps; deze begripsomschrijving is 
van toepassing op alle gebieden die onder 
de werkingssfeer van deze verordening 
vallen.

Motivering

De structuurfondsen vormen een belangrijk werktuig bij het bevorderen en verwezenlijken van 
een milieu dat toegankelijk is voor gehandicapten als het gaat om goederen en diensten, 
waaronder op het gebied van de informatiecommunicatietechnologieën, vervoer en het 
gebouwde milieu. Het is van groot belang dat de structuurfondsen niet leiden tot het opwerpen 
van verdere toegangsbarrière voor gehandicapten. Het is belangrijk een expliciete 
begripsomschrijving te geven van de term "toegankelijk" in verband met de behoeften van 
personen met gebreken, zodat duidelijk wordt begrepen dat hiermee de verwijdering van 
toegangsbarrières wordt bedoeld waarmee ook de gehandicapten in de samenleving worden 
geconfronteerd.

Aanbeveling 11
Artikel 3, lid 2, letter b)

b) de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid”, 
die geldt voor andere dan de minst 
ontwikkelde regio’s en waarmee wordt 
beoogd het concurrentievermogen en de 
aantrekkingskracht van de regio’s alsmede 
de werkgelegenheid te vergroten door op 
economische en sociale veranderingen, 
inclusief die welke met de vrijmaking van de 

b) de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid”, 
die geldt voor andere dan de minst 
ontwikkelde regio’s en waarmee wordt 
beoogd het concurrentievermogen en de 
aantrekkingskracht van de regio’s alsmede 
de werkgelegenheid te vergroten door op 
economische en sociale veranderingen, 
inclusief die welke met de vrijmaking van de 
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handel verband houden, te anticiperen via 
innovatie en de bevordering van de 
kennismaatschappij, ondernemerschap, 
milieubescherming en –verbetering, de 
verbetering van de toegankelijkheid, het 
aanpassingsvermogen van werknemers en 
bedrijven, en de ontwikkeling van inclusieve 
arbeidsmarkten;

handel verband houden, te anticiperen via 
innovatie en de bevordering van de 
kennismaatschappij, ondernemerschap, het 
stimuleren van creativiteit, het herstel, de 
ontwikkeling en de modernisering van 
kleine ondernemingen en microbedrijven, 
met inbegrip van traditionele activiteiten,
milieubescherming en –verbetering, de 
verbetering van de toegankelijkheid, het 
aanpassingsvermogen van werknemers en 
bedrijven en hun organisaties, en de 
ontwikkeling van inclusieve arbeidsmarkten;

Motivering

Het is belangrijk oog te hebben voor de rol van kleine en micro-ondernemingen alsook 
ambachtelijke ondernemingen, omdat zij banen scheppen. In aanvulling op de oriëntatie op 
afzonderlijke doelgroepen moet er een horizontale maatregel komen om het levenslang leren van 
werkgevers en werknemers van kleine en micro-ondernemingen, vertegenwoordigers van hun 
vakorganisaties en opleiders te stimuleren.

Amendement 12
Artikel 3, lid 3

3. Bij de bijstandsverlening uit de Fondsen 
in het kader van deze drie doelstellingen 
wordt, in overeenstemming met de aard van 
de Fondsen, rekening gehouden, enerzijds, 
met de specifieke economische en sociale 
kenmerken en, anderzijds, met de specifieke 
territoriale kenmerken. Met de bijstand 
wordt op passende wijze ondersteuning 
geboden voor stadsherstel, met name als 
onderdeel van de regionale ontwikkeling, en, 
via economische diversifiëring, voor de 
vernieuwing van plattelandsgebieden en van 
gebieden die afhankelijk zijn van de visserij. 
Voorts wordt bijstand verleend voor de 
gebieden die te kampen hebben met 
geografische of natuurlijke handicaps 
waardoor de ontwikkelingsproblemen nog 
groter worden, met name in de ultraperifere 
regio’s (Guadeloupe, Frans Guyana, 
Martinique, Réunion, de Azoren, Madeira en 
de Canarische Eilanden) en voor de zeer dun 
bevolkte noordelijke gebieden, sommige 
eilanden en eiland-lidstaten, en 
berggebieden.

3. Bij de bijstandsverlening uit de Fondsen 
in het kader van deze drie doelstellingen 
wordt, in overeenstemming met de aard van 
de Fondsen, rekening gehouden, enerzijds, 
met de specifieke economische en sociale 
kenmerken en, anderzijds, met de specifieke 
territoriale kenmerken. Met de bijstand 
wordt op passende wijze ondersteuning 
geboden voor duurzame stadsontwikkeling, 
met name als onderdeel van de regionale 
ontwikkeling, en, via economische 
diversifiëring, voor de vernieuwing van 
plattelandsgebieden en van gebieden die 
afhankelijk zijn van de visserij. Voorts 
wordt bijstand verleend voor de gebieden die 
te kampen hebben met geografische of 
natuurlijke handicaps waardoor de 
ontwikkelingsproblemen nog groter worden, 
met name in de ultraperifere regio’s 
(Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, 
Réunion, de Azoren, Madeira en de 
Canarische Eilanden) en voor de zeer dun 
bevolkte noordelijke gebieden, sommige 
eilanden en eiland-lidstaten, berggebieden 
en de autonome steden Ceuta en Melilla 
met een grote bevolkingsdichtheid.

Amendement 13
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Artikel 5, lid 4

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
artikel en artikel 6 komen de ultraperifere 
regio’s (Guadeloupe, Frans Guyana, 
Martinique, Réunion, de Azoren, Madeira en 
de Canarische Eilanden) in aanmerking voor 
een specifieke financiering uit het EFRO om 
hun integratie in de interne markt te 
vergemakkelijken en ze te compenseren 
voor hun specifieke beperkingen.

4. In afwijking van de leden 1 en 2 van dit 
artikel en artikel 6 komen de ultraperifere 
regio’s (Guadeloupe, Frans Guyana, 
Martinique, Réunion, de Azoren, Madeira en 
de Canarische Eilanden en de autonome 
steden Ceuta en Melilla) in aanmerking 
voor een specifieke financiering uit het 
EFRO om hun integratie in de interne markt 
te vergemakkelijken en ze te compenseren 
voor hun specifieke beperkingen.

Amendement 14
Artikel 10, lid 1, alinea 2

Elke lidstaat wijst de meest representatieve 
partners op nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau en op economisch en 
sociaal-maatschappelijk gebied en andere 
gebieden aan, hierna “partners” genoemd. 
Hij zorgt voor een brede en doeltreffende 
betrokkenheid van alle geschikte instanties 
in overeenstemming met de nationale 
voorschriften en gebruiken, waarbij hij er 
rekening mee houdt dat de gelijkheid van 
vrouwen en mannen moet worden bevorderd 
en dat tot duurzame ontwikkeling moet 
worden bijgedragen door integratie van de 
eisen betreffende milieubescherming- en 
verbetering. 

Elke lidstaat wijst de meest representatieve 
partners op nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau en op economisch en 
sociaal-maatschappelijk gebied en andere 
gebieden aan, hierna “partners” genoemd. 
Hij zorgt voor een brede en doeltreffende 
betrokkenheid van alle geschikte instanties 
in overeenstemming met de nationale 
voorschriften en gebruiken, waarbij hij er 
rekening mee houdt dat de sociale integratie 
en de gelijkheid van vrouwen en mannen en 
tussen personen met en zonder handicap
moet worden bevorderd en dat tot duurzame 
ontwikkeling moet worden bijgedragen door 
integratie van de eisen betreffende 
milieubescherming- en verbetering. 

Amendement 15
Artikel 14, titel

Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen

Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen en niet-discriminatie van en 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap

Amendement 16
Artikel 14

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen en de integratie van het 
genderperspectief worden bevorderd in de 
opeenvolgende fasen van de uitvoering van 
de Fondsen.

De lidstaten en de Commissie zien erop toe 
dat de gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen en de integratie van het 
genderperspectief worden bevorderd in de 
opeenvolgende fasen van de uitvoering van 
de Fondsen. Zij zorgen er tevens voor dat 
het cohesiebeleid in overeenstemming is 
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met de beginselen van non-discriminatie.

Motivering

Artikel 13 van het Verdrag bepaalt dat passende maatregelen genomen kunnen worden om 
discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden.

Amendement 17
Artikel 14, alinea 1 bis (nieuw)

De lidstaten en de Commissie waarborgen 
dat er geen discriminatie plaatsvindt op 
gronden van sekse, ras of etnische 
herkomst, godsdienst of levensovertuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid; 
dat met name de toegankelijkheid voor 
personen met een handicap een 
voorwaarde is om een beroep op de fondsen 
te kunnen doen en dat hierop wordt 
toegezien gedurende de diverse stadia van 
uitvoering van de fondsen.

Motivering

De structuurfondsen zijn een essentieel werktuig voor het beperken en verlichten van de sociale 
uitsluiting om iedere willekeurige reden en voor het creëren van gelijke spelregels voor mensen 
met of zonder handicaps door de bestrijding van discriminatie op alle levensgebieden, vooral 
door de bevordering en verwezenlijking van een toegankelijk fysiek milieu voor mensen met 
handicaps in verband met de informatiecommunicatietechnologieën, vervoer en het gebouwde 
milieu. Het is zeer belangrijk dat de structuurfondsen niet leiden tot een verdere discriminatie en 
het creëren van verdere toegankelijkheidsbelemmeringen voor mensen met handicaps, hetgeen 
de sociale uitsluiting in stand zal houden van 40 miljoen mensen met handicaps in de Europese 
Unie en van andere personen met een beperkte mobiliteit, hetgeen negatieve effecten voor de 
samenleving in het algemeen zal hebben.

Aanbeveling 18
Artikel 17, lid 1, letter (b)

b) 16,56% voor de in artikel 6, lid 2, 
bedoelde specifieke overgangssteun, waarbij 
de indicatieve verdelingen per lidstaat 
worden berekend aan de hand van de 
volgende criteria: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart en de werkloosheid.

b) 16,56% voor de in artikel 6, lid 2, 
bedoelde specifieke overgangssteun, waarbij 
de indicatieve verdelingen per lidstaat 
worden berekend aan de hand van de 
volgende criteria: de in aanmerking 
komende bevolking, de regionale welvaart, 
de nationale welvaart, de werkloosheid en 
het onderwijsniveau.
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Aanbeveling 19
Artikel 23, alinea 2

Deze richtsnoeren geven voor elk van de 
doelstellingen van de Fondsen met name 
uitvoering aan de prioriteiten van de 
Gemeenschap teneinde een evenwichtige, 
harmonieuze en duurzame ontwikkeling te 
bevorderen.

Deze richtsnoeren geven voor elk van de 
doelstellingen van de Fondsen met name 
uitvoering aan de prioriteiten van de 
Gemeenschap teneinde een evenwichtige, 
harmonieuze en duurzame ontwikkeling 
alsmede de gelijkheid van mannen en 
vrouwen en de sociale integratie te 
bevorderen.

Motivering

De strategische richtsnoeren moeten ook de bevordering van de gelijkheid van mannen en 
vrouwen en de sociale integratie omvatten.

Aanbeveling 20
Artikel 25, lid 3, letter a)

a) de thematische en territoriale prioriteiten, 
met inbegrip van die voor stadsherstel en 
voor de diversifiëring van de 
plattelandseconomieën en van de gebieden 
die van de visserij afhankelijk zijn;

a) de thematische en territoriale prioriteiten, 
met inbegrip van die voor duurzame 
stadsontwikkeling en voor de diversifiëring 
van de plattelandseconomieën en van de 
gebieden die van de visserij afhankelijk zijn;

Motivering

De bijdrage van de stedelijke gebieden aan de groei, de vernieuwing en de economische en 
sociale samenhang moet in aanmerking worden genomen. Acties ter bevordering van een 
duurzame stadsontwikkeling moeten dan ook worden bevorderd, onder meer stadsherstel.

Aanbeveling 21
Artikel 25, lid 3, letter c)

c) uitsluitend voor de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid”: 
de in artikel 6, lid 1, tweede alinea, bedoelde 
lijst van de regio’s die zijn gekozen voor de 
doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen”.

c) uitsluitend voor de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid”: 
de in artikel 6, lid 1, tweede alinea, bedoelde 
lijst van de regio’s en andere gebieden die 
zijn gekozen voor de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen”.

Motivering

Zoals in artikel 34, lid 2 van deze verordening wordt opgemerkt, kan een lidstaat operationele 
programma's in het kader van de doelstelling “regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid” voorstellen voor verschillende territoriale niveaus, onder meer stedelijke 
gebieden.
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Aanbeveling 22
Artikel 27, lid 1, alinea 1

1. Voor het eerst in 2008 en uiterlijk op 1 
oktober van elk jaar dient elke lidstaat bij de 
Commissie een verslag in over de 
vooruitgang die bij de tenuitvoerlegging van 
zijn strategie en het bereiken van zijn 
doelstellingen is geboekt, met name 
rekening houdend met de vastgestelde 
indicatoren, met de bijdrage van die strategie 
en doelstellingen aan de verwezenlijking van 
de communautaire strategische richtsnoeren 
voor cohesie en met de beschikbare 
evaluaties.

1. Voor het eerst in 2010 en uiterlijk op 1 
oktober van elke drie jaar daarna dient elke 
lidstaat bij de Commissie een verslag in over 
de vooruitgang die bij de tenuitvoerlegging 
van zijn strategie en het bereiken van zijn 
doelstellingen is geboekt, met name 
rekening houdend met de vastgestelde 
indicatoren, met de bijdrage van die strategie 
en doelstellingen aan de verwezenlijking van 
de communautaire strategische richtsnoeren 
voor cohesie en met de beschikbare 
evaluaties.

Motivering

Zie aanbeveling 9.
Aanbeveling 23

Artikel 27, lid 1, alinea 2

In het verslag wordt verwezen naar het 
nationale actieplan voor werkgelegenheid.

In het verslag wordt verwezen naar het 
nationale actieplan voor werkgelegenheid en 
naar de nationale actieplannen voor sociale 
integratie.

Motivering

Het is belangrijk ook een verband te leggen met de nationale actieplannen voor sociale 
integratie.

Aanbeveling 24
Artikel 29, titel

Jaarlijks onderzoek Onderzoek

Motivering

Zie aanbeveling 9.

Aanbeveling 25
Artikel 30, lid 1, letter (a bis) (nieuw)

(a bis) Het verslag wordt opgesteld op basis 
van onderzoek en evaluatie door de 
Commissie van de verslagen van lidstaten 
als genoemd in artikel 27, en op elke 
andere beschikbare informatie.
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Motivering

Zie aanbeveling 9.

Aanbeveling 26
Artikel 33, lid 2

2. Onverminderd de afwijkende bepalingen 
in de specifieke verordeningen betreffende 
de Fondsen, kunnen uit het EFRO en het 
ESF, op aanvullende wijze en voor ten 
hoogste 5% van elke prioriteit van een 
operationeel programma, maatregelen 
worden gefinancierd die binnen het 
toepassingsgebied van de bijstandsverlening 
van het andere Fonds vallen, op voorwaarde 
dat zij noodzakelijk zijn voor de goede 
uitvoering van de concrete actie en er 
rechtstreeks verband mee houden.

2. Onverminderd de afwijkende bepalingen 
in de specifieke verordeningen betreffende 
de Fondsen, kunnen uit het EFRO en het 
ESF, op aanvullende wijze en voor ten 
hoogste 10% van elke prioriteit van een 
operationeel programma, maatregelen 
worden gefinancierd die binnen het 
toepassingsgebied van de bijstandsverlening 
van het andere Fonds vallen, op voorwaarde 
dat zij noodzakelijk zijn voor de goede 
uitvoering van de concrete actie en er 
rechtstreeks verband mee houden.

Motivering

Uit ervaring blijkt dat 5% voor bepaalde voorstellen te weinig kan zijn.

Aanbeveling 27
Artikel 36, lid 3, alinea 2, letter b bis) (nieuw) 

b bis) de gegevens over het mainstreamen 
van de tot dusverre geldende beginselen 
van het EQUAL-programma. 

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het huidige EQUAL-programma werkelijk in de nieuwe 
programma's gemainstreamd wordt.

Aanbeveling 28
Artikel 36, lid 3, alinea 3, letter b) 

b) het hefboomeffect op de hoofdprioriteiten 
en de doelstellingen van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie en op de 
doelstellingen van de Gemeenschap inzake 
sociale insluiting.

b) het hefboomeffect op de hoofdprioriteiten 
en de doelstellingen van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie en op de 
doelstellingen van de Gemeenschap inzake 
sociale insluiting, de sociale integratie van 
migranten, sociale samenhang, gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen en de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen.

Aanbeveling 29
Artikel 36, lid 3, alinea 3, letter b bis) (nieuw) 

b bis) de gegevens over het mainstreamen 
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van de tot dusverre geldende beginselen 
van het EQUAL-programma.

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het huidige EQUAL-programma werkelijk in de nieuwe 
programma's gemainstreamd wordt.

Aanbeveling 30
Artikel 36, lid 4, letter b) 

b) gegevens over de aanpak, eventueel via 
een globale subsidie, van de stedelijke 
problematiek, met de lijst van de gekozen 
steden en de procedures voor subdelegatie 
aan de stedelijke autoriteiten;

b) acties voor duurzame stadsontwikkeling, 
eventueel via een globale subsidie, met de 
lijst van de gekozen steden en de procedures 
voor subdelegatie aan de stedelijke 
autoriteiten;

Motivering

Gezien de formulering van artikel 36, lid 4, letters a en c verdient het de voorkeur te spreken van 
'acties' in plaats van 'gegevens'. Bovendien is de term 'gegevens' te vaag en behoeft 
verduidelijking.

Aanbeveling 31
Artikel 36, lid 4, letter d bis) (nieuw) 

d bis) de gegevens over het mainstreamen 
van de tot dusverre geldende beginselen 
van het EQUAL-programma. 

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het huidige EQUAL-programma werkelijk in de nieuwe 
programma's gemainstreamd wordt.

Aanbeveling 32
Artikel 43, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Ook economische, sociale en 
ondernemersorganisaties komen in 
aanmerking voor technische bijstand.

Motivering

Uit ervaring blijkt dat bepaalde lidstaten ervoor terugdeinzen om gebruik te maken van 
organisaties in het maatschappelijk middenveld die niet rechtstreeks onder de overheid vallen. 
Daarom moeten deze expliciet worden vermeld.

Aanbeveling 33
Artikel 44, lid 1

1. Op initiatief van de lidstaten kunnen de 
Fondsen in het kader van elk operationeel 

1. Op initiatief van de lidstaten kunnen de 
Fondsen in het kader van elk operationeel 
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programma acties op het gebied van 
voorbereiding, beheer, toezicht, evaluatie, 
voorlichting en controle financieren, 
alsmede acties om de bestuurlijke capaciteit 
voor de uitvoering van de Fondsen te 
versterken; voor de financiering van deze 
acties gelden de volgende maxima:

programma acties op het gebied van 
voorbereiding, beheer, toezicht, evaluatie, 
voorlichting en controle financieren, 
alsmede acties om de bestuurlijke capaciteit, 
waaronder die van de partners in de 
samenleving, voor de uitvoering van de 
Fondsen te versterken; voor de financiering 
van deze acties gelden de volgende maxima:

Motivering

Om voor betrokkenheid van de sociale partners te zorgen en hun capaciteiten te verhogen om ze 
in staat te stellen om een volledige rol te spelen op lokaal en regionaal niveau bij de uitvoering 
van de programma's.

Aanbeveling 34
Artikel 44, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Ook economische, sociale en 
ondernemersorganisaties komen in 
aanmerking voor technische bijstand.

Motivering

Uit ervaring blijkt dat bepaalde lidstaten ervoor terugdeinzen om gebruik te maken van 
organisaties in het maatschappelijk middenveld die niet rechtstreeks onder de overheid vallen. 
Daarom moeten deze expliciet worden vermeld.

Aanbeveling 35
Artikel 45, lid 1, alinea 2

De evaluaties hebben tot doel de kwaliteit, 
de doeltreffendheid en de samenhang van de 
bijstandsverlening uit de Fondsen en de 
tenuitvoerlegging van de operationele 
programma’s te verbeteren. Voorts wordt bij 
de evaluaties de impact van die 
bijstandsverlening en die programma’s 
beoordeeld in het licht van de strategische 
doelstellingen van de Gemeenschap, van 
artikel 158 van het Verdrag en van de 
specifieke structurele problemen waarmee 
de betrokken lidstaten en regio’s te kampen 
hebben, waarbij rekening wordt gehouden 
met de behoefte aan duurzame ontwikkeling 
en met de van toepassing zijnde 
communautaire regelgeving inzake het 
milieueffect en de strategische 
milieueffectrapportage.

De evaluaties hebben tot doel de kwaliteit, 
de doeltreffendheid en de samenhang van de 
bijstandsverlening uit de Fondsen en de 
tenuitvoerlegging van de operationele 
programma’s te verbeteren. Voorts wordt bij 
de evaluaties de impact van die 
bijstandsverlening en die programma’s 
beoordeeld in het licht van de strategische 
doelstellingen van de Gemeenschap, van 
artikel 158 van het Verdrag en van de 
specifieke structurele problemen waarmee 
de betrokken lidstaten en regio’s te kampen 
hebben, waarbij rekening wordt gehouden 
met de behoefte aan duurzame ontwikkeling 
en met de van toepassing zijnde 
communautaire regelgeving inzake het 
milieueffect en de strategische 
milieueffectrapportage, alsmede de 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap.
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Motivering

Niet-discriminatie en sociale inbedding, met name toegankelijkheid voor mensen met een 
handicap, zijn belangrijke verbintenissen en doelstellingen van de Europese Unie en moeten 
expliciet vermeld worden bij de doelstellingen voor de strategische richtsnoeren. De redactie 
komt overeen met die van artikel 10.

Aanbeveling 36
Artikel 51, lid 4

4. De maximumbijdrage uit de Fondsen 
wordt tot 85% van de overheidsuitgaven 
verhoogd voor de operationele programma’s 
voor de ultraperifere regio’s in het kader van 
de convergentiedoelstelling en de 
doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
en voor de operationele programma’s voor 
perifere Griekse eilanden in het kader van de 
convergentiedoelstelling.

4. De maximumbijdrage uit de Fondsen 
wordt tot 85% van de overheidsuitgaven 
verhoogd voor de operationele programma’s 
voor de ultraperifere regio’s in het kader van 
de convergentiedoelstelling en de 
doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid”, 
voor de operationele programma’s voor 
perifere Griekse eilanden in het kader van de 
convergentiedoelstelling en voor 
operationele programma's in het kader van 
de convergentiedoelstelling in de regio's 
waar het BBP per capita, gemeten in 
koopkrachtpariteiten en berekend op basis 
van de cijfers voor de EG van de afgelopen 
drie jaar, minder dan 60% van het 
communautaire gemiddelde bedraagt.

Motivering

Er zijn vele regio's, met name in de nieuwe lidstaten, wier BBP per capita lager is dan dat van 
de ultraperifere regio's en de perifere Griekse eilanden. Daarom moet voor deze regio's ook de 
bijdrage uit de fondsen tot 85% van de overheidsuitgaven voor operationele programma's 
worden verhoogd.
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