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BEKNOPTE MOTIVERING

In het kader van de door de Commissie voorgestelde nieuwe verordening inzake de financiële 
vooruitzichten 2007-2013 wordt voor wat betreft het voorstel betreffende het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) opnieuw gewezen op de sinds 1999 aan het fonds toegekende rol, te 
weten de ondersteuning van de Europese werkgelegenheidsstrategie. De rapporteur voor 
advies is ingenomen met de voorgestelde verordening betreffende het Europees Sociaal Fonds 
waarin wordt voorzien in versterking van de banden tussen dit fonds, de Europese 
werkgelegenheidsstrategie en de door de Unie goedgekeurde doelstellingen ter zake van 
sociale integratie, onderwijs en opleiding en bevordering van gelijkheid van mannen en 
vrouwen.  Het nastreven van deze doelstellingen is het logische gevolg van de 
Lissabonstrategie.

Met meer gerichte en vereenvoudigde uitgaven ondersteunt het ESF, in het kader van twee 
doelstellingen - "Convergentie" en "Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" -
een betere aanpassing van werknemers en ondernemingen, een betere toegang van 
werkzoekenden en inactieven  tot de arbeidsmarkt, het voorkomen van werkloosheid, 
verlenging van het beroepsleven en grotere participatie van vrouwen en migranten in het 
arbeidsproces, betere sociale integratie van kansarmen, bestrijding van discriminatie en 
bevordering van het partnerschap voor hervormingen op het gebied van werkgelegenheid en 
sociale integratie.

Investeringen in menselijk kapitaal ter verhoging van de institutionele capaciteit en de
doeltreffendheid van regeringen en overheidsdiensten vallen echter uitsluitend onder de 
doelstelling "Convergentie" De rapporteur suggereert bijgevolg een grotere flexibiliteit op dit 
vlak en verzoekt de Commissie werkgelegenheid, de commissie ten principale, zich over deze 
kwestie te buigen.

De rapporteur is verheugd over het feit dat in de voorgestelde verordening betreffende het 
ESF uitdrukkelijk wordt verwezen naar de noodzakelijke bevordering van gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, niet alleen door opneming van de genderdimensie in alle beleidsvormen,  
maar ook door specifieke acties met het oog op een grotere en duurzame participatie van de 
vrouw in het arbeidsproces en meer ontwikkelingsmogelijkheden voor de vrouw op de 
arbeidsmarkt, een en ander overeenkomstig het bepaalde in het EG-Verdrag.

De rapporteur is van oordeel dat bestrijding van elke vorm van discriminatie en bevordering 
van gelijke kansen moeten worden gerealiseerd  zowel aan de hand van beroepsopleiding als 
ten aanzien van toegang tot, participatie en ontwikkelingsmogelijkheden in het arbeidsproces.

Bewustmaking van de bevolking inzake bestrijding van discriminatie en meer in het bijzonder 
bevordering van gelijke kansen is van fundamenteel belang, wil  men tot 
mentaliteitsverandering en echte veranderingen komen.  De rapporteur is dan ook van mening 
dat financiering van bewustmakings- en voorlichtingsacties door het ESF een noodzaak is.

De rapporteur stelt voor financieringsplannen voor specifieke acties en acties ter bevordering 
van gendergelijkheid in de operationele programma's op te nemen overeenkomstig het 
verzoek van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen in het initiatiefverslag van 
Maria Antonia Avilès Peréa  over de doelstellingen van de structuurfondsen wat betreft 
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gelijke kansen voor vrouwen en mannen (A5-0059/2003).   Door opneming daarvan zou niet 
alleen het beheer van de fondsen kunnen worden verbeterd, maar zou ook kunnen worden 
beoordeeld in hoeverre vrouwen inderdaad baat hebben bij de gefinancierde acties.

Gezien het belang van de uitwisseling van ervaringen en  van goede praktijken evenals de 
bevordering van vernieuwende activiteiten ter verbetering van de positie van de vrouw, juicht 
de rapporteur het toe dat deze aspecten in de nieuwe verordening zijn opgenomen.

De rapporteur juicht het voorts toe dat in het kader van de nieuwe verordening betreffende het 
ESF niet-gouvernementele actoren worden geraadpleegd voor de programmering, de 
tenuitvoerlegging en de follow-up van operationele programma's.

De rapporteur betreurt evenwel dat in de voorgestelde verordening betreffende het ESF geen 
maatregelen worden voorgesteld voor openheid van zaken met betrekking tot de gefinancierde 
activiteiten, hetgeen tot meer transparantie en betere toegankelijkheid voor geïnteresseerde 
actoren zou leiden. Zij stelt voor in het desbetreffend voorstel dergelijke maatregelen op te  
nemen. Voorts onderstreept de rapporteur de noodzaak van eenvoudige en snelle toegang tot 
de gefinancierde activiteiten.

 

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 3

(3) Het ESF dient de beleidsmaatregelen van 
de lidstaten die nauw aansluiten bij de 
richtsnoeren en aanbevelingen in het kader 
van de Europese werkgelegenheidsstrategie 
en de overeengekomen doelstellingen van de 
Gemeenschap met betrekking tot sociale 
integratie en tot onderwijs en opleiding, te 
steunen om een betere bijdrage te kunnen 
leveren aan de verwezenlijking van de 
tijdens de bijeenkomsten van de Europese 

(3) Het ESF dient de beleidsmaatregelen van 
de lidstaten die nauw aansluiten bij de 
richtsnoeren en aanbevelingen in het kader 
van de Europese werkgelegenheidsstrategie 
en de overeengekomen doelstellingen van de 
Gemeenschap met betrekking tot sociale 
integratie en tot onderwijs en opleiding 
evenals de bevordering van gelijkheid 
tussen vrouwen en mannen, te steunen om 
een betere bijdrage te kunnen leveren aan de 

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Raad te Lissabon en te Göteborg 
overeengekomen doelstellingen en 
streefniveaus. 

verwezenlijking van de tijdens de 
bijeenkomsten van de Europese Raad te 
Lissabon en te Göteborg overeengekomen 
doelstellingen en streefniveaus. 

Motivering

Gelijkheid van  mannen en vrouwen is overeenkomstig artikel 2 van het EG-Verdrag, een 
doelstelling van de EU evenals van de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de Lissabon-
strategie. In artikel 2 van het voorstel voor een verordening betreffende de werkingssfeer van 
het Europees Sociaal Fonds wordt overigens gelijkheid tussen vrouwen en mannen als een 
van de doelstellingen van de Gemeenschap genoemd. Gezien het belang van dit beginsel is het 
met het oog op coherentie noodzakelijk deze doelstelling in overweging 3 op te nemen.  

Amendement 2
Overweging 4

(4) Met het oog op een betere anticipering 
op veranderingen en een beter beheer ervan 
in het kader van de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
moet de steun uit het ESF in het bijzonder 
worden geconcentreerd op vergroting van 
het aanpassingsvermogen van werknemers 
en bedrijven, verbetering van de toegang tot 
en de participatie op de arbeidsmarkt, 
verbetering van de sociale integratie van 
kansarmen en bestrijding van discriminatie, 
en bevordering van partnerschappen voor 
hervorming.

(4) Met het oog op een betere anticipering 
op veranderingen en een beter beheer ervan 
in het kader van de doelstellingen 
"convergentie" en “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” 
moet de steun uit het ESF in het bijzonder 
worden geconcentreerd op vergroting van 
het aanpassingsvermogen van werknemers 
en bedrijven, verbetering van de toegang tot 
en de participatie op de arbeidsmarkt, 
verbetering van de sociale integratie van 
kansarmen en bestrijding van discriminatie, 
en bevordering van partnerschappen voor 
hervorming.

Motivering

Zoals blijkt uit artikel 3 zijn de genoemde doelstellingen zowel de doelstelling "convergentie" 
als de doelstelling "regionaal concurrrentievermogen en werkgelegenheid".

Amendement 3
Overweging 7

(7) Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen 
dat de actie van het ESF coherent is met de 
beleidsmaatregelen in het kader van de 
Europese werkgelegenheidsstrategie en om 
de steun uit het ESF te concentreren op de 

(7) Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen 
dat de actie van het ESF coherent is met de 
programma's beleidsmaatregelen in het 
kader van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie, met name het 
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tenuitvoerlegging van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren en 
-aanbevelingen. 

programma PROGRESS en de nationale 
actieprogramma's voor werkgelegenheid en 
sociale integratie en om de steun uit het ESF 
te concentreren op de tenuitvoerlegging van 
de werkgelegenheidsrichtsnoeren en 
-aanbevelingen. 

Motivering

De Structuurfondsen vormen een aanvulling op de acties van de lidstaten. Afstemming van de 
actie van het ESF op de nationale actieprogramma's voor werkgelegenheid en sociale 
integratie is dan ook noodzakelijk (overweging 13 van Verordening 1784/1999 betreffende het 
ESF). Coherentie tussen het ESF en het PROGRESS-programma is noodzakelijk, aangezien 
het programma betrekking heeft op werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit.  In 
artikel 15 van het voorstel voor een besluit inzake het PROGRESS-programma (COM(2004) 
488) wordt uitdrukkelijk verwezen naar coördinatie van de activiteiten van het programma 
met het ESF.

Amendement 4
Overweging 9

(9) De lidstaten en de Commissie moeten 
erop toezien dat de tenuitvoerlegging van de 
prioriteiten die het ESF financiert in het 
kader van de doelstellingen “convergentie” 
en “regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid”, bijdraagt tot de 
bevordering van de gelijkheid en tot de 
opheffing van ongelijkheden tussen vrouwen 
en mannen; “gendermainstreaming” moet 
worden gecombineerd met specifieke actie 
om de duurzame arbeidsparticipatie van 
vrouwen en hun 
ontwikkelingsmogelijkheden in dat verband 
te verbeteren.

(9) De lidstaten en de Commissie moeten 
erop toezien dat de tenuitvoerlegging van de 
prioriteiten die het ESF financiert in het 
kader van de doelstellingen “convergentie” 
en “regionaal concurrentievermogen en 
werkgelegenheid”, bijdraagt tot de 
bevordering van de gelijkheid en tot de 
opheffing van ongelijkheden tussen vrouwen 
en mannen; “gendermainstreaming” moet 
worden gecombineerd met specifieke actie 
om de toegang tot de arbeidsmarkt en de 
duurzame arbeidsparticipatie van vrouwen 
en hun ontwikkelingsmogelijkheden in dat 
verband te verbeteren.

Motivering

Om de arbeidsparticipatie van vrouwen op de arbeidmarkt te verbeteren dienen allereerst 
specifieke maatregelen te worden genomen ter vergemakkelijking van hun toegang tot de 
arbeidsmarkt. In artikel 2, letter e) van Verordening 1784/1999 betreffende het Europees 
Sociaal Fonds wordt overigens bepaald dat  "het Fonds .... specifieke maatregelen steunt ter 
verbetering van de toegang tot  en de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt..."

Amendement 5
Artikel 3, lid 1, letter a), punt ii)
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ii) de anticipering op en het positief 
management van economische 
veranderingen, namelijk door de 
ontwikkeling en verspreiding van 
innovatieve en productievere vormen van 
arbeidsorganisatie die tot een betere 
gezondheid en meer veiligheid leiden, door 
het aangeven van de toekomstige beroeps-
en vaardigheidsvereisten, en door de 
ontwikkeling van specifieke 
arbeidsbemiddelings-, opleidings- en 
ondersteunende diensten voor werknemers 
die worden geconfronteerd met de 
herstructurering van hun bedrijf of van hun 
sector.

ii) de anticipering op en het positief 
management van economische 
veranderingen, namelijk door de 
ontwikkeling en verspreiding van 
innovatieve en productievere vormen van 
arbeidsorganisatie die tot betere 
arbeidsomstandigheden, beter aangepaste 
werktijden, een betere gezondheid en meer 
veiligheid leiden, door het aangeven van de 
toekomstige beroeps- en 
vaardigheidsvereisten, en door de 
ontwikkeling van specifieke 
arbeidsbemiddelings-, opleidings- en 
ondersteunende diensten voor werknemers 
die worden geconfronteerd met de 
herstructurering van hun bedrijf of van hun 
sector.

Motivering

Voor verbetering van de kwaliteit van het werk, als voorzien in de Lissabonstrategie en 
ondersteund in  het kader van het ESF,  zijn ook verbetering van de arbeidsomstandigheden 
en aangepaste werktijden noodzakelijk, met name met het oog op meer flexibiliteit ten einde 
rekening te houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en een betere combinatie van 
beroeps- en gezinsleven. 

Amendement 6
Artikel 3, lid 1, letter b), inleidende formule

b) vergemakkelijking van de toegang tot het 
arbeidsproces voor werkzoekenden en 
inactieven, voorkoming van werkloosheid, 
verlenging van het actieve leven en 
vergroting van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen en migranten, in het bijzonder door 
de bevordering van:

b) vergemakkelijking van de toegang tot het 
arbeidsproces voor werkzoekenden, met 
name jongeren en meer in het bijzonder 
jonge vrouwen, en inactieven, voorkoming 
van werkloosheid, verlenging van het 
actieve leven, vergroting van de 
arbeidsparticipatie en verbetering van de 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen het 
arbeidsproces voor vrouwen en migranten, 
in het bijzonder door de bevordering van:

Motivering

Volgens de statistieken blijft het aantal jonge werklozen stijgen en dit geldt meer in het 
bijzonder voor jonge vrouwen. De steun uit het ESF is van fundamenteel belang om de 
lidstaten te helpen dit probleem aan te pakken.
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Amendement 7
Artikel 3, lid 1, letter b), punt ii bis) (nieuw)

ii bis) specifieke acties om de toegang tot de 
arbeidsmarkt te verbeteren en de 
arbeidsparticipatie van jongeren, en meer 
in het bijzonder jonge vrouwen, en hun 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen het 
arbeidsproces te vergroten;

Motivering

Zie motivering van amendement 6.

Amendement 8
Artikel 3, lid 1, letter b), punt iii)

iii) specifieke acties om de duurzame 
arbeidsparticipatie van vrouwen en hun 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen het 
arbeidsproces te vergroten, om 
gendersegregatie op de arbeidsmarkt te 
verminderen, waarvoor o.a. de oorzaken van 
de loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen moeten worden aangepakt, en om 
het combineren van werk en privéleven te 
vergemakkelijken, waarvoor o.a. moet 
worden gezorgd voor uitbreiding van de 
kinderopvang en verruiming van de 
voorzieningen voor afhankelijke personen;

iii) specifieke acties om de toegang tot de 
arbeidsmarkt te verbeteren en de duurzame 
arbeidsparticipatie van vrouwen en hun 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen het 
arbeidsproces te vergroten, om 
gendersegregatie op de arbeidsmarkt te 
verminderen, waarvoor o.a. de oorzaken van 
de loonverschillen tussen mannen en 
vrouwen moeten worden aangepakt, en om 
het combineren van werk en privéleven te 
vergemakkelijken, waarvoor o.a. moet 
worden gezorgd voor uitbreiding van de 
kinderopvang en verruiming van de 
voorzieningen voor afhankelijke personen;

Motivering

Maatregelen ter vergemakkelijking van de toegang van vrouwen tot het arbeidsproces en hun 
arbeidsparticipatie zijn noodzakelijk. In artikel 2, letter e) van Verordening nr. 1784/1999 
betreffende het ESF wordt bepaald dat "het Fonds specifieke maatregelen steunt ter 
verbetering van de toegang tot en de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt..."

Amendement 9
Artikel 3, lid 1, letter b), punt iv)

iv) specifieke acties om de sociale integratie 
van migranten te verbeteren en hun 
arbeidsparticipatie te vergroten, o.a. via 

iv) specifieke acties om de sociale integratie 
van migranten en hun toegang tot de 
arbeidsmarkt te verbeteren en hun 
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begeleiding, taalonderwijs en validering van 
in het buitenland verworven kennis en 
vaardigheden.

arbeidsparticipatie en 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen het 
arbeidsproces te vergroten, o.a. via 
begeleiding, taalonderwijs en validering van 
in het buitenland verworven kennis en 
vaardigheden.

Motivering

Het is van belang naar de Europese Unie geïmmigreerde personen niet alleen de 
mogelijkheid te bieden van toegang tot de arbeidsmarkt en duurzame arbeidsparticipatie, 
maar ook van ontwikkelingsmogelijkheden binnen het arbeidsproces.

Amendement 10
Artikel 3, lid 1, letter c), punt i)

i) integratietrajecten voor toetreding tot het 
arbeidsproces ten behoeve van kansarmen, 
mensen die het slachtoffer zijn van sociale 
uitsluiting, vroegtijdige schoolverlaters, 
minderheden en gehandicapten, via 
inzetbaarheidsmaatregelen, o.a. op het 
gebied van de sociale economie, via 
begeleidende maatregelen en via aangepaste 
voorzieningen voor sociale ondersteuning en 
zorg; 

i) integratietrajecten voor toetreding tot het 
arbeidsproces ten behoeve van kansarmen, 
mensen die het slachtoffer zijn van sociale 
uitsluiting, vroegtijdige schoolverlaters, 
minderheden en gehandicapten, via 
inzetbaarheidsmaatregelen, o.a. op het 
gebied van de sociale economie, via 
begeleidende maatregelen en via aangepaste 
voorzieningen voor sociale ondersteuning en 
zorg; 

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement 11
Artikel 3, lid 1, letter c), punt ii)

ii) de diversiteit op de werkplek en de 
bestrijding van discriminatie bij het betreden 
van de arbeidsmarkt, via 
bewustmakingactiviteiten en via de 
participatie van plaatselijke 
gemeenschappen en bedrijven.

ii) de diversiteit op de werkplek en de 
bestrijding van discriminatie bij 
beroepsopleiding, het betreden van de 
arbeidsmarkt, participatie in en 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen het 
arbeidsproces, via 
bewustmakingactiviteiten en via de 
participatie van plaatselijke 
gemeenschappen en bedrijven.
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Motivering

Niet alleen bij de toegang tot de arbeidsmarkt, maar ook bij de participatie in en de 
ontwikkelingsmogelijkheden binnen het arbeidsproces evenals bij beroepsopleiding is er 
sprake van discriminatie van kansarmen.

Amendement 12
Artikel 3, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Het ESF steunt voor de bevolking 
bestemde voorlichtings- en 
bewustmakingsacties van de lidstaten ter 
bestrijding van discriminatie en ter 
bevordering van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen in de samenleving.  

Motivering

Voor de bestrijding van discriminatie en de gelijkheid van mannen en vrouwen is 
bewustmaking van de bevolking absoluut noodzakelijk, wil men tot een geleidelijke 
mentaliteitsverandering en tot ware gelijkheid op de arbeidsmarkt komen.

Amendement 13
Artikel 3, lid 4

4. Bij de tenuitvoerlegging van de in lid 2, 
onder c, punt (i), genoemde prioriteit van 
sociale integratie kan de financiering door 
het ESF van acties binnen de werkingssfeer 
van Verordening (EG) nr. […] [EFRO] 
maximaal 10% van betrokken prioriteit 
bedragen.

4. Bij de tenuitvoerlegging van de in lid 1, 
onder (c), punt (i), genoemde prioriteit van 
sociale integratie kan de financiering door 
het ESF van acties binnen de werkingssfeer 
van Verordening (EG) nr. […] [EFRO] 
maximaal 10% van betrokken prioriteit 
bedragen.

Motivering

Verwijzing naar het verkeerde lid. In artikel 3, lid 1, onder (c), punt ( i) is sprake van sociale 
integratie, niet in lid 2, onder (c), punt (i).

Amendement 14
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. In de operationele programma's is 
een financieringsplan opgenomen voor 
specifieke acties, inclusief acties ter 
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bevordering van de sociale samenhang en 
de gelijkheid van mannen en vrouwen.

Motivering

Door opneming in de operationele programma's van een financieringsplan voor de 
verschillende maatregelen en specifieke acties, met name die ter bevordering van gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen, kan de besteding van de middelen en de doeltreffendheid van elke 
actie worden geëvalueerd.

Amendement 15
Artikel 4, lid 4

4. De gekwantificeerde doelstellingen en de 
indicatoren voor het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van het nationaal 
strategisch referentiekader als bedoeld in 
artikel 18 van Verordening (EG) nr. […] 
[houdende algemene bepalingen inzake de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds] zijn 
die welke worden gebruikt bij de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie en in de context 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van sociale integratie en van 
onderwijs en opleiding. De indicatoren voor 
het toezicht op de operationele programma’s 
dienen in overeenstemming te zijn met deze 
gekwantificeerde doelstellingen.

4. De gekwantificeerde doelstellingen en de 
indicatoren voor het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van het nationaal 
strategisch referentiekader als bedoeld in 
artikel 18 van Verordening (EG) nr. […] 
[houdende algemene bepalingen inzake de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds] zijn 
die welke worden gebruikt bij de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie en in de context 
van de doelstellingen van de Gemeenschap 
op het gebied van sociale integratie,
onderwijs en opleiding en gelijkheid van 
mannen en vrouwen. De indicatoren voor 
het toezicht op de operationele programma’s 
dienen in overeenstemming te zijn met deze 
gekwantificeerde doelstellingen.

Motivering

Gelijkheid van mannen en vrouwen is een doelstelling van de Gemeenschap waarmee in het 
kader van het ESF rekening moet worden gehouden.

Amendement 16
Artikel 4, lid 5

5. De evaluaties met betrekking tot de acties 
van het ESF betreffen ook de bijdrage van 
de door het ESF gesteunde acties aan de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie en aan de 
doelstellingen van de Gemeenschap op het 

5. De evaluaties met betrekking tot de acties 
van het ESF betreffen ook de bijdrage van 
de door het ESF gesteunde acties aan de 
tenuitvoerlegging van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie en aan de 
doelstellingen van de Gemeenschap op het 
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gebied van sociale integratie en van 
onderwijs en opleiding in de betrokken 
lidstaat.

gebied van sociale integratie, van 
bevordering van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen en van onderwijs en opleiding 
in de betrokken lidstaat.

Motivering

Het is van belang na te gaan in hoeverre door het ESF gefinancierde acties bijdragen tot 
bevordering van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de lidstaten.

Amendement 17
Artikel 5, lid 2

2. De lidstaten en de beheersautoriteit van 
elk operationeel programma zien toe op de 
participatie van de sociale partners en op 
adequaat overleg met niet-gouvernementele 
belanghebbenden, op het passende 
territoriale niveau, bij de programmering, 
tenuitvoerlegging en controle van de 
ESF-steun. 

2. De lidstaten en de beheersautoriteit van 
elk operationeel programma zien toe op de 
participatie van de sociale partners en op 
adequaat overleg met niet-gouvernementele 
belanghebbenden, op het passende 
territoriale niveau, bij de programmering, 
tenuitvoerlegging, controle en evaluatie van 
de ESF-steun. 

Motivering

In artikel 10 van de algemene verordening wordt bepaald dat het partnerschap betrekking 
heeft op de voorbereiding van en het toezicht op het nationale strategische referentiekader 
alsmede op de voorbereiding, de tenuitvoerlegging, de controle en de evaluatie van de 
operationele programma's. De lidstaten betrekken alle partners, en met name de regio's, bij 
de verschillende programmeringsstadia.

Amendement 18
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om de bevolking en de 
betrokken actoren te informeren over de 
operationele programma's en activiteiten 
die door het ESF kunnen worden 
gefinancierd. 

Motivering

Door voorlichting van de bevolking en de betrokken actoren kan ervoor worden gezorgd dat 
de acties van het Fonds transparant zijn, het aantal voorstellen voor projecten wordt 
opgevoerd en het probleem van de onderbesteding van de kredieten wordt opgelost.
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Amendement 19
Artikel 5, lid 3

3. De beheersautoriteiten van de 
operationele programma’s stimuleren een 
adequate participatie van de sociale partners 
in de op grond van artikel 2 van deze 
verordening gefinancierde activiteiten 
alsmede hun toegang tot die activiteiten.

3. De beheersautoriteiten van de 
operationele programma’s stimuleren een 
adequate participatie van de sociale partners 
in de op grond van artikel 3 van deze 
verordening gefinancierde activiteiten 
alsmede hun toegang tot die activiteiten.

In het kader van de convergentiedoelstelling 
wordt ten minste 2% van de middelen van 
het ESF uitgetrokken voor 
capaciteitsopbouw en voor activiteiten die 
door de sociale partners gezamenlijk worden 
ondernomen, in het bijzonder met betrekking 
tot de verbetering van het 
aanpassingsvermogen van werknemers en 
bedrijven als bedoeld in artikel 2, lid 1, 
onder (a).

In het kader van de convergentiedoelstelling 
wordt ten minste 2% van de middelen van 
het ESF uitgetrokken voor 
capaciteitsopbouw en voor activiteiten die 
door de sociale partners gezamenlijk worden 
ondernomen, in het bijzonder met betrekking 
tot de verbetering van het 
aanpassingsvermogen van werknemers en 
bedrijven als bedoeld in artikel 3, lid 1, 
onder (a).

Motivering

Correctie van een foute verwijzing.

Amendement 20
Artikel 5, lid 4

4. De beheersautoriteiten van de 
operationele programma’s stimuleren een 
adequate participatie van de 
niet-gouvernementele organisaties in de 
gefinancierde activiteiten alsmede hun 
toegang tot die activiteiten, met name op het 
gebied van sociale integratie en van de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

4. De beheersautoriteiten van de 
operationele programma’s stimuleren een 
adequate participatie van de betrokken 
niet-gouvernementele organisaties in de 
gefinancierde activiteiten en zorgen voor 
eenvoudige en snelle toegang tot die 
activiteiten, met name op het gebied van 
sociale integratie en van de gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen.

Motivering

NGO's worden nogal eens geconfronteerd met moeilijkheden om toegang te krijgen tot door 
de structuurfondsen gefinancierde activiteiten, met name als gevolg van vaak lange termijnen 
en ingewikkelde procedures. In overweging 14 van Verordening nr. 1784/1999 betreffende het 
ESF wordt overigens gesteld dat "er bepalingen kunnen worden opgenomen waardoor 
plaatselijke groeperingen, met inbegrip van niet-gouvernementele organisaties op eenvoudige 
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en snelle wijze toegang kunnen krijgen tot bijstandsverlening uit het Fonds..."

Amendement 21
Artikel 6

De lidstaten en de beheersautoriteiten zien 
erop toe dat de operationele programma’s 
een beschrijving bevatten van de manier 
waarop de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen wordt gestimuleerd bij de 
programmering, de tenuitvoerlegging en de 
controle, met name door specifieke 
indicatoren, alsmede bij de evaluatie. 

De lidstaten en de beheersautoriteiten zien 
erop toe dat de operationele programma’s 
een beschrijving bevatten van de manier 
waarop de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen wordt gestimuleerd bij de 
programmering, de tenuitvoerlegging, de 
evaluatie en de controle, met name door 
statistieken en kwalitatieve en kwantitatieve
indicatoren per geslacht. 

Motivering

Het stelselmatig gebruik van statistieken en kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren per 
geslacht is bepalend voor de controle, de evaluatie en de beoordeling van de doeltreffendheid 
van de acties van het Fonds ten aanzien van de verwezenlijking van de doelstelling van gelijke 
kansen. Een evenwichtige deelneming van vrouwen en mannen in voornoemde instanties is 
vereist met het oog op een correcte besteding van de financiële middelen op het gebied van de 
gendergelijkheid (zie artikel 35 van de algemene Verordening nr. 1260/1999 inzake de 
structuurfondsen betreffende de samenstelling van het toezichtcomité).

Amendement 22
Artikel 10,. letter c)

c) acties ter verbetering van de sociale 
integratie van en de werkgelegenheid voor 
minderheden;

c) acties ter verbetering van de sociale 
integratie van en de werkgelegenheid voor 
minderheden, kansarmen en 
gehandicapten;

Motivering
In het jaarverslag en  eindverslag moeten naast een samenvatting van de acties ten behoeve 
van nationale minderheden, andere categorieën personen worden opgenomen, met name 
kansarmen en gehandicapten. Het jaarverslag zou een samenvatting van alle acties ter 
bevordering van de sociale integratie en de werkgelegenheid van alle in artikel 3, lid 1, punt 
c) bedoelde personen moeten omvatten.
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