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21.10.2015 A8-0307/2 

Amendement  2 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. acht het betreurenswaardig dat er 

geen algemene verwijzing is naar de 

Europa 2020-doelstelling van slimme, 

duurzame en inclusieve groei; 

onderstreept dat sociaal beleid en 

werkgelegenheidsbeleid niet alleen vanuit 

kostenoogpunt moeten worden bekeken, 

maar ook vanuit het oogpunt van de 

voordelen op lange termijn; vraagt 

daarom dat de betreffende sociale en 

milieudoelstellingen in het nieuwe 

beoordelingskader worden opgenomen 

opdat er landenspecifieke aanbevelingen 

worden gedaan aan alle landen die geen 

vooruitgang boeken met het bestrijden 

van armoede, het scheppen van 

fatsoenlijke banen die tot hoogwaardige 

werkgelegenheid leiden, het voorkomen 

van voortijdig schoolverlaten, het 

bevorderen van een leven lang leren en 

een efficiënt gebruik van hulpbronnen, en 

het voorkomen van klimaatverandering; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Amendement  3 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  33 bis. is verheugd over de daling van de 

werkloosheidspercentages in de Unie; 

wijst er echter op dat de 

werkloosheidspercentages nog steeds 

hoog zijn en vraagt de lidstaten om bij het 

voeren van een effectief actief 

arbeidsmarktbeleid een holistische 

aanpak te volgen die zowel op de 

inzetbaarheid van de werkzoekenden als 

op een inclusievere arbeidsmarkt gericht 

is, met extra steunmaatregelen voor zowel 

werkzoekenden als werkgevers; benadrukt 

dat er iets aan het probleem van de 

discrepantie tussen gevraagde en 

aangeboden vaardigheden en het 

verouderen van vaardigheden moet 

worden gedaan om de langdurige 

werkloosheid aan te pakken, en is van 

mening dat dit beleid op nationaal en 

Europees niveau meer moet worden 

gecoördineerd; vraagt derhalve om 

sterkere maatregelen ter ondersteuning en 

verdere ontwikkeling van doeltreffend 

beroepsonderwijs en -opleiding, 

samenwerking tussen 

onderwijsinstellingen, bedrijven, 

werkgeversorganisaties en andere 

belanghebbenden, en meent dat openbare 

en particuliere diensten voor 

arbeidsbemiddeling doeltreffender moeten 



 

AM\1076517NL.doc  PE570.900v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

worden zodat de discrepanties tussen 

gevraagde en aangeboden vaardigheden 

op de arbeidsmarkt kunnen worden 

aangepakt en het zoeken naar werk in de 

Unie wordt vergemakkelijkt; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Amendement  4 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  34 bis. wijst erop dat het Internationaal 

Monetair Fonds (IMF) en de Organisatie 

voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) hebben 

gewaarschuwd voor de sociale (armoede 

onder werkenden) en economische (lage 

binnenlandse vraag) problemen die 

verband houden met de loondevaluatie die 

de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden; 

benadrukt in dit verband dat een adequaat 

loonbeleid van groot belang is om de 

binnenlandse vraag in stand te houden, 

en dat loonsverhogingen daarom beter 

moeten aansluiten bij veranderingen in de 

productiviteit; meent dat er moet worden 

vermeld dat het belangrijk is de lonen te 

verhogen, met name in landen waar lonen 

lager zijn dan de armoedegrens, maar dat 

daarbij niet aan het subsidiariteitsbeginsel 

mag worden geraakt; herinnert eraan dat 

de minimumlonen aanzienlijk verschillen 

van lidstaat tot lidstaat, en vraagt opnieuw 

om een studie hierover
1
, met een analyse 

van de verschillen in koopkracht tussen 

de lidstaten; moedigt de lidstaten aan om 

overeenkomstig hun nationale wetgeving 

en praktijk minimumlonen vast te stellen 

en na te denken over het effect daarvan 

                                                 
1
 Resolutie van 11 maart 2015 (Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0068), punt 46. 
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op de armoede onder werkenden, het 

inkomen van huishoudens, de totale vraag 

en de werkgelegenheid; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/5 

Amendement  5 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  40 bis. is van mening dat de 

aanbevelingen van dit jaar vrijwel 

uitsluitend op de arbeidsmarkt gericht 

zijn, met voorbijgaan van de problemen 

met verminderde dienstverlening of de 

kwaliteit van de dienstverlening aan de 

meest behoeftigen; herhaalt dat er moet 

worden geïnvesteerd in vroegtijdige 

interventie en preventie en hoogwaardige, 

toegankelijke en inclusieve 

dienstverlening, zoals onderwijs van jongs 

af aan, steun voor gezinnen en 

gemeenschappen, sociale diensten en 

gezondheidszorg; onderstreept dat de 

toegenomen vraag naar diensten, als daar 

goed mee wordt omgegaan, ook kan 

leiden tot een aanzienlijke groei van het 

aantal banen in de sociale sector, en dat 

de gezondheidszorg en de sociale zorg 

essentiële sectoren zijn voor investeringen 

met het oog op een duurzame economie; 

verzoekt de Commissie verslag uit te 

brengen over de vorderingen bij de 

ontwikkeling van initiatieven in het kader 

van de Europa 2020-strategie met het oog 

op investeringen in de sectoren 

gezondheidszorg en sociale zorg met 

betrekking tot hoogwaardige 

werkgelegenheid; 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/6 

Amendement  6 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  41 bis. vindt het jammer dat, hoewel de 

Commissie heeft erkend dat "armoede en 

marginalisering zijn toegenomen"
1
 en dat 

1 op de 4 mensen in armoede leeft, in de 

landenspecifieke aanbevelingen geen 

gewag wordt gemaakt van de 

armoededoelstelling van de Europa 2020-

strategie; vraagt om een alomvattende 

strategie voor armoedebestrijding op basis 

van toegang tot fatsoenlijke banen die tot 

hoogwaardige werkgelegenheid leiden, 

dienstverlening en de activering van het 

minimuminkomen en de sociale 

bescherming, in overeenstemming met het 

subsidiariteitsbeginsel; wijst erop dat 

onderwijs, en daarmee de bekwaamheid 

tot werken, een van de belangrijkste 

instrumenten is om armoede te bestrijden; 

benadrukt dat de stijging van de 

persoonlijke schulden moet worden 

erkend als een situatie die de persoonlijke 

en algemene economische kwetsbaarheid 

doet toenemen; 

Or. en 

                                                 
1
 COM(2015)0250. 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Amendement  7 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  42 bis. neemt met bezorgdheid nota van de 

snelle toename van extreme vormen van 

armoede, zoals dakloosheid, in veel 

lidstaten; vraagt dat aan alle lidstaten een 

landenspecifieke aanbeveling over 

strategieën voor sociale inclusie wordt 

gericht, onder meer over de bestrijding 

van extreme vormen van armoede zoals 

dakloosheid; is het met de Commissie 

eens dat de lidstaten dakloosheid en het 

risico op dakloosheid moeten aanpakken 

met alomvattende strategieën op basis van 

preventie, op huisvesting gerichte 

benaderingen, de herziening van 

regelgeving en praktijken met betrekking 

tot uitzetting, en de beschikbaarheid van 

echt betaalbare woningen die stabiliteit 

bieden, en het tegengaan van de 

criminalisering van daklozen; dringt aan 

op verbeteringen in de 

grensoverschrijdende uitwisseling van 

goede praktijken en van wederzijds leren, 

en erkent in dit verband de rol van het 

Europees programma voor 

werkgelegenheid en sociale innovatie 

(EaSI);; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/8 

Amendement  8 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  42 ter. neemt kennis van de aanbeveling 

van de Commissie om de zorgstelsels 

zodanig te hervormen dat zij hun 

doelstelling verwezenlijken om universele 

toegang tot hoogwaardige zorg te bieden – 

met inbegrip van betaalbare 

geneesmiddelen, met name 

levensreddende – en ervoor te zorgen dat 

de rechten van medisch personeel worden 

geëerbiedigd; merkt op dat sommige 

lidstaten er ten gevolge van de crisis niet 

in zijn geslaagd ervoor te zorgen dat de 

gezondheidszorg volledig wordt gedekt; 

Or. en 

 

 


