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AMENDEMENTEN 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken dient bij de bevoegde Begrotingscommissie 

onderstaande amendementen in: 

Amendement  1 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat er een verband is 

tussen de programmering voor de fondsen 

van de Unie en het Europees Semester en 

de desbetreffende landspecifieke 

aanbevelingen; overwegende dat de 

fondsen van de Unie bedoeld zijn om de in 

artikel 174 VWEU genoemde 

doelstellingen te verwezenlijken teneinde 

de economische, sociale en territoriale 

samenhang van de Unie te versterken en 

de verschillen tussen de 

ontwikkelingsniveaus van de 

onderscheiden regio's te verkleinen; 

Amendement  2 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 

5. benadrukt voorts het belang van de 

horizontale beginselen die ten grondslag 

moeten liggen aan het MFK en al het 

daarmee verband houdende beleid van de 

EU; herhaalt in verband hiermee zijn 

standpunt dat de EU haar engagement moet 

nakomen om een voortrekkersrol te 

vervullen met betrekking tot de uitvoering 

van de 

duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 

de VN (SDG's) en betreurt het ontbreken 

van een duidelijk en zichtbaar engagement 

in deze zin in de voorstellen over het MFK; 

dringt daarom aan op de integratie van de 

SDG's in alle EU-beleid en -initiatieven 

van het volgende MFK; benadrukt voorts 
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dat de uitbanning van discriminatie 

essentieel is voor het nakomen van de 

verbintenissen van de EU ten aanzien van 

een inclusief Europa, en betreurt het 

ontbreken van verbintenissen op het gebied 

van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2017 bij 30 % 

moeten liggen; 

dat het belangrijk is de Europese pijler 

van sociale rechten te verwezenlijken om 

een veerkrachtig sociaal Europa tot stand 

te brengen, dat de uitbanning van 

discriminatie essentieel is voor het 

nakomen van de verbintenissen van de EU 

ten aanzien van een inclusief Europa, en 

betreurt het ontbreken van verbintenissen 

op het gebied van gendermainstreaming en 

gendergelijkheid in het EU-beleid dat met 

de voorstellen voor het MFK gepresenteerd 

is; onderstreept ook zijn standpunt dat op 

grond van de Overeenkomst van Parijs de 

klimaatgerelateerde uitgaven aanzienlijk 

moeten worden opgetrokken ten opzichte 

van het huidige MFK en zo spoedig 

mogelijk en uiterlijk in 2027 bij 30 % 

moeten liggen; 

Amendement  3 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 

4. geeft bovendien aan te zijn gekant 

tegen iedere verlaging van het niveau van 

essentiële EU-beleidsmaatregelen, met 

inbegrip van het cohesiebeleid en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

van de EU; is met name gekant tegen elke 

ingrijpende bezuiniging die een negatieve 

impact zal hebben op de aard en 

doelstellingen zelf van deze 

beleidsterreinen, bijvoorbeeld de 

voorgestelde bezuinigingen voor het 

Cohesiefonds of voor het Europees 

Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling; verzet zich in dit 

kader tegen het voorstel het Europees 

Sociaal Fonds Plus te verlagen ondanks het 

verruimde toepassingsgebied ervan en de 

opname van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, het 

Fonds voor Europese hulp aan de meest 

behoeftigen, het programma voor 

werkgelegenheid en sociale innovatie en 
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het gezondheidsprogramma; 

 

Amendement  4 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. benadrukt dat het voorgestelde 

verband tussen de programmering voor de 

structuurfondsen, hun 

beleidsdoelstellingen en het Europees 

Semester, en met name de landspecifieke 

aanbevelingen, moet worden verduidelijkt 

en dat hierbij rekening moet worden 

gehouden met de lokale en regionale 

dimensie; dringt aan op de invoering van 

doeltreffende 

programmeringsmechanismen voor de 

EU-fondsen, met name het ESF+, 

waardoor de beginselen en rechten van de 

Europese pijler van sociale rechten in de 

praktijk worden toegepast, onder meer 

door te zorgen voor ambitieuze financiële 

middelen en de nodige synergie tussen de 

fondsen van de Unie; 

 

Amendement  5 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14, punt vi  

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14 vi. verdubbeling van de middelen voor 

de aanpak van de jeugdwerkloosheid (in 

het kader van het huidige 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief); 

14 vi. verdubbeling van de middelen voor 

de aanpak van de jeugdwerkloosheid in het 

kader van het ESF+ (in het kader van het 

huidige 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief); 

waarbij de doeltreffendheid en de 

meerwaarde van de regeling gewaarborgd 

blijven; 
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Amendement  6 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. benadrukt dat de strijd tegen de 

werkloosheid bij jongeren moet worden 

opgevoerd; is evenwel bezorgd over het 

feit dat de integratie van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in het 

ESF+ ertoe kan leiden dat de lidstaten 

voor dit initiatief en voor acties die 

rechtstreeks op jongeren zijn gericht zelf 

minder middelen gaan uittrekken; 

 

Amendement  7 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. benadrukt dat de instrumenten van 

de Unie moeten worden verbeterd om de 

sociale integratie en de integratie op de 

arbeidsmarkt van onderdanen van derde 

landen aan te pakken; dringt hiertoe aan 

op een betere synergie tussen de fondsen 

van de Unie en passende middelen; 

benadrukt dat het belangrijk is ook de 

specifieke stedelijke en lokale uitdagingen 

op het gebied van migratie aan te pakken, 

onder meer door financiering 

gemakkelijker toegankelijk te maken voor 

steden, lokale en regionale overheden, 

sociale partners, sociaal-economische 

actoren en organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld die projecten 

op dit gebied ontwikkelen en uitvoeren; 

 

 

 



 

AD\1165280NL.docx 7/7 PE628.615v01-00 

 NL 

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE 

Datum goedkeuring 9.10.2018    

 
 


