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Amendement 1
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 9, 145, 148, 
149, 152, 153, 174 en 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gezien de artikelen 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 en 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 2
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het pakket sociale-
investeringsmaatregelen van de 
Commissie van 2013,

Or. en

Amendement 3
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Visum 13



PE639.999v02-004/125 AM\1188756NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het ontwerp van 
gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid van de Commissie en de 
Raad van 21 november 2018 bij de 
mededeling van de Commissie over de 
jaarlijkse groeianalyse 2019 
(COM(2017)0761),

– gezien het gezamenlijk verslag over 
de werkgelegenheid van de Commissie en 
de Raad dat op 15 maart 2019 werd 
goedgekeurd,

Or. en

Amendement 4
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. gezien de aanbeveling van de 
Commissie van 3 oktober 2008 over de 
actieve inclusie van personen die van de 
arbeidsmarkt zijn uitgesloten,

Or. en

Amendement 5
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel voor een 
aanbeveling van de Raad van 13 maart 
2018 met betrekking tot de toegang tot 
sociale bescherming voor werknemers en 
zelfstandigen (COM(2018)0132),

Or. en
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Amendement 6
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 5 april 2011 getiteld "Een 
EU-kader voor de nationale strategieën 
voor integratie van de Roma tot 2020" 
(COM(2011)0173) en de daaropvolgende 
uitvoerings- en evaluatieverslagen,

Or. en

Amendement 7
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1158 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 juni 2019 betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven voor 
ouders en mantelzorgers en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad, 

Or. en

Amendement 8
Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Yana Toom, Véronique 
Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Visum 43 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het initiatief van de OESO 
en de Europese Commissie over ”State of 
Health in the EU”1 en het daarmee 
verband houdende rapport “Health at a 
glance: Europe 2018”2, 

_____________________________ _______________________________
1 
https://ec.europa.eu/health/state/glance_n
l
2 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/fil
es/state/docs/2018_healthatglance_rep_en
.pdf

Or. en

Amendement 9
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 46 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 8 maart 
2011 over vermindering van de 
ongelijkheid op gezondheidsgebied in de 
EU (2010/2089(INI)),

Or. en

Amendement 10
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 47 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Richtlijn inzake gelijke 
behandeling 2006/54/EG en artikel 141 
van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap (1992) inzake het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijke 
of gelijkwaardige arbeid, 

Or. en

Amendement 11
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 47 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het document “Strategic 
Engagement for Gender Equality 
2016-2019” over het dichten van de 
genderkloof op het gebied van pensioenen 
als een van de voornaamste prioriteiten, 
en het verslag van de Commissie over 
toereikende pensioenen,

Or. en

Amendement 12
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 47 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de EU-strategie voor 
jongeren 2019-2027, die is gebaseerd op 
de resolutie van de Raad van 26 november 
2018, en de doelstelling van Europa 2020 
inzake het terugdringen van het aantal 
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vroegtijdige school- en opleidingsverlaters 
tot minder  dan 10 %,

Or. en

Amendement 13
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Visum 48 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 – gezien de Employment Outlook 
van de OESO voor de jaren 2018 en 2019,

Or. en

Amendement 14
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Visum 48 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese 
toegankelijkheidswet,

Or. en

Amendement 15
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Visum 48 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbeveling van de Raad 
van 9 april 2019 over het economisch 
beleid van de eurozone (2019/C 136/01),
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Or. en

Amendement 16
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Visum 48 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het jaarlijks overzicht van 
2019 van de Commissie van de 
werkgelegenheid en de sociale 
ontwikkelingen in Europa,

Or. en

Amendement 17
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Leszek Miller, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Visum 48 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van 2019 van de 
Commissie over armoede onder 
werkenden,

Or. en

Amendement 18
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Leszek Miller, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Visum 48 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbeveling van de Raad 
van 2018 met betrekking tot de toegang tot 
sociale bescherming voor werknemers en 
zelfstandigen,

Or. en

Amendement 19
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Visum 48 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1152 
betreffende transparante en voorspelbare 
arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, 

Or. en

Amendement 20
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
arbeidsmarktomstandigheden in de EU 
blijven verbeteren; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad verder is gestegen 
en in het laatste kwartaal van 2018 een 
recordhoogte van 73,5 % bereikte, wat 
overeenkomt met 240,7 miljoen mensen 
met een baan; overwegende dat er tussen 
de lidstaten nog altijd verschillen zijn wat 
betreft arbeidsparticipatie; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiegraad steeds 

A. overwegende dat de 
arbeidsmarktomstandigheden in de EU 
blijven verbeteren, vooral dankzij de lange 
periode van gunstige internationale 
economische omstandigheden; 
overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad verder is gestegen 
en in het laatste kwartaal van 2018 een 
recordhoogte van 73,5 % bereikte, wat 
overeenkomt met 240,7 miljoen mensen 
met een baan; overwegende dat er tussen 
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minder snel stijgt en er verwacht wordt dat 
deze trend zich zal doorzetten; 
overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad, als deze 
ontwikkelingen zich doorzetten, in 2020 op 
74,3 % zal liggen;

de lidstaten, regio’s en bevolkingsgroepen 
nog altijd verschillen zijn wat betreft 
arbeidsparticipatie; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad steeds minder snel 
stijgt en er verwacht wordt dat deze trend 
zich zal doorzetten; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad, als deze 
ontwikkelingen zich doorzetten, in 2020 op 
74,3 % zal liggen;

Or. en

Amendement 21
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
arbeidsmarktomstandigheden in de EU 
blijven verbeteren; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad verder is gestegen 
en in het laatste kwartaal van 2018 een 
recordhoogte van 73,5 % bereikte, wat 
overeenkomt met 240,7 miljoen mensen 
met een baan; overwegende dat er tussen 
de lidstaten nog altijd verschillen zijn wat 
betreft arbeidsparticipatie; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiegraad steeds 
minder snel stijgt en er verwacht wordt dat 
deze trend zich zal doorzetten; 
overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad, als deze 
ontwikkelingen zich doorzetten, in 2020 op 
74,3 % zal liggen;

A. overwegende dat de 
arbeidsmarktomstandigheden in de EU 
blijven verbeteren; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad verder is gestegen 
en in het laatste kwartaal van 2018 een 
recordhoogte van 73,5 % bereikte, wat 
overeenkomt met 240,7 miljoen mensen 
met een baan; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad in de eurozone 
is gestegen van 66,5 % in 2017 naar 
67,4 % in 2018; overwegende dat er 
tussen en in de lidstaten nog altijd grote 
verschillen zijn wat betreft de 
arbeidsparticipatiegraad (SE 77,5 %, DE 
75,9 %, IT 58,5 %, EL 54,9 %); 
overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad steeds minder 
snel stijgt en er verwacht wordt dat deze 
trend zich zal doorzetten; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiegraad, als deze 
ontwikkelingen zich doorzetten, in 2020 
op 74,3 % zal liggen;

Or. en
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Amendement 22
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
arbeidsmarktomstandigheden in de EU 
blijven verbeteren; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad verder is gestegen 
en in het laatste kwartaal van 2018 een 
recordhoogte van 73,5 % bereikte, wat 
overeenkomt met 240,7 miljoen mensen 
met een baan; overwegende dat er tussen 
de lidstaten nog altijd verschillen zijn wat 
betreft arbeidsparticipatie; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiegraad steeds 
minder snel stijgt en er verwacht wordt dat 
deze trend zich zal doorzetten; 
overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad, als deze 
ontwikkelingen zich doorzetten, in 2020 op 
74,3 % zal liggen;

A. Niet van toepassing op de 
Nederlandse versie. overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad verder is gestegen 
en in het laatste kwartaal van 2018 een 
recordhoogte van 73,5 % bereikte, wat 
overeenkomt met 240,7 miljoen mensen 
met een baan; overwegende dat er tussen 
de lidstaten nog altijd verschillen zijn wat 
betreft arbeidsparticipatie; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiegraad steeds 
minder snel stijgt en er verwacht wordt dat 
deze trend zich zal doorzetten; 
overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad, als deze 
ontwikkelingen zich doorzetten, in 2020 op 
74,3 % zal liggen;

Or. en

Amendement 23
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
arbeidsmarktomstandigheden in de EU 
blijven verbeteren; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad verder is gestegen 
en in het laatste kwartaal van 2018 een 
recordhoogte van 73,5 % bereikte, wat 
overeenkomt met 240,7 miljoen mensen 
met een baan; overwegende dat er tussen 

A. overwegende dat de 
arbeidsmarktomstandigheden in de EU 
blijven verbeteren; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad verder is gestegen 
en in het laatste kwartaal van 2018 een 
recordhoogte van 73,5 % bereikte, wat 
overeenkomt met 240,7 miljoen mensen 
met een baan; overwegende dat er tussen 
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de lidstaten nog altijd verschillen zijn wat 
betreft arbeidsparticipatie; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiegraad steeds 
minder snel stijgt en er verwacht wordt dat 
deze trend zich zal doorzetten; 
overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad, als deze 
ontwikkelingen zich doorzetten, in 2020 op 
74,3 % zal liggen;

de lidstaten nog altijd verschillen zijn wat 
betreft arbeidsparticipatie; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiegraad steeds 
minder snel stijgt en er verwacht wordt dat 
deze trend zich zal doorzetten; 
overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad, als deze 
ontwikkelingen zich doorzetten, in 2020 op 
74,3 % zal liggen; overwegende dat het 
werkloosheidscijfer in sommige lidstaten 
hoog blijft door een gebrek aan groei en 
door structurele zwakte die in grote mate 
het gevolg zijn van ondoeltreffende en in 
veel gevallen onbuigzame 
regelgevingskaders voor de arbeidsmarkt; 
overwegende dat de hervormingen van de 
arbeidsmarkt die zijn doorgevoerd in de 
meeste landen die door de eurocrisis zijn 
getroffen, noodzakelijk waren; 
overwegende dat deze landen moeten 
blijven hervormen en de bereikte 
vooruitgang niet ongedaan mogen 
maken;

Or. en

Amendement 24
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de uitdagingen 
op lange termijn, zoals de vergrijzing van 
de bevolking, de digitalisering en de 
gevolgen daarvan voor de arbeid, de 
klimaatverandering en het niet-duurzame 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 
urgent blijven;

Or. en
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Amendement 25
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Leszek Miller, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie onder werkenden boven 
de 55 jaar sterk is gestegen;

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie onder werkenden boven 
de 55 jaar sterk is gestegen; overwegende 
dat de arbeidsparticipatiegraad van 
werknemers tussen de 55 en 64 jaar in de 
eurozone met 58,8 % nog steeds duidelijk 
beneden het gemiddelde ligt; overwegende 
dat vooral vrouwen in deze 
leeftijdscategorie met 52,9 % een lagere 
participatiegraad hebben; overwegende 
dat volgens bevolkingsprognoses het 
aantal oudere werknemers zal toenemen; 
overwegende dat demografische 
veranderingen gevolgen hebben voor 
pensioen-, gezondheidszorg- en 
langdurige-zorgstelsels;

Or. en

Amendement 26
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het 
bezuinigingsbeleid en de inperkingen van 
arbeidsrechten in de afgelopen jaren 
onder andere hebben geleid tot 
toenemende onzekerheid en 
arbeidsinstabiliteit;

Or. en
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Amendement 27
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat er efficiënt beleid 
nodig is om de verschillende vormen van 
werk te bestrijken en werknemers 
adequaat te beschermen tegen misbruik, 
discriminatie en armoede;

Or. en

Amendement 28
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat werkende 
armen een aanzienlijk deel van de 
werkende bevolking uitmaken; 
overwegende dat 9,4 % van de werkenden 
in 2017 blootstond aan het risico van 
armoede; overwegende dat bijna 20,5 
miljoen werkenden deel uitmaakten van 
gezinnen die het risico op armoede liepen; 
overwegende dat voor bepaalde 
categorieën van de bevolking, met name 
mensen die in deeltijd werken, 
zelfstandigen, tijdelijk werkenden, 
jongeren, minder opgeleiden en 
alleenstaande ouders, het risico om een 
werkende arme te worden veel hoger is en 
dat dit risico in de afgelopen jaren in 
sommige gevallen aanzienlijk gestegen is;

Or. en
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Amendement 29
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Leszek Miller, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en 
vrouwen in 2018 11,6 % procentpunten 
bedroeg; overwegende dat dit verschil de 
laatste jaren niet veel kleiner is geworden;

C. overwegende dat de 
arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en 
vrouwen in 2018 11,6 % procentpunten 
bedroeg en sinds 2013 bijna onveranderd 
is gebleven;

Or. en

Amendement 30
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de 
arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en 
vrouwen in 2018 11,6 % procentpunten 
bedroeg; overwegende dat dit verschil de 
laatste jaren niet veel kleiner is geworden;

C. overwegende dat de 
arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en 
vrouwen in 2018 11,6 % procentpunten 
bedroeg; overwegende dat dit verschil de 
laatste jaren niet veel kleiner is geworden; 
overwegende dat vrouwen in de Unie 
gemiddeld 16 % minder verdienen dan 
mannen, hoewel tussen de lidstaten 
aanzienlijke verschillen bestaan;  
overwegende dat de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen in de EU-28 
ongeveer 37,2 % bedraagt voor 
gepensioneerden tussen de 65 en 79 jaar; 
overwegende dat in de EU de zorgtaken 
tussen mannen en vrouwen nog steeds 
ongelijk verdeeld zijn;

Or. en
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Amendement 31
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de lonen in deze 
jaren geleidelijk aan koopkracht hebben 
ingeboet en dat dit, samen met de 
verzwakking van collectieve 
onderhandelingen, de toename van 
atypische en onzekere banen en de 
uitholling van de rechten van 
werknemers, heeft geleid tot de toename 
van armoede, zelfs onder grote groepen 
werkenden;

Or. en

Amendement 32
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het in de eerste 
plaats de lidstaten zijn die 
verantwoordelijk zijn voor het aanpakken 
van de jeugdwerkloosheid door een 
regelgevingskader voor de arbeidsmarkt, 
onderwijs- en opleidingsstelsels en een 
actief arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen 
en toe te passen;

Or. en

Amendement 33
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het totale aantal 
gewerkte uren sinds 2013 langzaam maar 
zeker toeneemt; overwegende dat het 
aandeel permanente en voltijdse 
werknemers blijft toenemen, terwijl het 
aandeel parttimewerkers afneemt;

D. overwegende dat het totale aantal 
gewerkte uren sinds 2013 langzaam maar 
zeker toeneemt; overwegende dat het 
aandeel permanente en voltijdse 
werknemers blijft toenemen, terwijl het 
aandeel parttimewerkers afneemt; 
overwegende dat de reële loongroei nog 
steeds matig is en achterloopt bij de 
productiviteitsontwikkelingen;  
overwegende dat de onderbenutting van 
arbeid, in termen van misbruik van 
werknemers en de discrepantie tussen 
vraag en aanbod, en de werkloosheid in 
sommige lidstaten hoog blijven, terwijl in 
andere landen het arbeidsaanbod klein is;

Or. en

Amendement 34
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het totale aantal 
gewerkte uren sinds 2013 langzaam maar 
zeker toeneemt; overwegende dat het 
aandeel permanente en voltijdse 
werknemers blijft toenemen, terwijl het 
aandeel parttimewerkers afneemt;

D. overwegende dat het totale aantal 
gewerkte uren sinds 2013 langzaam maar 
zeker toeneemt; overwegende dat het 
aandeel permanente en voltijdse 
werknemers blijft toenemen, terwijl het 
aandeel parttimewerkers afneemt; 
overwegende dat het aantal onvrijwillige 
deeltijdwerkers nog steeds zeer hoog is 
met 1,3 miljoen meer deeltijdwerkers dan 
in 2008;

Or. en
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Amendement 35
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het aandeel 
tijdelijke werknemers in de EU is gestegen 
van 11 % in 2020 naar 13 % in 2017, dat 
het aandeel deeltijdwerkers in de EU is 
gestegen van 15 % in 2002 naar 19 % in 
2017 en dat deeltijdwerk in 2017 in de EU 
veel meer voorkwam onder vrouwen 
(31 %) dan onder mannen (8 %); 

Or. en

Amendement 36
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Leszek Miller, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de totale 
gezinsinkomens langzamer zijn gestegen 
dan het bbp waaruit blijkt dat de 
inkomensstijgingen als gevolg van het 
herstel de huishoudens slechts in beperkte 
mate hebben bereikt en hetgeen doet 
vermoeden dat de recente groei niet 
inclusief is; overwegende dat de reële 
gemiddelde lonen in vele lidstaten nog 
steeds achterblijven bij de niveaus van 
vóór de crisis en dat de groei ervan in 
2017 lager lag dan de groei van de 
productiviteit; overwegende dat de 
inkomensongelijkheid vaak verband 
houdt met ongelijke kansen bij de toegang 
tot onderwijs, opleiding en sociale 
bescherming;
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Or. en

Amendement 37
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat andere 
lidstaten worden geconfronteerd met 
structurele uitdagingen op de 
arbeidsmarkt zoals een lage participatie 
en een discrepantie in vaardigheden en 
kwalificaties; overwegende dat er een 
stijgende behoefte is aan concrete 
maatregelen voor de integratie of re-
integratie van inactieven om tegemoet te 
komen aan de behoeften van de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 38
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
werkloosheidsgraad in de eurozone onder 
alle leeftijdsgroepen en onder zowel 
mannen als vrouwen is gedaald; 
overwegende dat er tussen de lidstaten nog 
altijd grote verschillen bestaan wat betreft 
de werkloosheidscijfers; overwegende dat 
de jeugdwerkloosheid nog altijd zeer hoog 
is; overwegende dat het aantal langdurig 
werklozen weliswaar afneemt, maar nog 
steeds erg hoog ligt;

E. overwegende dat de 
werkloosheidsgraad in de eurozone onder 
alle leeftijdsgroepen en onder zowel 
mannen als vrouwen is gedaald; 
overwegende dat in juli 2019 in de EU-28 
15,613 miljoen mannen en vrouwen nog 
steeds werkloos waren, van wie 
12,322 miljoen in de eurozone; 
overwegende dat er tussen de lidstaten nog 
altijd grote verschillen bestaan wat betreft 
de werkloosheidscijfers; overwegende dat 
de jeugdwerkloosheid nog altijd zeer hoog 
is; overwegende dat het aantal langdurig 
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werklozen weliswaar afneemt, maar nog 
steeds erg hoog ligt;

Or. en

Amendement 39
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
werkloosheidsgraad in de eurozone onder 
alle leeftijdsgroepen en onder zowel 
mannen als vrouwen is gedaald; 
overwegende dat er tussen de lidstaten nog 
altijd grote verschillen bestaan wat betreft 
de werkloosheidscijfers; overwegende dat 
de jeugdwerkloosheid nog altijd zeer hoog 
is; overwegende dat het aantal langdurig 
werklozen weliswaar afneemt, maar nog 
steeds erg hoog ligt;

E. overwegende dat de 
werkloosheidsgraad in de eurozone onder 
alle leeftijdsgroepen en onder zowel 
mannen als vrouwen is gedaald; 
overwegende dat er tussen de lidstaten en 
regio’s nog altijd grote verschillen bestaan 
wat betreft de werkloosheidscijfers; 
overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
nog altijd zeer hoog is; overwegende dat 
het aantal langdurig werklozen weliswaar 
afneemt, maar nog steeds erg hoog ligt, 
vooral onder kwetsbare 
bevolkingsgroepen en in regio’s die een 
economische en demografische 
achteruitgang doormaken;

Or. en

Amendement 40
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Agnes Jongerius, 
Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
werkloosheidsgraad in de eurozone onder 
alle leeftijdsgroepen en onder zowel 
mannen als vrouwen is gedaald; 
overwegende dat er tussen de lidstaten nog 

E. overwegende dat de 
werkloosheidsgraad in juni 2019 in de EU 
naar 6,3 % en in de eurozone naar 7,5 % 
is gedaald; overwegende dat de 
werkloosheidsgraad onder zowel mannen 
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altijd grote verschillen bestaan wat betreft 
de werkloosheidscijfers; overwegende dat 
de jeugdwerkloosheid nog altijd zeer hoog 
is; overwegende dat het aantal langdurig 
werklozen weliswaar afneemt, maar nog 
steeds erg hoog ligt;

als vrouwen is gedaald; overwegende dat 
er tussen de lidstaten nog altijd grote 
verschillen bestaan wat betreft de 
werkloosheidscijfers (2018: EL 19,3 %, 
ES 15,3 %, DE 3,4 %, CZ 2,2 %) en dat de 
spreiding van de 
werkloosheidspercentages tussen 
nationale en subnationale gebieden sedert 
2007 is toegenomen;  overwegende dat de 
jeugdwerkloosheid nog altijd 
onaanvaardbaar hoog is met 14,2 % in 
april 2019 (gemiddeld 15,2 % in de EU in 
2018 en gemiddeld 16,9 % in de eurozone 
in 2018), maar lager ligt dan in de periode 
vóór de crisis in 2008; overwegende dat de 
verschillen tussen de lidstaten zeer groot 
zijn (EL 39,9 %, ES 34,3 %, IT 32,2 %, in 
contrast met NL 7,2 %, CZ 6,7 %, DE 
6,2 %); overwegende dat gemiddeld elke 
tweede werkloze werkzoekende meer dan 
12 maanden zonder werk is geweest en dat 
het percentage langdurig werklozen met 
3,8 % nog steeds boven het niveau van 
vóór de crisis van 2,9 % ligt;

Or. en

Amendement 41
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de 
werkloosheidsgraad in de eurozone onder 
alle leeftijdsgroepen en onder zowel 
mannen als vrouwen is gedaald; 
overwegende dat er tussen de lidstaten nog 
altijd grote verschillen bestaan wat betreft 
de werkloosheidscijfers; overwegende dat 
de jeugdwerkloosheid nog altijd zeer hoog 
is; overwegende dat het aantal langdurig 
werklozen weliswaar afneemt, maar nog 

E. overwegende dat de 
werkloosheidsgraad in de eurozone onder 
alle leeftijdsgroepen en onder zowel 
mannen als vrouwen is gedaald; 
overwegende dat er tussen en in de 
lidstaten nog altijd grote verschillen 
bestaan wat betreft de 
werkloosheidscijfers; overwegende dat de 
jeugdwerkloosheid nog altijd zeer hoog is; 
overwegende dat het aantal langdurig 
werklozen weliswaar afneemt, maar nog 
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steeds erg hoog ligt; steeds erg hoog ligt, vooral onder 
jongeren; overwegende dat de 
werkloosheid bijzonder hoog blijft voor 
mensen met een handicap1; 

_________________________ ____________________________
1 Gemiddeld heeft slechts 48,1 % 
van de mensen met een handicap werk in 
vergelijking met 73,9 % voor de algehele 
bevolking. EU SILC 2016. Zie: 
https://www.disability-
europe.net/theme/eu2020

Or. en

Amendement 42
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat met een 
uitsluitende focus op het de 
werkloosheidsgraad wordt voorbijgegaan 
aan andere belangrijke cijfers inzake de 
slapte op de arbeidsmarkt die wordt 
gedefinieerd als de kloof tussen de door 
werkenden gewenste hoeveelheid werk en 
de feitelijke hoeveelheid beschikbaar 
werk; overwegende dat deze andere 
indicatoren sinds de crisis aanzienlijk zijn 
toegenomen en langzamer hebben 
gereageerd op het herstel dan de 
werkloosheidsgraad zelf;

Or. en

Amendement 43
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat volgens Eurostat 
in 2017 in de EU-28 8,973 miljoen 
gedeeltelijk werklozen deeltijdwerkers 
waren; overwegende dat daarnaast 8,127 
mensen konden werken, maar niet naar 
een baan zochten, en dat nog eens 2,289 
miljoen mensen naar een baan zochten 
zonder dat zij binnen een korte termijn 
konden beginnen te werken; overwegende 
dat dit erop neerkomt dat in 2017 in de 
EU-28 in totaal 19,389 miljoen mensen in 
een situatie vergelijkbaar met 
werkloosheid verkeerden zonder dat zij in 
de werkloosheidscijfers werden meegeteld, 
hetgeen ongeveer hetzelfde aantal is als 
het aantal mensen die als werkloos 
werden beschouwd (18,776 miljoen);

Or. en

Amendement 44
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van horizontale en verticale 
arbeidsmarktsegmentatie, met negatieve 
gevolgen voor met name vrouwen, 
laagopgeleiden, jongeren en ouderen, 
mensen met een handicap, mensen met 
een migratieachtergrond en nationale, 
taalkundige, etnische en seksuele 
minderheden;

Schrappen

Or. en

Amendement 45
France Jamet
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van horizontale en verticale 
arbeidsmarktsegmentatie, met negatieve 
gevolgen voor met name vrouwen, 
laagopgeleiden, jongeren en ouderen, 
mensen met een handicap, mensen met een 
migratieachtergrond en nationale, 
taalkundige, etnische en seksuele 
minderheden;

F. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van horizontale en verticale 
arbeidsmarktsegmentatie, met negatieve 
gevolgen voor met name vrouwen, 
laagopgeleiden, jongeren en ouderen, 
mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 46
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Leszek Miller, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van horizontale en verticale 
arbeidsmarktsegmentatie, met negatieve 
gevolgen voor met name vrouwen, 
laagopgeleiden, jongeren en ouderen, 
mensen met een handicap, mensen met een 
migratieachtergrond en nationale, 
taalkundige, etnische en seksuele 
minderheden;

F. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van horizontale en verticale 
arbeidsmarktsegmentatie, met negatieve 
gevolgen voor met name vrouwen, 
laagopgeleiden, jongeren en ouderen, 
mensen met een handicap, mensen met een 
migratieachtergrond en nationale, 
taalkundige, etnische en seksuele 
minderheden; overwegende dat in 2016 de 
arbeidsparticipatiegraad van mensen met 
een handicap met 48,1 % veel lager lag 
dan de gemiddelde 
arbeidsparticipatiegraad;

Or. en
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Amendement 47
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van horizontale en verticale 
arbeidsmarktsegmentatie, met negatieve 
gevolgen voor met name vrouwen, 
laagopgeleiden, jongeren en ouderen, 
mensen met een handicap, mensen met een 
migratieachtergrond en nationale, 
taalkundige, etnische en seksuele 
minderheden;

F. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van horizontale en verticale 
arbeidsmarktsegmentatie, met negatieve 
gevolgen voor met name vrouwen, 
laagopgeleiden, jongeren en ouderen, 
mensen met een handicap, etnische en 
seksuele minderheden en mensen met een 
uiteenlopende culturele en taalkundige 
achtergrond;

Or. en

Amendement 48
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van horizontale en verticale 
arbeidsmarktsegmentatie, met negatieve 
gevolgen voor met name vrouwen, 
laagopgeleiden, jongeren en ouderen, 
mensen met een handicap, mensen met een 
migratieachtergrond en nationale, 
taalkundige, etnische en seksuele 
minderheden;

F. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van horizontale en verticale 
arbeidsmarktsegmentatie en werkende 
armen, met negatieve gevolgen voor met 
name vrouwen, laagopgeleiden, jongeren 
en ouderen, mensen met een handicap, 
mensen met een migratieachtergrond en 
nationale, taalkundige, etnische en seksuele 
minderheden;

Or. en

Amendement 49
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat jongeren, 
alleenstaande ouders, mantelzorgers, 
langdurig zieken, mensen met een 
handicap of gezondheidsproblemen, 
migranten en mensen uit etnische en 
religieuze minderheden die nog steeds 
stuiten op specifieke belemmeringen in de 
toegang tot werk en in alle fasen van hun 
carrière te maken hebben met 
discriminatie, onevenredig door 
langdurige werkloosheid worden 
getroffen;

Or. en

Amendement 50
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat insulaire en 
bergachtige gebieden grote uitdagingen 
vormen voor een optimaal 
werkgelegenheidsniveau; 

Or. en

Amendement 51
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat 
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belemmeringen bij de toegang tot sociale 
bescherming voor atypische werknemers 
en zelfstandigen het welzijn van de 
beroepsbevolking en het functioneren van 
de arbeidsmarkten in de weg kunnen 
staan;

Or. en

Amendement 52
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat 
hoogwaardige banen een belangrijke 
factor zijn in de strijd tegen armoede en 
sociale uitsluiting; overwegende dat alle 
leden van de samenleving die het verst 
van de arbeidsmarkt verwijderd zijn en 
risico op armoede en sociale uitsluiting 
lopen, moeten worden bereikt;

Or. en

Amendement 53
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de vacaturegraad 
blijft stijgen; overwegende dat er een 
structurele discrepantie is tussen gevraagde 
en aangeboden vaardigheden en een 
structureel tekort aan vakmensen;

G. overwegende dat de vacaturegraad 
blijft stijgen; overwegende dat er een 
structurele discrepantie is tussen gevraagde 
en aangeboden vaardigheden en een 
structureel tekort aan vakmensen die onder 
andere de toeristenbranche en traditionele 
ambachten treffen;

Or. en
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Amendement 54
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de vacaturegraad 
blijft stijgen; overwegende dat er een 
structurele discrepantie is tussen gevraagde 
en aangeboden vaardigheden en een 
structureel tekort aan vakmensen;

G. overwegende dat de vacaturegraad 
blijft stijgen en dat de  discrepantie tussen 
de vraag en aanbod op de  arbeidsmarkt 
in vele lidstaten nog steeds een essentiële 
oorzaak van werkloosheid blijft; 
overwegende dat er een structurele 
discrepantie is tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden en een 
structureel tekort aan vakmensen;

Or. en

Amendement 55
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de vacaturegraad 
blijft stijgen; overwegende dat er een 
structurele discrepantie is tussen gevraagde 
en aangeboden vaardigheden en een 
structureel tekort aan vakmensen;

G. overwegende dat de vacaturegraad 
blijft stijgen; overwegende dat er een 
structurele discrepantie is tussen gevraagde 
en aangeboden vaardigheden en een 
structureel tekort aan vakmensen; 
overwegende dat volgens het Cedefop, 
ondanks de bezorgdheid omtrent het 
toenemend tekort aan en lacunes in 
vaardigheden, zo’n 39 % van de 
volwassen werknemers in de EU te 
hooggeschoold zijn en vastzitten in banen 
van lage kwaliteit;

Or. en
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Amendement 56
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de vacaturegraad 
blijft stijgen; overwegende dat er een 
structurele discrepantie is tussen gevraagde 
en aangeboden vaardigheden en een 
structureel tekort aan vakmensen;

G. overwegende dat de vacaturegraad 
blijft stijgen; overwegende dat de 
structurele discrepantie tussen gevraagde 
en aangeboden vaardigheden en het 
structureel tekort aan vakmensen in vele 
sectoren toenemen, bijvoorbeeld in de 
ICT-sector waar de kloof tussen vraag en 
aanbod van specialisten in de EU naar 
verwachting tegen 2020 tot ongeveer 
500 000 zal stijgen;

Or. en

Amendement 57
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. wijst erop dat volgens schattingen 
van het Europees Centrum voor de 
ontwikkeling van de beroepsopleiding 
(Cedefop) de verdeling van vaardigheden 
bij de beroepsbevolking in 2017 
grotendeels overeenstemde met de 
kwalificatievereisten van de arbeidsmarkt 
en dat het arbeidsaanbod voor alle 
kwalificatietypes hoger was dan de vraag, 
en met name zeer hoog was voor lage en 
gemiddelde kwalificaties; overwegende 
dat de vraag naar geschoolde 
arbeidskrachten waarschijnlijk zal blijven 
toenemen;  overwegende dat uit de meest 
recente prognoses van het Cedefop blijkt 
dat tussen 2017 en 2025 meer dan 13 
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miljoen banen zullen worden gecreëerd 
waarvoor hoogopgeleiden nodig zijn, 
terwijl bijna 6 miljoen banen voor 
laagopgeleiden zullen verdwijnen;

Or. en

Amendement 58
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de prognoses van 
het Cedefop tot 2025 een gelijktijdige 
toename aan vaardigheden, zowel aan de 
vraag- als aan de aanbodzijde, te zien 
geven, maar dat het aanbod aan 
vaardigheden naar verwachting iets 
sneller zal toenemen dan de vraag naar 
vaardigheden; zo zal bijvoorbeeld het 
aandeel van de beroepsbevolking met 
slechts een diploma lager of lager 
middelbaar onderwijs naar verwachting 
dalen van 20,2 % in 2017 naar 16,8 % in 
2025, terwijl het aandeel banen voor 
mensen met lage kwalificaties naar 
verwachting zal dalen van 18,4 % naar 
15,4 %, maar deze gelijktijdige 
ontwikkeling verhindert geen potentiële 
discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden, zoals 
overkwalificering; 

Or. en

Amendement 59
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorin

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)



PE639.999v02-0032/125 AM\1188756NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat de 
arbeidsmarkt zeer versnipperd is en dat 
elk segment zijn eigen specifieke 
kenmerken heeft;

Or. en

Amendement 60
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat, nu er 
nieuwe vormen van werk opkomen, onder 
andere platformwerk en zelfstandigen, de 
sociale bescherming, die traditioneel is 
afgestemd op werknemers die voltijds en 
voor onbeperkte tijd in dienst zijn, moet 
worden aangepast;

Or. en

Amendement 61
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G sexies. overwegende dat universele 
toegang tot hoogwaardige en betaalbare 
huisvesting en gezondheidszorg een 
basisbehoefte van de samenleving is;

Or. en
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Amendement 62
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de sociale 
omstandigheden steeds beter worden; 
overwegende dat veel mensen in armoede 
leven of dreigen in armoede te vervallen, 
en dat er nog steeds mensen zijn die buiten 
de stelsels van sociale zekerheid vallen en 
geen toegang hebben tot diensten;

H. overwegende dat veel mensen in 
armoede leven of dreigen in armoede te 
vervallen, en dat er nog steeds mensen zijn 
die buiten de stelsels van sociale zekerheid 
vallen en geen toegang hebben tot 
diensten;

Or. en

Amendement 63
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de sociale 
omstandigheden steeds beter worden; 
overwegende dat veel mensen in armoede 
leven of dreigen in armoede te vervallen, 
en dat er nog steeds mensen zijn die buiten 
de stelsels van sociale zekerheid vallen en 
geen toegang hebben tot diensten;

H. overwegende dat de sociale 
omstandigheden steeds beter worden; 
overwegende dat veel mensen in armoede 
leven of dreigen in armoede te vervallen, 
en dat er nog steeds mensen zijn die buiten 
de stelsels van sociale zekerheid vallen en 
geen toegang hebben tot diensten; 
overwegende dat vooruitgang is geboekt 
bij de verwezenlijking van de doelstelling 
inzake het terugdringen van de armoede 
van de Europa 2020-strategie, met een 
vermindering van 5,6 miljoen armen 
sedert 2008, maar dat de doelstelling om 
tegen 2020 ten minste 20 miljoen mensen 
voor armoede te behoeden nog lang niet is 
bereikt met 113 miljoen mensen die nog 
steeds het risico lopen arm te worden; 
overwegende dat meer armoede wordt 
geleden door kinderen en andere groepen, 
zoals alleenstaande ouders, migranten, 
Roma en etnische minderheden en 
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langdurig werklozen; overwegende dat de 
armoede onder werkenden snel toeneemt 
(9,6 %) en dat de armoede- en 
ongelijkheidskloof in de EU steeds breder 
wordt;

Or. en

Amendement 64
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de sociale 
omstandigheden steeds beter worden; 
overwegende dat veel mensen in armoede 
leven of dreigen in armoede te vervallen, 
en dat er nog steeds mensen zijn die buiten 
de stelsels van sociale zekerheid vallen en 
geen toegang hebben tot diensten;

H. overwegende dat een op de vijf 
Europeanen in armoede en sociale 
uitsluiting dreigt te vervallen, en dat er 
nog steeds mensen zijn die buiten de 
stelsels van sociale zekerheid vallen en 
geen toegang hebben tot diensten; 
overwegende dat atypische werknemers 
vaak geen volledige toegang tot sociale 
bescherming hebben en vele zelfstandigen 
geen of weinig sociale bescherming 
genieten; overwegende dat er nog steeds 
schijnzelfstandigheid bestaat die leidt tot 
werkonzekerheid, ongewisheid en 
onzekerheid waardoor met name 
kwetsbare groepen worden getroffen; 
overwegende dat sociale overdrachten 
(andere dan pensioenen) een grote 
invloed hebben op de terugdringing van 
de armoede in vele lidstaten, met 
gemiddeld 32,4 % in 2017; overwegende 
dat deze invloed sinds 2010 elk jaar 
(behalve in 2012) afneemt en de 
verschillen tussen de lidstaten groot zijn 
(56,9 % FI, 15,8 % EL);

Or. en
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Amendement 65
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de sociale 
omstandigheden steeds beter worden; 
overwegende dat veel mensen in armoede 
leven of dreigen in armoede te vervallen, 
en dat er nog steeds mensen zijn die buiten 
de stelsels van sociale zekerheid vallen en 
geen toegang hebben tot diensten;

H. overwegende dat de sociale 
omstandigheden over het algemeen steeds 
beter worden; overwegende dat veel 
mensen in armoede leven of dreigen in 
armoede te vervallen, en dat er nog steeds 
mensen zijn die buiten de stelsels van 
sociale zekerheid vallen en geen toegang 
hebben tot diensten; overwegende dat 
kinderarmoede en het risico op armoede 
voor kinderen hoog blijft;

Or. en

Amendement 66
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de EU-
jongerengarantie moet worden verbeterd 
om alle hiermee gemoeide problemen op 
te lossen, zoals de Europese Rekenkamer 
in haar verslag heeft onderstreept, 
teneinde aan haar aanvankelijke 
verwachtingen te voldoen, namelijk het 
helpen van jongeren zonder baan, 
opleiding of scholing; 

Or. en

Amendement 67
Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Yana Toom, Véronique 
Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne
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Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat er discrepanties 
in levensverwachting bestaan al 
naargelang de sociale en economische 
status; overwegende dat deze kloven 
grotendeels een afspiegeling vormen van 
de verschillen in blootstelling aan 
risicofactoren (ook op het werk) en dat 
huishoudens met lage inkomens 
waarschijnlijk vaker berichten dat zij 
onvervulde gezondheidsbehoeften hebben 
dan huishoudens met hoge inkomens;  
overwegende dat het derhalve belangrijk 
is de gezondheid te bevorderen en in het 
sociaal en werkgelegenheidsbeleid op te 
nemen;

Or. en

Amendement 68
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat 
intermediaire niveaus van collectieve 
onderhandelingen lijken te leiden tot een 
compactere loonstructuur; overwegende 
dat de uitholling van collectieve 
onderhandelingen in een aantal lidstaten 
samenviel met de toename van lage lonen 
(werknemers die minder dan twee derde 
van het gemiddelde loon ontvangen);

Or. en
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Amendement 69
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Overweging H quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quinquies. overwegende dat een goede 
geestelijke gezondheid een essentieel 
onderdeel van het individuele welzijn 
vormt; overwegende dat een op de zes 
mensen in de lidstaten van de EU in 2016 
te kampen hadden met een psychisch 
probleem; overwegende dat mensen die 
verklaren chronisch depressief  te zijn, in 
alle EU-landen veel minder vaak een 
baan hebben;

Or. en

Amendement 70
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Overweging H sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H sexies. overwegende dat de totale 
kosten van psychische aandoeningen in 
de EU worden geraamd op meer dan 600 
miljard EUR, dat wil zeggen meer dan 
4 % van het bbp; 

Or. en

Amendement 71
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Agnes Jongerius, 
Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het bruto 
besteedbaar inkomen van huishoudens per 
hoofd van de bevolking in 2017 hoger lag 
dan vóór de crisis in de eurozone; 
overwegende dat dit niet gold voor alle 
lidstaten;

I. overwegende dat het bruto 
besteedbaar inkomen van huishoudens per 
hoofd van de bevolking in 2017 hoger lag 
dan vóór de crisis van 2008 in de eurozone 
(waarbij dit reeds het geval was in de EU 
in 2015); overwegende dat dit niet gold 
voor acht lidstaten (met name 
Griekenland, Cyprus, Italië en Spanje) en 
vele regio’s; overwegende dat het inkomen 
van de armsten in de zuidelijke lidstaten 
erop is achteruitgegaan;

Or. en

Amendement 72
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het bruto 
besteedbaar inkomen van huishoudens per 
hoofd van de bevolking in 2017 hoger lag 
dan vóór de crisis in de eurozone; 
overwegende dat dit niet gold voor alle 
lidstaten;

I. overwegende dat het bruto 
besteedbaar inkomen van huishoudens per 
hoofd van de bevolking in 2017 hoger lag 
dan vóór de crisis in de eurozone; 
overwegende dat dit niet gold voor alle 
lidstaten; overwegende dat de inkomens 
van huishoudens langzamer zijn gestegen 
dan het bbp en dat dit vragen opwerpt 
over de inclusiviteit van de recente groei;

Or. en

Amendement 73
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)



AM\1188756NL.docx 39/125 PE639.999v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat volgens de 
Eurobarometer 2018 de burgers van de 
EU zich het meest zorgen maken over de 
sociale en economische situatie en 
milieukwesties; 

Or. en

Amendement 74
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat de mondiale 
ontwikkelingen, zoals de digitalisering en 
de ecologische transitie, de noodzaak 
onderstrepen van een gemeenschappelijk 
aanpak door de EU; overwegende dat 
deze mondiale uitdagingen regio’s en 
gebieden op uiteenlopende wijze treffen; 
overwegende dat de rol van de sociale 
dialoog, de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld van cruciaal 
belang is voor een inclusieve transitie; 
overwegende dat de betrokkenheid van de 
sociale partners bij de beleidsvorming in 
vele lidstaten nog steeds gering is;

Or. en

Amendement 75
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging I quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

I quater. overwegende dat de 
economische sectoren die zorgen voor 
bijna 90 % van de totale CO2-uitstoot, 
ongeveer 25 % van de beroepsbevolking 
in de EU tewerkstellen; overwegende dat 
de omscholing van deze beroepsbevolking 
een belangrijk deel uitmaakt van de 
transitie naar een duurzame economie;

Or. en

Amendement 76
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging I quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I quinquies. overwegende dat een 
ambitieus klimaatbeleid banen en groei 
genereert en positieve gevolgen voor het 
welzijn heeft; overwegende dat volgens 
prognoses de volledige tenuitvoerlegging 
van de Overeenkomst van Parijs in de EU 
tegen 2030 1,2 miljoen extra banen 
genereert naast de 12 miljoen reeds 
verwachte nieuwe banen;

Or. en

Amendement 77
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging I sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

I sexies. overwegende dat slechts 
9 % van de landspecifieke aanbevelingen 
2011-2018 volledig ten uitvoer zijn gelegd, 
dat bij 17 % aanzienlijke vooruitgang, bij 
44 % enige vooruitgang, bij 25 % slechts 
beperkte vooruitgang en bij 5 % geen 
enkele vooruitgang is geboekt;

Or. en

Amendement 78
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging I septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I septies. overwegende dat de 
Commissie in 2019 aan 15 lidstaten 
aanbevelingen heeft gedaan ter 
verbetering van de doeltreffendheid, 
toegankelijkheid en duurzaamheid van de 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 79
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Overweging I octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I octies. overwegende dat de 
gemiddelde huisvestingskosten en 
financiële overbelasting in de EU zijn 
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teruggelopen, maar dat de schaarste aan 
adequate en betaalbare woningen in vele 
lidstaten nog steeds een groeiend 
probleem is en dat in 2017 een op de tien 
Europeanen 40 % of meer van het 
gezinsinkomen aan huisvesting besteedde;

Or. en

Amendement 80
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I nonies. overwegende dat een goed 
functionerende sociale dialoog van 
essentieel belang is voor de Europese 
sociale markteconomie, omdat deze de 
sociale samenhang versterkt en de 
conflicten in de samenleving beperkt, tot 
wederzijds voordeel van werknemers, 
werkgevers en regeringen; overwegende 
dat de sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen van doorslaggevend 
belang zijn voor het ontwikkelen en 
uitvoeren van beleid waarmee de 
arbeidsomstandigheden en 
arbeidsvoorwaarden kunnen worden 
verbeterd;

Or. en

Amendement 81
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I decies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

I decies. overwegende dat 
maatschappelijke organisaties een 
essentiële bijdrage leveren aan de 
diensten op het gebied van inclusie en 
zorgen voor het inbrengen van hun 
standpunten in de beleidsvorming;

Or. en

Amendement 82
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. benadrukt dat de sociale 
doelstellingen en verplichtingen van de 
EU net zo belangrijk zijn als haar 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op de sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten (EPSR) zodanig 
ten uitvoer te leggen dat er een echte 
sociale dimensie van de EU tot stand 
wordt gebracht (door wetgeving, 
beleidsvormings- en financiële 
instrumenten op het passende niveau); 
onderstreept derhalve dat de 
hervormingen van de lidstaten, zoals 
bepleit door de Commissie middels 
landspecifieke aanbevelingen, gericht 
moeten zijn op transformerende 
maatregelen om te komen tot een sociaal 
rechtvaardige en ecologisch duurzame 
Unie, overeenkomstig onze internationale 
klimaatverbintentissen; doet in dit 
verband een beroep op de Commissie om 
te zorgen voor beleidssamenhang tussen 
de landspecifieke aanbevelingen en de 
uitvoering van de EPSR; dringt er bij de 
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Commissie op aan te zorgen voor 
samenhang tussen de sociale en 
economische landspecifieke 
aanbevelingen en erop toe te zien dat de 
landspecifieke aanbevelingen elkaar 
versterken en niet met elkaar in 
tegenspraak zijn, waarbij bijvoorbeeld 
investeringen in sociale en 
gezondheidszorg niet mogen worden 
tegengewerkt door op groei gerichte 
landspecifieke aanbevelingen;

Or. en

Amendement 83
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat de economische 
situatie in de EU op dit moment weliswaar 
gunstig is en dat de totale werkgelegenheid 
gestaag toeneemt, maar dat er op het 
gebied van jeugdwerkloosheid, 
segmentatie en ongelijkheden op de 
arbeidsmarkt, armoede onder werkenden 
en productiviteit nog steeds behoefte is aan 
verbetering;

1. merkt op dat de economische 
situatie in de EU op dit moment weliswaar 
gunstig is en dat de totale werkgelegenheid 
gestaag toeneemt, maar dat er op het 
gebied van jeugdwerkloosheid, 
segmentatie en ongelijkheden op de 
arbeidsmarkt, armoede onder werkenden 
en productiviteit nog steeds behoefte is aan 
verbetering, vooral in het kader van de 
vertraging of recessie van de 
wereldeconomie die in de komende jaren 
worden verwacht;

Or. en

Amendement 84
Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Véronique 
Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1



AM\1188756NL.docx 45/125 PE639.999v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat de economische 
situatie in de EU op dit moment weliswaar 
gunstig is en dat de totale werkgelegenheid 
gestaag toeneemt, maar dat er op het 
gebied van jeugdwerkloosheid, 
segmentatie en ongelijkheden op de 
arbeidsmarkt, armoede onder werkenden 
en productiviteit nog steeds behoefte is aan 
verbetering;

1. merkt op dat de economische 
situatie in de EU op dit moment weliswaar 
gunstig is en dat de totale werkgelegenheid 
gestaag toeneemt, maar dat het van 
essentieel belang blijft de 
jeugdwerkloosheid, alsmede de problemen 
van jongeren die niet werken en geen 
onderwijs of opleiding volgen, snel  aan te 
pakken, en dat er op het gebied van 
segmentatie en ongelijkheden op de 
arbeidsmarkt, armoede onder werkenden 
en productiviteit nog steeds behoefte is aan 
verbetering;

Or. en

Amendement 85
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat de economische 
situatie in de EU op dit moment weliswaar 
gunstig is en dat de totale werkgelegenheid 
gestaag toeneemt, maar dat er op het 
gebied van jeugdwerkloosheid, 
segmentatie en ongelijkheden op de 
arbeidsmarkt, armoede onder werkenden 
en productiviteit nog steeds behoefte is aan 
verbetering;

1. merkt op dat de economische 
situatie in de EU op dit moment weliswaar 
gunstig is en dat de totale werkgelegenheid 
gestaag toeneemt, maar dat er voor een 
doeltreffende aanpak van precaire arbeid, 
jeugdwerkloosheid, segmentatie en 
ongelijkheden op de arbeidsmarkt, 
ontoereikende sociale bescherming, 
armoede onder werkenden en 
onderbenutting van arbeid nog steeds 
behoefte is aan grote verbetering;

Or. en

Amendement 86
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Leszek Miller, 
Manuel Pizarro, Nicolas Schmit
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat de economische 
situatie in de EU op dit moment weliswaar 
gunstig is en dat de totale werkgelegenheid 
gestaag toeneemt, maar dat er op het 
gebied van jeugdwerkloosheid, 
segmentatie en ongelijkheden op de 
arbeidsmarkt, armoede onder werkenden 
en productiviteit nog steeds behoefte is aan 
verbetering;

1. merkt op dat de economische 
situatie in de EU op dit moment weliswaar 
gunstig is en dat de totale werkgelegenheid 
gestaag toeneemt, maar dat er op het 
gebied van jeugdwerkloosheid, langdurige 
werkloosheid, segmentatie en 
ongelijkheden op de arbeidsmarkt, 
armoede onder werkenden en productiviteit 
nog steeds een urgente behoefte is aan 
verbetering; betreurt ten zeerste dat de 
reële loongroei achterblijft bij de 
verwachtingen gezien de positieve 
economische en arbeidsmarktprestaties; 
dringt aan op een nieuwe financieel 
instrument voor het aanpakken van de 
langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

Or. en

Amendement 87
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat de economische 
situatie in de EU op dit moment weliswaar 
gunstig is en dat de totale werkgelegenheid 
gestaag toeneemt, maar dat er op het 
gebied van jeugdwerkloosheid, 
segmentatie en ongelijkheden op de 
arbeidsmarkt, armoede onder werkenden 
en productiviteit nog steeds behoefte is aan 
verbetering;

1. merkt op dat de economische 
situatie in de EU op dit moment weliswaar 
gunstig is en dat de totale werkgelegenheid 
gestaag toeneemt, maar dat er op het 
gebied van jeugdwerkloosheid, 
segmentatie en ongelijkheden op de 
arbeidsmarkt, integratie van kwetsbare 
groepen op de arbeidsmarkt, armoede 
onder werkenden en productiviteit nog 
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steeds behoefte is aan verbetering;

Or. en

Amendement 88
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Leszek Miller, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is zeer bezorgd over het 
onaanvaardbaar hoge niveau van de 
jeugdwerkloosheid in een aantal lidstaten;  
onderstreept dat het afhaken van jongeren 
van de arbeidsmarkt ook grote negatieve 
gevolgen heeft voor de sociale samenhang 
en onverwijld moet worden aangepakt; 
onderstreept het belang van de 
jongerengarantie bij de vermindering van 
het aantal jongeren die niet werken en 
geen onderwijs of opleiding volgen en de 
jeugdwerkloosheid; verzoekt de 
Commissie van de jongerengarantie een 
permanent instrument te maken en dit te 
versterken;

Or. en

Amendement 89
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van oordeel dat de huidige 
economische groei moet worden 
aangegrepen voor een vervroeging van de 
investeringen om de Europese industrie, 
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het vervoer en de energiesystemen van 
Europa koolstofvrij te maken; doet 
derhalve een beroep op de Commissie en 
de lidstaten om hun inspanningen te 
vergroten om te zorgen voor adequate en 
evalueerbare opleidingen voor het juiste 
vaardighedenpakket, waaronder het 
ondersteunen van bedrijven bij opleiding, 
omscholing en bijscholing van personeel, 
alsmede van de aanpassing van 
onderwijs- en opleidingsstelsels;

Or. en

Amendement 90
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van de 
landspecifieke aanbevelingen voor 2019 
van de Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt 
op dat aan bijna een derde van de 
landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de 
aanzienlijke vooruitgang die is geboekt 
met betrekking tot wetgeving op het 
gebied van arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten; is van 
mening dat er krachtige hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economieën te 
versterken;

Schrappen

Or. en
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Amendement 91
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt op 
dat aan bijna een derde van de 
landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de 
aanzienlijke vooruitgang die is geboekt 
met betrekking tot wetgeving op het gebied 
van arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten; is van 
mening dat er krachtige hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economieën te 
versterken;

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt op 
dat bij bijna een derde van de 
landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, weinig of slechts beperkte 
vooruitgang inzake de uitvoering is 
geboekt; merkt op dat de uitvoering van de 
landspecifieke aanbevelingen met 
betrekking tot wetgeving op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming aanzienlijk was;  
betreurt het feit dat de vooruitgang bij de 
uitbreiding van de belastinggrondslag en 
de hervormingen van de gezondheidszorg 
en langdurige zorg bijzonder traag is 
geweest; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten; is van 
mening dat er progressieve hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economie te 
versterken;

Or. en

Amendement 92
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt op 
dat aan bijna een derde van de 
landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de 
aanzienlijke vooruitgang die is geboekt 
met betrekking tot wetgeving op het gebied 
van arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten; is van 
mening dat er krachtige hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economieën te 
versterken;

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en betreurt het feit dat de 
Commissie geen prioriteit heeft gegeven 
aan de noodzaak te zorgen voor 
fatsoenlijke lonen, behoorlijke 
arbeidsomstandigheden en toereikende 
niveaus van sociale bescherming in alle 
lidstaten ten behoeve van een behoorlijke 
levensstandaard voor alle werknemers, los 
van de aard van de arbeidsrelatie of van 
de arbeidsovereenkomst;  is ingenomen 
met de sterkere nadruk op investeringen; 
onderstreept de vooruitgang die is geboekt 
met betrekking tot wetgeving op het gebied 
van arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is van mening dat 
aanzienlijke verbeteringen moeten worden 
geboekt om volledig te voldoen aan de 
veronderstelling waarop de EU-wetgeving 
inzake arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd is gebaseerd, namelijk dat 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde 
tijd de normale vorm van 
arbeidsverhouding tussen werkgevers en 
werknemers zijn, terwijl 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
slechts typisch zijn voor sommige sectoren 
en niet mogen dienen om behoeften te 
dekken die in feite niet tijdelijk zijn, maar 
van vaste en permanente aard;  
onderstreept dat de goedkeuring van een 
geïntegreerd pakket van 
beleidsmaatregelen op meerdere 
beleidsniveaus nodig is om het tekort aan 
fatsoenlijk werk op te lossen en een op 
rechten gebaseerde aanpak te kiezen die is 
gericht op volledige tewerkstelling, 
hoogwaardige, vaste en goed betaalde 
banen, sociale vooruitgang en de 
doelmatige bescherming van werknemers 
tegen misbruik, discriminatie en armoede;

Or. en
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Amendement 93
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt op 
dat aan bijna een derde van de 
landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot wetgeving op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten; is van 
mening dat er krachtige hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economieën te 
versterken;

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt op 
dat aan bijna een derde van de 
landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot wetgeving op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten, 
ongeacht de vraag of zij al dan niet deel 
uitmaken van de eurozone; is van mening 
dat er krachtige hervormingen moeten 
worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economieën te 
versterken;

Or. en

Amendement 94
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt op 
dat aan bijna een derde van de 

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt op 
dat aan bijna een derde van de 
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landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot wetgeving op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten; is van 
mening dat er krachtige hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economieën te 
versterken;

landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot wetgeving op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren; 
is van mening dat er krachtige 
hervormingen moeten worden doorgevoerd 
om het groeipotentieel van de EU-
economieën te versterken;

Or. en

Amendement 95
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt op 
dat aan bijna een derde van de 
landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot wetgeving op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten; is van 
mening dat er krachtige hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economieën te 

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt op 
dat aan bijna een derde van de 
landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot wetgeving op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten; is van 
mening dat er krachtige hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economieën te 
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versterken; versterken en om de sociale rechten en het 
welzijn van alle burgers in de EU te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 96
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt 
op dat aan bijna een derde van de 
landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de 
aanzienlijke vooruitgang die is geboekt 
met betrekking tot wetgeving op het 
gebied van arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten; is van 
mening dat er krachtige hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economieën te 
versterken;

2. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2019 van de Commissie; 
herinnert eraan dat het 
werkgelegenheidsbeleid en het sociaal 
beleid van de eurozone die door de EU 
worden gepropageerd en in de 
landspecifieke aanbevelingen aan de 
lidstaten worden geformaliseerd, vooral 
hebben geleid tot deregulering en 
flexibilisering van de arbeidsmarkten, 
liberalisering en privatisering van de 
overheidsdiensten en een bedreiging voor 
de sociale taken van staten en de 
verlaging van de lonen en sociale 
uitkeringen van werknemers;

Or. en

Amendement 97
Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Yana 
Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt op 
dat aan bijna een derde van de 
landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot wetgeving op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten; is van 
mening dat er krachtige hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economieën te 
versterken;

2. neemt kennis van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2019 van de 
Commissie en is ingenomen met de 
sterkere nadruk op investeringen; merkt op 
dat aan bijna een derde van de 
landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 
zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de aanzienlijke 
vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot wetgeving op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en 
ontslagbescherming; is bezorgd over de 
tenuitvoerlegging van de landspecifieke 
aanbevelingen voor 2018, die minder 
voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, 
en spoort de Commissie aan de nodige 
druk uit te oefenen op de lidstaten; is van 
mening dat er krachtige hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het 
groeipotentieel van de EU-economieën te 
versterken en de sociale integratie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 98
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is stellig van mening dat de 
invoering en versterking van wettelijke 
minimumlonen in alle lidstaten, bestaand 
uit een bedrag waarmee behoorlijke 
levensomstandigheden voor alle 
werknemers kunnen worden 
gegarandeerd, van het allergrootste 
belang is om armoede, misbruik en 
discriminatie van werknemers 
doeltreffend aan te pakken en de sociale 
integratie en toegang tot de arbeidsmarkt 
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te ondersteunen;

Or. en

Amendement 99
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. doet een beroep op de lidstaten de  
aanbevelingen te volgen om de 
belastingdruk op arbeid te verleggen naar 
andere factoren die minder schadelijk zijn 
voor duurzame groei;

Or. en

Amendement 100
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat er met betrekking tot 
arbeid nog steeds aanzienlijke verschillen 
zijn tussen landen, regio’s en 
bevolkingsgroepen; is van mening dat de 
arbeidsparticipatie omhoog moet en er 
meer goede banen moeten worden 
gecreëerd, teneinde de Europa 2020-
doelstelling van een 
arbeidsparticipatiegraad van ten minste 
75 % te verwezenlijken;

3. merkt op dat er met betrekking tot 
arbeid nog steeds aanzienlijke verschillen 
zijn tussen landen, regio’s en 
bevolkingsgroepen, waardoor landen, 
regio’s en bevolkingsgroepen ontstaan 
wier voornaamste of zelfs enig 
concurrentievoordeel op de arbeidsmarkt 
van de EU bestaat in lage lonen en/of 
slechte arbeidsomstandigheden; is van 
mening dat de arbeidsparticipatie en de 
loonniveaus omhoog moeten en er meer 
goede banen moeten worden gecreëerd, 
teneinde de Europa 2020-doelstelling van 
een arbeidsparticipatiegraad van ten minste 
75% te verwezenlijken;
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Or. en

Amendement 101
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat er met betrekking tot 
arbeid nog steeds aanzienlijke verschillen 
zijn tussen landen, regio’s en 
bevolkingsgroepen; is van mening dat de 
arbeidsparticipatie omhoog moet en er 
meer goede banen moeten worden 
gecreëerd, teneinde de Europa 2020-
doelstelling van een 
arbeidsparticipatiegraad van ten minste 
75 % te verwezenlijken;

3. merkt op dat er met betrekking tot 
arbeid nog steeds aanzienlijke verschillen 
zijn tussen landen, regio’s en 
bevolkingsgroepen; is van mening dat de 
arbeidsparticipatie omhoog moet en er 
meer goede banen moeten worden 
gecreëerd;

Or. en

Amendement 102
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Leszek Miller, 
Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat er met betrekking tot 
arbeid nog steeds aanzienlijke verschillen 
zijn tussen landen, regio’s en 
bevolkingsgroepen; is van mening dat de 
arbeidsparticipatie omhoog moet en er 
meer goede banen moeten worden 
gecreëerd, teneinde de Europa 2020-
doelstelling van een 
arbeidsparticipatiegraad van ten minste 
75 % te verwezenlijken;

3. merkt op dat er met betrekking tot 
arbeid nog steeds aanzienlijke verschillen 
zijn tussen landen, regio’s en 
bevolkingsgroepen; is van mening dat de 
arbeidsparticipatie omhoog moet en er 
meer goede banen moeten worden 
gecreëerd, teneinde de Europa 2020-
doelstelling van een 
arbeidsparticipatiegraad van ten minste 
75 % te verwezenlijken; verzoekt de 
Commissie een Europese 
werkloosheidsherverzekeringsregeling 
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voor te stellen die een stabiliserende rol 
vervult, wanneer lidstaten met 
economische crises te kampen hebben;

Or. en

Amendement 103
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre 
Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat er met betrekking tot 
arbeid nog steeds aanzienlijke verschillen 
zijn tussen landen, regio’s en 
bevolkingsgroepen; is van mening dat de 
arbeidsparticipatie omhoog moet en er 
meer goede banen moeten worden 
gecreëerd, teneinde de Europa 2020-
doelstelling van een 
arbeidsparticipatiegraad van ten minste 
75 % te verwezenlijken;

3. merkt op dat er met betrekking tot 
arbeid nog steeds aanzienlijke verschillen 
zijn tussen landen, regio’s en 
bevolkingsgroepen; is van oordeel dat de 
lidstaten en de Commissie moeten zorgen 
voor de uitvoering van een speciaal 
werkgelegenheidsbeleid teneinde de 
belemmeringen en moeilijkheden aan te 
pakken waarmee regio’s worden 
geconfronteerd die demografische 
handicaps hebben, zoals ontvolkte of 
dunbevolkte regio’s, waarbij vooral de 
nadruk wordt gelegd op de 
landbouwsector om zijn capaciteit te 
vergroten banen en toegevoegde waarde te 
creëren; is van mening dat de 
arbeidsparticipatie omhoog moet en er 
meer goede banen moeten worden 
gecreëerd, teneinde de Europa 2020-
doelstelling van een 
arbeidsparticipatiegraad van ten minste 
75 % te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 104
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen die zijn gericht op het 
creëren van concurrerende en 
dynamische markten ter bevordering van 
de productiviteit en de werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 105
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. neemt nota van het belang om de 
hoge belastingen op arbeid aan te pakken 
teneinde het creëren van banen voor 
kwetsbare bevolkingsgroepen te steunen; 

Or. en

Amendement 106
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. neemt nota van de 
conclusie van de landspecifieke 
aanbevelingen inzake de restrictieve 
regelgeving in de dienstensector;

Or. en

Amendement 107
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quinquies. toont zich andermaal 
bezorgd over de uiteenlopende 
arbeidsparticipatie- en 
werkloosheidspercentages in de 
verschillende lidstaten en is met name 
bezorgd over de omvang van de 
jeugdwerkloosheid en de langdurige 
werkloosheid die de mogelijkheid van een 
groot aantal jonge en oudere werklozen 
beperkt om zich op kortere en langere 
termijn te integreren; waarschuwt voor de 
onrustbarende mate en stijgende trend 
van onvoldoende werkgelegenheid en 
onzichtbare werkloosheid, en wijst erop 
dat in de werkloosheidsgraad mogelijk 
slechts ongeveer twee derde van het 
Europese gebrek aan werkgelegenheid tot 
uiting komt;

Or. en

Amendement 108
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 sexies. betreurt het feit dat in vele 
lidstaten het bruto besteedbaar inkomen 
van huishoudens per hoofd van de 
bevolking nog steeds onder het niveau van 
voor de crisis van 2008 ligt; dringt er bij 
de lidstaten op aan meer te doen om de 
ongelijkheden terug te dringen;

Or. en
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Amendement 109
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen en hervormingen moeten worden 
doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren en te zorgen voor gelijke kansen en 
gelijke behandeling van werknemers, 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en 
sociale bescherming, om de 
arbeidsmobiliteit en de herintegratie van 
werklozen te bevorderen en om 
ongelijkheden en genderongelijkheid tegen 
te gaan;

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen en hervormingen moeten worden 
doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren en te zorgen voor gelijke kansen en 
gelijke behandeling van werknemers, 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en 
sociale bescherming, om de 
arbeidsmobiliteit en de herintegratie van 
werklozen te bevorderen, om rekening te 
houden met geïsoleerde en 
plattelandsgebieden en om ongelijkheden 
en genderongelijkheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 110
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen en hervormingen moeten worden 
doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren en te zorgen voor gelijke kansen en 
gelijke behandeling van werknemers, 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en 
sociale bescherming, om de 
arbeidsmobiliteit en de herintegratie van 
werklozen te bevorderen en om 
ongelijkheden en genderongelijkheid 
tegen te gaan;

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen en hervormingen moeten worden 
doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren en te zorgen voor gelijke kansen, 
toegang tot de arbeidsmarkt, sociale 
bescherming en de gelijke behandeling van 
werknemers;
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Or. en

Amendement 111
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen en hervormingen moeten worden 
doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren en te zorgen voor gelijke kansen en 
gelijke behandeling van werknemers, 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en 
sociale bescherming, om de 
arbeidsmobiliteit en de herintegratie van 
werklozen te bevorderen en om 
ongelijkheden en genderongelijkheid tegen 
te gaan;

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen en hervormingen moeten worden 
doorgevoerd, om hoogwaardige en stabiele 
banen te creëren en te zorgen voor 
fatsoenlijke lonen, gelijke kansen en 
gelijke behandeling van werknemers, met 
inbegrip van de invoering van 
doeltreffende en evenredige 
verhaalsmogelijkheden ter voorkoming en 
bestraffing van misbruik en discriminatie 
van werknemers, om gelijke toegang tot de 
arbeidsmarkt en de hoogste niveaus van 
sociale bescherming te waarborgen, om de 
herintegratie van werklozen te bevorderen 
en om ongelijkheden en 
genderongelijkheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 112
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Leszek Miller, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen en hervormingen moeten worden 

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen en hervormingen moeten worden 
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doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren en te zorgen voor gelijke kansen en 
gelijke behandeling van werknemers, 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en 
sociale bescherming, om de 
arbeidsmobiliteit en de herintegratie van 
werklozen te bevorderen en om 
ongelijkheden en genderongelijkheid tegen 
te gaan;

doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren en te zorgen voor gelijke kansen en 
gelijke behandeling van werknemers, 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en 
sociale bescherming voor allen, om de 
arbeidsmobiliteit en de herintegratie van 
werklozen te bevorderen en om 
ongelijkheden en genderongelijkheid tegen 
te gaan; betreurt ten zeerste dat vele 
Europeanen onvrijwillig in deeltijd 
werken; constateert dat dit nadelige 
gevolgen voor hun sociale bescherming 
heeft; doet een beroep op de lidstaten om 
de raamvoorwaarden te verbeteren 
teneinde de kansen op vast en voltijds 
werk te vergroten;

Or. en

Amendement 113
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen en hervormingen moeten worden 
doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren en te zorgen voor gelijke kansen en 
gelijke behandeling van werknemers, 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en 
sociale bescherming, om de 
arbeidsmobiliteit en de herintegratie van 
werklozen te bevorderen en om 
ongelijkheden en genderongelijkheid tegen 
te gaan;

4. benadrukt dat er weldoordachte 
sectoroverschrijdende beleidsmaatregelen 
moeten worden genomen en hervormingen 
moeten worden doorgevoerd, om 
hoogwaardige banen te creëren door het 
invoeren van maatregelen ter verbetering 
van de arbeidszekerheid, om te zorgen 
voor toereikende minimumlonen - naar 
gelang van de lidstaat - en billijke 
beloning, om de gezondheid en het welzijn 
van de werknemers te beschermen, om te 
zorgen voor gelijke kansen en gelijke 
behandeling van werknemers, gelijke 
toegang tot de arbeidsmarkt en sociale 
bescherming, om de arbeidsmobiliteit en 
de herintegratie van werklozen te 
bevorderen en om ongelijkheden en 
genderongelijkheid tegen te gaan;
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Or. en

Amendement 114
Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Yana 
Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen en hervormingen moeten worden 
doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren en te zorgen voor gelijke kansen en 
gelijke behandeling van werknemers, 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en 
sociale bescherming, om de 
arbeidsmobiliteit en de herintegratie van 
werklozen te bevorderen en om 
ongelijkheden en genderongelijkheid tegen 
te gaan;

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen en hervormingen moeten worden 
doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren en te zorgen voor gelijke kansen en 
gelijke behandeling van werknemers, 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en 
sociale bescherming, om de 
arbeidsmobiliteit en de herintegratie van 
werklozen te bevorderen en om 
ongelijkheden en genderongelijkheid tegen 
te gaan; doet in dit verband een beroep op 
de lidstaten en de Commissie om van de 
strijd tegen jeugdwerkloosheid hun 
prioriteit te maken en volledig gebruik te 
maken van financiële instrumenten, zoals 
de jongerengarantie, EU-programma’s 
zoals Erasmus+ en doelgerichte 
maatregelen ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid en ter bevordering van 
de jongerenwerkgelegenheid;

Or. en

Amendement 115
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 

4. benadrukt dat er weldoordachte 
beleidsmaatregelen moeten worden 
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genomen en hervormingen moeten worden 
doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren en te zorgen voor gelijke kansen en 
gelijke behandeling van werknemers, 
gelijke toegang tot de arbeidsmarkt en 
sociale bescherming, om de 
arbeidsmobiliteit en de herintegratie van 
werklozen te bevorderen en om 
ongelijkheden en genderongelijkheid tegen 
te gaan;

genomen en hervormingen moeten worden 
doorgevoerd, om hoogwaardige banen te 
creëren, prioriteit te geven aan de 
herintegratie van werklozen en te zorgen 
voor gelijke kansen en gelijke behandeling 
en rechten van werknemers in de 
particuliere en overheidssector, gelijke 
toegang tot de arbeidsmarkt en sociale 
bescherming, om de arbeidsmobiliteit te 
bevorderen en om ongelijkheden en 
genderongelijkheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 116
Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept het belang van 
investeringen in de gezondheid en 
veiligheid op het werk als een 
fundamenteel instrument ter verbetering 
van niet alleen de kwaliteit van het werk 
en de gezondheid en veiligheid van de 
werknemers maar ook van de 
productiviteit en het 
concurrentievermogen van de economie 
van de EU en de lidstaten; 

Or. en

Amendement 117
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. onderstreept dat speciale aandacht 
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moet worden besteed aan personen met 
atypisch werk en zelfstandigen; dringt er 
bij de Commissie en alle lidstaten op aan 
de regulering van nieuwe vormen van 
werk te versterken, met name om te 
zorgen voor een volledige dekking van 
atypische werkenden en zelfstandigen, die 
vaak geen volledige toegang hebben tot 
het stelsel van sociale bescherming en tot 
basale werknemersrechten, zoals betaald 
verlof en betaalde vakantiedagen;

Or. en

Amendement 118
Alex Agius Saliba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. onderstreept dat de 
arbeidswereld voortdurend te kampen 
heeft met nieuwe druk en uitdagingen, 
zoals de snelheid van de technologische 
veranderingen, de globaliseringspatronen 
en de demografische tendensen in de EU 
en de lidstaten; is van oordeel dat het 
Europees sociaal model meer dan ooit 
moet worden geschraagd en duurzamer 
moet worden gemaakt; moedigt bovendien 
de lidstaten en de Commissie ertoe aan de 
collectieve vertegenwoordiging van 
werknemers en werkgevers actief te 
bevorderen en de sociale dialoog te 
verbeteren middels overheidsbeleid, met 
name bij het ontwikkelen van nationale 
strategieën inzake de toekomst van arbeid;

Or. en

Amendement 119
Klára Dobrev
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. wijst erop dat bepaalde 
maatregelen, zoals openbare regelingen 
voor arbeidsvoorziening zonder toegang 
tot bijscholing, de uitsluiting van 
werklozen van de arbeidsmarkt in stand 
houden; is van oordeel dat deze 
regelingen hen niet opnieuw aan werk 
helpen, maar hun vermogen om nieuw 
werk te vinden verminderen en hen 
uiteindelijk in de regeling gevangen 
houden; betreurt het feit dat in sommige 
gevallen plaatselijke politici die over 
openbare werkgelegenheidskansen 
beslissen, hun situatie uitbuiten om 
politieke steun te winnen of persoonlijke 
voordelen te genieten;

Or. en

Amendement 120
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt verder 
toeneemt, maar dat er nog altijd sprake is 
van een kloof tussen mannen en vrouwen 
met betrekking tot arbeid en loon; is van 
mening dat er meer inspanningen moeten 
worden geleverd om de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
te dichten, prikkels die werken 
ontmoedigen weg te nemen, de balans 
tussen privéleven en werk te verbeteren en 
toegang te bieden tot betaalbare 
kinderopvang, opvang voor de jongste 
kinderen en faciliteiten voor langdurige 
zorg;

5. merkt op dat de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt verder 
toeneemt, maar dat er nog altijd sprake is 
van een kloof tussen mannen en vrouwen 
met betrekking tot arbeid en loon; is van 
mening dat er meer inspanningen moeten 
worden geleverd om de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
te dichten, prikkels die werken 
ontmoedigen weg te nemen, de balans 
tussen privéleven en werk te verbeteren en 
toegang te bieden tot betaalbare 
kinderopvang, opvang voor de jongste 
kinderen en faciliteiten voor langdurige 
zorg en ouders te helpen die thuis voor 
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hun kinderen willen zorgen, met name ten 
aanzien van hun pensioenrechten of hun 
terugkeer op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 121
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Leszek Miller, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt verder 
toeneemt, maar dat er nog altijd sprake is 
van een kloof tussen mannen en vrouwen 
met betrekking tot arbeid en loon; is van 
mening dat er meer inspanningen moeten 
worden geleverd om de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
te dichten, prikkels die werken 
ontmoedigen weg te nemen, de balans 
tussen privéleven en werk te verbeteren en 
toegang te bieden tot betaalbare 
kinderopvang, opvang voor de jongste 
kinderen en faciliteiten voor langdurige 
zorg;

5. merkt op dat de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt verder 
toeneemt, maar stelt met bezorgdheid vast 
dat de arbeidsparticipatiekloof tussen 
mannen en vrouwen sinds 2013 bijna 
onveranderd is gebleven en dat de kloof 
tussen mannen en vrouwen met betrekking 
tot arbeid en loon groot blijft; betreurt ten 
zeerste dat de streefcijfers van Barcelona 
inzake de beschikbaarheid van 
kinderopvang ten belope van 90 % voor 
kinderen tussen 3 jaar en de leerplichtige 
leeftijd niet zullen worden gehaald; stelt 
vast dat slechts een paar lidstaten 
maatregelen hebben genomen om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen aan 
te pakken; dringt er bij alle lidstaten op 
aan hun inspanningen te vergroten om de 
loon- en pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen te dichten, prikkels die werken 
ontmoedigen weg te nemen, de balans 
tussen privéleven en werk te verbeteren en 
toegang te bieden tot betaalbare 
kinderopvang, opvang voor de jongste 
kinderen en faciliteiten voor langdurige 
zorg; verzoekt de lidstaten de opleiding, 
arbeidsomstandigheden en lonen in deze 
diensten te verbeteren (evenals in de 
gezondheidszorg); verzoekt de Commissie 
een richtlijn inzake loontransparantie uit 
te vaardigen om de loonkloof tussen 
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mannen en vrouwen snel te dichten; 
verzoekt de lidstaten meer mannen ertoe 
aan te moedigen betaald verlof om 
familiale redenen op te nemen; stelt met 
bezorgdheid vast dat vrouwen in de lager 
betaalde sectoren oververtegenwoordigd 
zijn en vaker banen hebben waarvoor zij 
overgekwalificeerd zijn;

Or. en

Amendement 122
Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Yana 
Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. merkt op dat de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt verder 
toeneemt, maar dat er nog altijd sprake is 
van een kloof tussen mannen en vrouwen 
met betrekking tot arbeid en loon; is van 
mening dat er meer inspanningen moeten 
worden geleverd om de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
te dichten, prikkels die werken 
ontmoedigen weg te nemen, de balans 
tussen privéleven en werk te verbeteren en 
toegang te bieden tot betaalbare 
kinderopvang, opvang voor de jongste 
kinderen en faciliteiten voor langdurige 
zorg;

5. merkt op dat de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt verder 
toeneemt, maar dat er nog altijd sprake is 
van een kloof tussen mannen en vrouwen 
met betrekking tot arbeid en loon; is van 
mening dat er meer inspanningen moeten 
worden geleverd om de loon- en 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
te dichten, prikkels die werken 
ontmoedigen weg te nemen, de balans 
tussen privéleven en werk te verbeteren en 
toegang te bieden tot betaalbare 
kinderopvang, opvang voor de jongste 
kinderen en faciliteiten voor langdurige 
zorg; verzoekt de lidstaten de onlangs 
aangenomen richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven voor 
ouders en mantelzorgers volledig en snel 
ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 123
Sara Skyttedal
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept het belang van open 
en concurrerende markten om de 
economische groei te vergemakkelijken en 
de arbeidskansen te vergroten; 
onderstreept het belang van een eerlijke 
verdeling van de welvaartsgroei;

Or. en

Amendement 124
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. onderstreept dat nieuwe 
oplossingen moeten worden gecreëerd 
voor betere arbeidsomstandigheden en 
carrièremogelijkheden die werknemers 
helpen om gedurende een langer 
werkzaam leven hun lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, alsmede hun 
motivatie en productiviteit te behouden; 
doet een beroep op de Commissie en de 
lidstaten om duurzaam werk gedurende de 
hele levensloop te bevorderen, opdat de 
levens- en arbeidsomstandigheden van 
dien aard zijn dat  mensen erdoor 
geholpen worden om werk te vinden en te 
houden gedurende een langer werkzaam 
leven; 

Or. en

Amendement 125
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
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 Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie;

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep, ook in de 
overheidssector, onder de aandacht te 
brengen, en door toegang te bieden tot 
mogelijkheden voor permanente educatie;

Or. en

Amendement 126
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, 
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, 
Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie;

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie; constateert dat oudere en 
laagopgeleide werknemers minder kans 
hebben om deel te nemen aan  
programma's voor een leven lang leren; 
verzoekt de regio's en de lidstaten hun 
inspanningen op te voeren om deze trend 
om te buigen;

Or. en
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Amendement 127
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie;

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt en discriminatie van 
etnische groepen moeten worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie en de etnische loon- en 
pensioenkloof te bestrijden;

Or. en

Amendement 128
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie;

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie middels op maat gesneden 
cursussen en opleidingen;

Or. en
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Amendement 129
Alex Agius Saliba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie;

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie; is van mening dat meer 
aandacht moet worden besteed aan 
oudere werknemers en aan beleid dat 
meer steun verleent en een actieve 
samenleving mogelijk maakt, waarbij 
vooral aandacht wordt besteed aan 
werknemers die ouder zijn dan 50 jaar;

Or. en

Amendement 130
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie;

6. wijst erop dat de tewerkstelling van 
ouderen moet worden vergroot door 
discriminatie op de arbeidsmarkt te 
bestrijden, stimulansen voor bedrijven op 
verschillende terreinen te creëren en door 
toegang te bieden tot mogelijkheden voor 
permanente educatie; 

Or. en



AM\1188756NL.docx 73/125 PE639.999v02-00

NL

Amendement 131
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre 
Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie;

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, mede via een perspectief van 
rechtvaardige verdeling tussen de 
generaties waardoor de kloof tussen 
jongeren en de oudere generaties wordt 
gedicht, en onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor permanente 
educatie, en door programma’s voor 
oudere EU-burgers inzake mobiliteit en de 
uitwisseling van vaardigheden te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 132
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. doet een beroep op de Commissie 
en de lidstaten om de productiviteit te 
stimuleren via hervormingen waarmee 
openingen van de markten worden 
vergemakkelijkt en buitensporige 
regelgeving op de interne markt wordt 
weggenomen;

Or. en
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Amendement 133
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre 
Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie een 
strategie op de lange termijn uit te werken 
voor de integratie van etnische 
minderheden op de arbeidsmarkt teneinde 
niet alleen het risico van uitsluiting te 
verminderen, maar deze ook te helpen 
actieve leden van de samenleving te 
worden;

Or. en

Amendement 134
Alex Agius Saliba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. wijst erop dat recente 
uitdagingen, zoals de dynamiek van 
technologische innovatie, de digitalisering 
van de industrie en de veranderingen van 
de economie, het belang hebben 
onderstreept van beleidsmaatregelen 
inzake een leven lang leren;  erkent dat 
een doeltreffend stelsel van een leven lang 
leren dat werknemers helpt bij het 
verwerven van vaardigheden, omscholing 
en bijscholing die nodig zijn om 
werknemers gedurende hun gehele 
levensloop op arbeidsmarkttransities voor 
te bereiden, dringend noodzakelijk is; 
verzoekt de Commissie de mogelijkheden 
te onderzoeken van het invoeren van een 
universeel recht op leven lang leren;

Or. en
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Amendement 135
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een beperking in 
het arbeidsproces door wettelijke 
belemmeringen voor de invoering van 
stimulansen om deze mensen aan te stellen 
weg te nemen en ervoor te zorgen dat 
werkplekken voor deze groep toegankelijk 
worden;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een beperking 
en psychische aandoeningen in het 
arbeidsproces door wettelijke 
belemmeringen voor de invoering van 
stimulansen om deze mensen aan te stellen 
weg te nemen en ervoor te zorgen dat 
werkplekken voor deze groep toegankelijk 
worden en door nieuwe wettelijke 
stimulansen voor integratie te bevorderen 
in plaats van steunmaatregelen die tot een 
sociaal isolement leiden;

Or. en

Amendement 136
Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Yana Toom, Véronique 
Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een beperking in 
het arbeidsproces door wettelijke 
belemmeringen voor de invoering van 
stimulansen om deze mensen aan te stellen 
weg te nemen en ervoor te zorgen dat 
werkplekken voor deze groep toegankelijk 
worden;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een beperking, 
langdurige of chronische ziekten in het 
arbeidsproces door wettelijke 
belemmeringen voor de invoering van 
stimulansen om deze mensen aan te stellen 
weg te nemen en ervoor te zorgen dat 
werkplekken voor deze groep toegankelijk 
worden;

Or. en
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Amendement 137
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een beperking in 
het arbeidsproces door wettelijke 
belemmeringen voor de invoering van 
stimulansen om deze mensen aan te stellen 
weg te nemen en ervoor te zorgen dat 
werkplekken voor deze groep toegankelijk 
worden;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een beperking in 
het arbeidsproces door wettelijke 
belemmeringen voor de invoering van 
stimulansen om deze mensen aan te stellen 
weg te nemen en ervoor te zorgen dat 
werkplekken voor deze groep toegankelijk 
worden, en maatregelen uit te werken om 
volledig gebruik te maken van de kansen 
die door digitaal werk worden geboden 
voor de economische en sociale integratie 
van mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 138
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar 
verdere integratie van mensen met een 
beperking in het arbeidsproces door 
wettelijke belemmeringen voor de 
invoering van stimulansen om deze mensen 
aan te stellen weg te nemen en ervoor te 
zorgen dat werkplekken voor deze groep 
toegankelijk worden;

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten specifieke maatregelen in het 
kader van het werkgelegenheids-, 
onderwijs- en sociaal beleid uit te werken 
om te zorgen voor de doeltreffende 
integratie van mensen met een beperking, 
ook van mensen met psychologische 
handicaps, bijvoorbeeld in het 
arbeidsproces door wettelijke 
belemmeringen voor de invoering van 
stimulansen om deze mensen aan te stellen 
weg te nemen en ervoor te zorgen dat 
werkplekken voor deze groep toegankelijk 
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worden;

Or. en

Amendement 139
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, 
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, 
Pierfrancesco Majorino, Leszek Miller, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 
integratie van mensen met een beperking in 
het arbeidsproces door wettelijke 
belemmeringen voor de invoering van 
stimulansen om deze mensen aan te stellen 
weg te nemen en ervoor te zorgen dat 
werkplekken voor deze groep toegankelijk 
worden;

7. is ingenomen met de vooruitgang 
die is geboekt in het kader van de 
Europese strategie inzake handicaps 
2010-2020 en met name met de richtlijn 
inzake toegankelijkheid; onderstreept 
echter dat meer moet worden gedaan; 
betreurt ten zeerste dat mensen met 
handicaps voortdurend worden benadeeld 
op het stuk van werkgelegenheid, 
onderwijs en sociale integratie; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten intensiever te 
streven naar verdere integratie van mensen 
met een beperking in het arbeidsproces 
door stimulansen te creëren om deze 
mensen aan te stellen en ervoor te zorgen 
dat werkplekken voor deze groep 
toegankelijk worden;

Or. en

Amendement 140
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar verdere 

7. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intensiever te streven naar 
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integratie van mensen met een beperking in 
het arbeidsproces door wettelijke 
belemmeringen voor de invoering van 
stimulansen om deze mensen aan te stellen 
weg te nemen en ervoor te zorgen dat 
werkplekken voor deze groep toegankelijk 
worden;

verdere integratie in het arbeidsproces 
van mensen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan, zoals alleenstaande 
ouders, mantelzorgers, mensen met een 
langdurige ziekte, handicap, 
gezondheidsproblemen of complexe 
chronische aandoeningen, migranten, 
vluchtelingen en mensen uit etnische en 
religieuze minderheden, alsmede naar een 
betere integratie van deze mensen in de 
samenleving; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met name intensiever te streven 
naar verdere integratie van mensen met een 
beperking in het arbeidsproces door 
wettelijke belemmeringen voor de 
invoering van stimulansen om deze mensen 
aan te stellen weg te nemen en ervoor te 
zorgen dat werkplekken voor deze groep 
toegankelijk worden;

Or. en

Amendement 141
Alex Agius Saliba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. erkent dat er een toename bestaat 
van nieuwe arbeidstrends die de 
toekomstige arbeidsmarkt veranderen, 
zoals telewerk en nieuwe atypische 
arbeidsbetrekkingen, die in de toekomst 
waarschijnlijk nog zullen toenemen; 
onderstreept dat deze innovatieve trends 
zowel voordelen als uitdagingen met zich 
meebrengen; steunt het uitwerken van 
beleid waarmee hetzelfde 
beschermingsniveau, passende 
arbeidsomstandigheden en gelijke rechten 
worden gewaarborgd, waaronder de 
vrijheid van vereniging en het recht op 
collectieve onderhandelingen voor alle 
werknemers, met inbegrip van 
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zelfstandigen zonder personeel;

Or. en

Amendement 142
Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Yana Toom, Véronique 
Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt de lidstaten hun 
inspanningen voor te zetten om te zorgen 
voor toegankelijkheid, beschikbaarheid, 
betaalbaarheid, kwaliteit en 
kosteneffectiviteit van hun 
gezondheidszorgstelsels; onderstreept het 
belang van preventie- en 
gezondheidsbevorderende campagnes, 
vooral voor jongeren uit achtergestelde 
bevolkingsgroepen; wijst andermaal op 
het belang van het vergemakkelijken van 
de herintegratie in de arbeidsmarkt van 
mensen in de werkende leeftijd die 
herstellen van een ziekte;  

Or. en

Amendement 143
Atidzhe Alieva-Veli, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, 
Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten hun inspanningen te 
intensiveren ter bestrijding van 
discriminatie op basis van etnische 
afkomst, het behoren tot een minderheid 
of het spreken van een minderheidstaal 
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door een betere bewustwording, het 
toepassen van nationale strategieën 
inzake diversiteit en het verzamelen en 
analyseren van betrouwbare uitgesplitste 
data over discriminatie;

Or. en

Amendement 144
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quinquies. onderstreept dat ten 
gevolge van de op nationaal en EU-
niveau goedgekeurde 
bezuinigingsmaatregelen de sociale 
ongelijkheid en 
werkgelegenheidsproblemen zijn 
toegenomen waardoor de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de burgers 
ernstig worden ondermijnd;

Or. en

Amendement 145
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 7 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 sexies. onderstreept dat het 
VN-Comité voor de rechten van personen 
met een handicap met grote bezorgdheid 
heeft vastgesteld dat de 
bezuinigingsmaatregelen in de EU een 
onevenredig nadelige en regressieve 
weerslag hebben gehad op de adequate 
levensstandaard van mensen met een 
handicap; onderstreept dat de 
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bezuinigingsmaatregelen onmiddellijk 
moeten worden stopgezet en dat 
onverwijld moet worden gezorgd voor  een 
adequate levensstandaard van mensen 
met een handicap, mede door het 
vaststellen van een minimale sociale 
bescherming die volledig voldoet aan de 
kerninhoud van het recht op een adequate 
levensstandaard en op sociale 
bescherming; 

Or. en

Amendement 146
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 septies. wijst op het belang van en 
de groeiende vraag naar begeleiding in de 
context van een snel veranderende 
samenleving en arbeidsmarkt; 
onderstreept in dit verband de behoefte 
aan hoogwaardige en inclusieve 
permanente begeleiding om mensen bij te 
staan bij het omgaan met de vele 
overgangen in het kader van onderwijs, 
opleiding en werkaanbod, alsmede de 
permanente ontwikkeling van 
vaardigheden op het gebied van 
loopbaanbeheer; 

Or. en

Amendement 147
Alex Agius Saliba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 octies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 octies. onderstreept dat de nieuwe 
communicatietechnologieën en de 
flexibiliteit van de arbeidsorganisatie vaak 
kunnen leiden tot langere arbeidsuren en 
overlappingen tussen werk, privéleven en 
vrije tijd; wijst met name op de noodzaak 
om een recht in te voeren om digitaal niet 
verbonden te zijn en om het begrip 
tijdsarmoede en autonomie over de 
arbeidstijd te bestuderen;

Or. en

Amendement 148
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale, beroeps- en 
ondernemingsvaardigheden tot prioriteit te 
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houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s 
die hierdoor het hardst getroffen worden;

verheffen, rekening houdend met de 
verschuiving naar een digitale en groenere 
economie, maar eveneens de vraag naar 
gekwalificeerde technische 
beroepsbeoefenaren in vele landen en 
regio’s; is van mening dat de uitdagingen 
van de klimaatverandering en de overgang 
naar een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers en 
bedrijven om zich te kunnen aanpassen, 
met name in de regio’s die hierdoor het 
hardst getroffen worden, met de nadruk op 
steenkoolproducerende regio’s in heel 
Europa;

Or. en

Amendement 149
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
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in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s 
die hierdoor het hardst getroffen worden;

in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s 
die hierdoor het hardst getroffen worden; 
dringt aan op specifieke aandacht voor de 
kwetsbaarste groepen in de samenleving, 
met inbegrip van mensen die door 
armoede of extreme ontberingen bedreigd 
worden;

Or. en

Amendement 150
Alex Agius Saliba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties, 
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verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s 
die hierdoor het hardst getroffen worden;

met inbegrip van opties om bedrijven 
ertoe aan te zetten meer in opleiding te 
investeren; verzoekt de lidstaten 
uitgebreide opleiding in digitale en 
ondernemingsvaardigheden tot prioriteit te 
verheffen, rekening houdend met de 
verschuiving naar een digitale en groenere 
economie; is van mening dat de 
uitdagingen van de klimaatverandering en 
de overgang naar een groene economie 
vragen om ondersteuning voor werknemers 
om zich te kunnen aanpassen, met name in 
de regio’s die hierdoor het hardst getroffen 
worden;

Or. en

Amendement 151
Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Véronique 
Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën, 
de media en vergroening van de economie 
bieden, en mensen de noodzakelijke 
vaardigheden en competenties kunnen 
ontwikkelen om te voldoen aan de eisen 
die de arbeidsmarkt van de toekomst aan 
hen stelt; is van mening dat een tekort aan 
vakmensen en een discrepantie tussen 
gevraagde en aangeboden vaardigheden 
grote obstakels kunnen vormen voor 
investeringen; benadrukt dat om de nodige 
vaardigheden te kunnen ontwikkelen de 
kwaliteit, beschikbaarheid, betaalbaarheid 
en toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
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verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s 
die hierdoor het hardst getroffen worden;

verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s 
die hierdoor het hardst getroffen worden;

Or. en

Amendement 152
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties en 
essentiële waarden moeten worden 
geschraagd, zoals inspanning en 
verdienste welke van cruciaal belang zijn 
voor het optimale gebruik van middelen 
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digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s 
die hierdoor het hardst getroffen worden;

voor onderwijs en opleiding; verzoekt de 
lidstaten uitgebreide opleiding in digitale 
en ondernemingsvaardigheden tot prioriteit 
te verheffen, rekening houdend met de 
verschuiving naar een digitale en circulaire 
economie; is van mening dat de 
uitdagingen van de klimaatverandering en 
de overgang naar een circulaire economie 
vragen om ondersteuning voor werknemers 
en bedrijven om zich te kunnen aanpassen, 
met name in de regio’s die hierdoor het 
hardst getroffen worden;

Or. en

Amendement 153
Alex Agius Saliba, Brando BenifeiVilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, 
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, 
Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en 
communicatietechnologieën en de media 
bieden, en mensen de noodzakelijke 
vaardigheden en competenties kunnen 
ontwikkelen om te voldoen aan de eisen 
die de arbeidsmarkt van de toekomst aan 
hen stelt; is van mening dat een tekort aan 
vakmensen en een discrepantie tussen 
gevraagde en aangeboden vaardigheden 
grote obstakels kunnen vormen voor 
investeringen; benadrukt dat om de nodige 
vaardigheden te kunnen ontwikkelen de 
kwaliteit, beschikbaarheid, betaalbaarheid 
en toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die de 
digitalisering biedt, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de huidige 
arbeidsmarkt en de arbeidsmarkt van de 
toekomst aan hen stelt; onderstreept dat 
investeringen in mensen de sleutel vormt 
voor een sterke sociale samenhang; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, inclusiviteit, 
betaalbaarheid en toegankelijkheid van 
onderwijs en opleidingen, inclusief 
beroepsopleidingen, moet worden 
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in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de 
regio’s die hierdoor het hardst getroffen 
worden;

verbeterd, alsook de wederzijdse erkenning 
van kwalificaties; onderstreept hoe 
belangrijk het is het probleem van de 
vroegtijdige schoolverlaters aan te 
pakken; verzoekt de lidstaten 
investeringen in omscholing en 
herscholing, alsmede in uitgebreide 
opleiding te intensiveren en aan te 
moedigen in digitale en 
ondernemingsvaardigheden, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; 
onderstreept dat goede arbeids- en 
tewerkstellingsomstandigheden een 
cruciale factor zijn bij het aantrekken van 
werknemers; onderstreept dat de 
uitdagingen van de klimaatverandering en 
de overgang naar een groene economie 
vragen om doorslaggevende ondersteuning 
voor werknemers om het hoofd te bieden 
aan deze cruciale veranderingen; is het 
met de Commissie eens dat tijdige 
inspanningen nodig zijn om de 
digitalisering aan te pakken, dat de EU in 
haar geheel het proces moet bespoedigen 
en dat het Unie-, nationaal en regionaal 
beleid beter op elkaar moeten worden 
afgestemd, waarbij openbare en 
particuliere middelen moeten worden 
gebundeld om de investeringen te 
verhogen en sterkere synergieën in de 
digitale economie en de samenleving tot 
stand te brengen;

Or. en

Amendement 154
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 



AM\1188756NL.docx 89/125 PE639.999v02-00

NL

opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich 
te kunnen aanpassen, met name in de 
regio’s die hierdoor het hardst getroffen 
worden;

opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om de 
economische, sociale en ecologische 
uitdagingen van het heden en de toekomst 
aan te pakken, met inbegrip van zachte 
vaardigheden; is van mening dat een tekort 
aan vakmensen en een discrepantie tussen 
gevraagde en aangeboden vaardigheden 
grote obstakels kunnen vormen voor 
investeringen; onderstreept dat moet 
worden gezorgd voor een doeltreffende en 
rechtvaardige digitale transformatie van 
diensten en dat niemand uit de boot mag 
vallen; onderstreept dat bij programma’s 
voor digitale geletterdheid moet worden 
gelet op privacykwesties en 
gegevensbescherming;  benadrukt dat om 
de nodige vaardigheden te kunnen 
ontwikkelen de kwaliteit, beschikbaarheid, 
betaalbaarheid en toegankelijkheid van 
onderwijs en opleidingen, inclusief 
beroepsopleidingen, moet worden 
verbeterd, alsook de wederzijdse erkenning 
van kwalificaties; doet een beroep op de 
lidstaten om een tweeledige strategie te 
volgen door regulier onderwijs inclusief te 
maken en programma’s te bieden die 
speciaal op de meest kwetsbaren zijn 
afgestemd; verzoekt de lidstaten 
uitgebreide opleiding in digitale en 
ondernemingsvaardigheden tot prioriteit te 
verheffen, rekening houdend met de 
verschuiving naar een digitale en groenere 
economie;

Or. en

Amendement 155
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich 
te kunnen aanpassen, met name in de 
regio’s die hierdoor het hardst getroffen 
worden;

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale economie;

Or. en

Amendement 156
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s 
die hierdoor het hardst getroffen worden;

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; verzoekt de 
Commissie online-onderwijsmateriaal 
over digitale vaardigheden te creëren dat 
door onderwijsstelsels en bureaus voor 
arbeidsbemiddeling kan worden gebruikt; 
is van mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s 
die hierdoor het hardst getroffen worden;

Or. en

Amendement 157
Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Yana 
Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s 
die hierdoor het hardst getroffen worden;

8. pleit voor een grondige herziening 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
opdat ten volle gebruik kan worden 
gemaakt van de mogelijkheden die 
informatie- en communicatietechnologieën 
en de media bieden, en mensen de 
noodzakelijke vaardigheden en 
competenties kunnen ontwikkelen om te 
voldoen aan de eisen die de arbeidsmarkt 
van de toekomst aan hen stelt; is van 
mening dat een tekort aan vakmensen en 
een discrepantie tussen gevraagde en 
aangeboden vaardigheden grote obstakels 
kunnen vormen voor investeringen; 
benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en 
opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, 
moet worden verbeterd, alsook de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties; 
verzoekt de lidstaten uitgebreide opleiding 
in digitale en ondernemingsvaardigheden 
tot prioriteit te verheffen, rekening 
houdend met de verschuiving naar een 
digitale en groenere economie; is van 
mening dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s 
die hierdoor het hardst getroffen worden, 
door opleidingen en onderwijs te 
verbeteren om vaardigheden aan te 
passen en nieuwe banen in de digitale en 
milieusectoren te creëren;

Or. en

Amendement 158
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat de toenemende 
benutting van en opleiding in 
vaardigheden leidt tot het creëren van 
toegevoegde waarde en 
concurrentievermogen, en dat dit deel 
moet uitmaken van de kern van de  EU-
beleidsmaatregelen die zijn gericht  op de 
bevordering van de economische groei 
middels investeringen in vaardigheden; 
wijst erop dat, hoewel vaardigheden een 
voorwaarde voor groei vormen, zij niet 
volstaan; dringt derhalve aan op 
aanvullende maatregelen die volgen op 
investeringen in initieel genoten 
onderwijs en opleiding teneinde 
hoogwaardige banen te creëren en te 
ontwerpen op de arbeidsmarkt waarop de 
vaardigheden van werkenden het beste tot 
hun recht komen;

Or. en

Amendement 159
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, 
Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, 
Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. constateert dat de betrokkenheid 
van de sociale partners de eigen inbreng 
en sociale samenhang versterkt; merkt op 
dat, vooral in het licht van de komende 
verschuiving naar een gedigitaliseerde en 
duurzame economie, een goed 
functionerende sociale dialoog van 
cruciaal belang is voor een succesvolle 
transitie; doet een beroep op de lidstaten 
om de capaciteit van de sociale partners te 
verbeteren om actief aan het oriënterend 
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debat deel te nemen door hen een passend 
kader te bieden;

Or. en

Amendement 160
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. is bezorgd over het 
aanhoudend grote aantal mensen in 
Europa die niet over voldoende digitale 
vaardigheden beschikken en onvoldoende 
geletterd zijn, aangezien deze een 
fundamentele voorwaarde voor een 
actieve participatie in de samenleving en 
de arbeidsmarkt vormen; verzoekt de 
lidstaten om krachtige maatregelen te 
treffen om de opleidingsvoorzieningen 
voor basisvaardigheden te vergroten, met 
name voor de meest gemarginaliseerde 
groepen in de samenleving;  onderstreept 
het belang van solide regelingen voor de 
validatie van niet-formeel en informeel 
leren om te zorgen voor een zo groot 
mogelijke verwerving van vaardigheden 
en competenties, en om de flexibiliteit 
tussen de verschillende onderwijs- en 
opleidingstrajecten te bevorderen;

Or. en

Amendement 161
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. constateert dat 
onlineplatformwerk in de EU in de 
afgelopen twee jaar met meer dan 25 % is 
gestegen naar 5 miljoen Europeanen en 
dat een derde van alle platformtransacties 
grensoverschrijdend plaatsvindt; wijst 
erop dat platformwerkers vaak niet onder 
socialebeschermingsstelsels vallen; dringt 
aan op een gecoördineerd EU-initiatief 
om de toegang tot 
socialezekerheidsrechten en 
gezondheidszorg voor alle 
platformwerkers te verbeteren, ongeacht  
hun arbeidssituatie, en om de 
platformwerkers onder collectieve 
arbeidsovereenkomsten te laten vallen; 
onderstreept bovendien dat de Commissie 
en de lidstaten betere en 
geharmoniseerdere gegevens moeten 
verzamelen over het aantal 
platformwerkers, hun arbeidssituatie, de 
inhoud van hun werk en hun inkomen;

Or. en

Amendement 162
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. is van mening dat de 
uitdagingen van de klimaatverandering 
en de overgang naar een groene economie 
vragen om ondersteuning voor onze 
samenleving en werknemers, opdat zij 
zich kunnen aanpassen;

Or. en
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Amendement 163
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie jongeren 
stimulansen en technische bijstand te 
bieden voor het opzetten van een eigen 
bedrijf en maatregelen voor te stellen om 
ondernemerschap te promoten, onder 
meer via schoolprogramma’s in de 
lidstaten;

Schrappen

Or. en

Amendement 164
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie jongeren 
stimulansen en technische bijstand te 
bieden voor het opzetten van een eigen 
bedrijf en maatregelen voor te stellen om 
ondernemerschap te promoten, onder meer 
via schoolprogramma’s in de lidstaten;

9. verzoekt de Commissie jongeren 
stimulansen en technische bijstand te 
bieden voor het opzetten van een eigen 
bedrijf en maatregelen voor te stellen om 
ondernemerschap, taalonderwijs en 
beroepsopleiding en vaardigheden in 
toerisme en traditionele ambachten te 
promoten, onder meer via 
schoolprogramma’s in de lidstaten;

Or. en

Amendement 165
Alex Agius Saliba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie jongeren 
stimulansen en technische bijstand te 
bieden voor het opzetten van een eigen 
bedrijf en maatregelen voor te stellen om 
ondernemerschap te promoten, onder meer 
via schoolprogramma’s in de lidstaten;

9. verzoekt de Commissie stimulansen 
en technische bijstand te bieden die de 
kansen verhogen om fatsoenlijk werk voor 
jongeren te promoten middels 
werkgelegenheidsprogramma’s en steun 
voor jonge ondernemers en hoogwaardige 
stageprogramma’s, onder meer via 
schoolprogramma’s in de lidstaten;

Or. en

Amendement 166
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie jongeren 
stimulansen en technische bijstand te 
bieden voor het opzetten van een eigen 
bedrijf en maatregelen voor te stellen om 
ondernemerschap te promoten, onder meer 
via schoolprogramma’s in de lidstaten;

9. verzoekt de lidstaten jongeren 
stimulansen en technische bijstand te 
bieden voor het opzetten van een eigen 
bedrijf en maatregelen voor te stellen om 
ondernemerschap te promoten, onder meer 
via schoolprogramma’s;

Or. en

Amendement 167
Kira Marie Peter-Hansen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie jongeren 
stimulansen en technische bijstand te 
bieden voor het opzetten van een eigen 
bedrijf en maatregelen voor te stellen om 
ondernemerschap te promoten, onder meer 
via schoolprogramma’s in de lidstaten;

9. verzoekt de Commissie jongeren 
stimulansen te bieden en technische 
bijstand te handhaven voor het opzetten 
van een eigen bedrijf en maatregelen voor 
te stellen om ondernemerschap te promoten 
via EntreComp, onder meer via 
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schoolprogramma’s in de lidstaten;

Or. en

Amendement 168
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie jongeren 
stimulansen en technische bijstand te 
bieden voor het opzetten van een eigen 
bedrijf en maatregelen voor te stellen om 
ondernemerschap te promoten, onder meer 
via schoolprogramma’s in de lidstaten;

9. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten jongeren stimulansen en 
technische bijstand te bieden voor het 
opzetten van een eigen bedrijf en 
maatregelen voor te stellen om 
ondernemerschap te promoten, onder meer 
via schoolprogramma’s in de lidstaten;

Or. en

Amendement 169
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie jongeren 
stimulansen en technische bijstand te 
bieden voor het opzetten van een eigen 
bedrijf en maatregelen voor te stellen om 
ondernemerschap te promoten, onder meer 
via schoolprogramma’s in de lidstaten;

9. verzoekt de Commissie jongeren 
stimulansen en technische bijstand te 
bieden voor het opzetten van een eigen 
bedrijf en maatregelen voor te stellen om 
ondernemerschap te promoten, ook via 
schoolprogramma's in de lidstaten, in 
nauwe samenwerking met de 
gemeenschap van ondernemers en 
onderzoekers;

Or. en
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Amendement 170
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten om de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening op elk territoriaal 
niveau te versterken en te moderniseren 
middels de permanente opleiding van de 
beheerders, de betrokkenheid van 
hooggespecialiseerde adviseurs en 
begeleiders, en de uitvoering van gerichte 
beleidsmaatregelen voor elke categorie 
van de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 171
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten te verwezenlijken 
en de sociale onderdelen van de 
landspecifieke aanbevelingen ten uitvoer te 
leggen;

Schrappen

Or. en

Amendement 172
Ádám Kósa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten te verwezenlijken 
en de sociale onderdelen van de 
landspecifieke aanbevelingen ten uitvoer te 
leggen;

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door binnen hun 
respectieve, in de Verdragen vastgelegde 
bevoegdheden de Europese pijler van 
sociale rechten te verwezenlijken en de 
sociale onderdelen van de landspecifieke 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 173
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten te verwezenlijken 
en de sociale onderdelen van de 
landspecifieke aanbevelingen ten uitvoer te 
leggen;

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; wijst erop dat 
de strijd tegen de klimaatverandering niet 
langer een optie is, maar een 
internationale verplichting;  onderstreept, 
hiermee rekening houdend, dat de 
verwezenlijking van de sociale en 
economische doelstellingen van de Unie 
volledig in overeenstemming moeten zijn 
met de uitvoering van de 
beleidsmaatregelen van de Unie ter 
bestrijding van de klimaatverandering; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
sociale rechten te versterken door de 
Europese pijler van sociale rechten te 
verwezenlijken en de sociale onderdelen 
van de landspecifieke aanbevelingen ten 
uitvoer te leggen; verzoekt de Commissie 
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en de lidstaten om een Europese strategie 
af te bakenen om samen de sociale, 
economische en klimaatuitdagingen het 
hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 174
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten te verwezenlijken 
en de sociale onderdelen van de 
landspecifieke aanbevelingen ten uitvoer te 
leggen;

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
lidstaten op om sociale rechten te 
versterken door de Europese pijler van 
sociale rechten te verwezenlijken en de 
sociale onderdelen van de landspecifieke 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 175
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten te verwezenlijken 
en de sociale onderdelen van de 
landspecifieke aanbevelingen ten uitvoer te 

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen en dat de 
lidstaten buiten de eurozone eveneens van 
bovengenoemde aanbevelingen kunnen 
profiteren; roept de Commissie en alle 
lidstaten op om sociale rechten te 
versterken door de Europese pijler van 
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leggen; sociale rechten te verwezenlijken en de 
sociale onderdelen van de landspecifieke 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen;

Or. en

Amendement 176
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, 
Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten te verwezenlijken 
en de sociale onderdelen van de 
landspecifieke aanbevelingen ten uitvoer te 
leggen;

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; wijst erop dat 
de sociale, milieu- en economische 
landspecifieke aanbevelingen samenhang 
moeten vertonen; is van oordeel dat een 
aanpassing van het stabiliteits- en 
groeipact nodig is om te zorgen voor 
samenhang tussen de sociale, ecologische 
en economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door wetgeving voor 
te stellen, met inbegrip van passende 
financiële instrumenten, om de Europese 
pijler van sociale rechten te verwezenlijken 
en de sociale en duurzaamheidsdimensie 
van de landspecifieke aanbevelingen en het 
Europees semester verder te versterken;

Or. en

Amendement 177
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten te 
verwezenlijken en de sociale onderdelen 
van de landspecifieke aanbevelingen ten 
uitvoer te leggen;

10. wijst erop dat het  sociaal en 
arbeidsmarktbeleid tot de bevoegdheid 
van de lidstaten behoort; onderstreept dat 
werkgelegenheid het beste instrument is 
om armoede te bestrijden en de sociale 
integratie te bevorderen; doet een beroep 
op de lidstaten om de sociale rechten te 
schragen en een 
werkgelegenheidsvriendelijk beleid te 
voeren;

Or. en

Amendement 178
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten te verwezenlijken 
en de sociale onderdelen van de 
landspecifieke aanbevelingen ten uitvoer te 
leggen;

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten tot wet te 
verheffen en de sociale onderdelen van de 
landspecifieke aanbevelingen ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Amendement 179
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten te verwezenlijken 
en de sociale onderdelen van de 
landspecifieke aanbevelingen ten uitvoer 
te leggen;

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen en dat het 
proces van het Europees semester 
gedurende zijn gehele looptijd moet 
worden uitgebreid met een sociale 
dimensie, waarbij de bevoegde instanties 
van de EU en de lidstaten die zich met 
sociaal beleid bezighouden, worden 
betrokken; roept de Commissie en de 
lidstaten op om sociale rechten te 
versterken door de Europese pijler van 
sociale rechten en zijn onderdelen te 
verwezenlijken en zijn sociale aspecten ten 
uitvoer te leggen met behulp van de 
landspecifieke aanbevelingen ;

Or. en

Amendement 180
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om sociale 
rechten te versterken door de Europese 
pijler van sociale rechten te verwezenlijken 
en de sociale onderdelen van de 
landspecifieke aanbevelingen ten uitvoer te 
leggen;

10. benadrukt dat aan de sociale 
doelstellingen van de Unie evenveel 
prioriteit moet worden gegeven als aan de 
economische doelstellingen en dat zij over 
gegarandeerde financiële middelen in de 
volgende begroting moeten beschikken; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
sociale rechten te versterken door de 
Europese pijler van sociale rechten te 
verwezenlijken en de sociale onderdelen 
van de landspecifieke aanbevelingen ten 
uitvoer te leggen;

Or. en
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Amendement 181
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. acht het van fundamenteel belang 
een sociale dimensie van de Europese 
Unie af te bakenen en af te ronden; acht 
het te dien einde van essentieel belang om 
de rechten op behoorlijke 
leefomstandigheden, passende 
huisvesting, een efficiënt en toegankelijk 
gezondheidszorgstelsel en langdurige zorg 
volledig te waarborgen;

Or. en

Amendement 182
Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. onderstreept dat een goed 
functionerende sociale dialoog een 
essentieel instrument is voor het 
vormgeven van arbeidsomstandigheden, 
met deelneming van een reeks actoren op 
diverse niveaus, en dat deze dialoog de 
belangen van werknemers en werkgevers 
met elkaar verzoent en bijdraagt tot 
economisch concurrentievermogen en 
sociale samenhang; doet een beroep op de 
lidstaten om de sociale dialoog in heel 
Europa verder te versterken om de 
arbeidsverhoudingen in evenwicht te 
brengen en, indien nodig, de kansen voor 
collectieve onderhandelingen te schragen;

Or. en
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Amendement 183
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten specifieke maatregelen uit te 
werken om gevolg te geven aan het 
Europees kader voor actie inzake 
geestelijke gezondheid en welzijn en het 
Kompas voor actie inzake geestelijke 
gezondheid en welzijn; is van mening dat 
tot deze maatregelen de bevordering van 
de geestelijke gezondheid en preventieve 
maatregelen moeten behoren en dat zij 
samenhang moeten vertonen met andere 
beleidsinstrumenten teneinde de 
onderliggende sociale factoren die 
bepalend zijn voor de geestelijke 
gezondheid terug te dringen met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, ongelijkheid, 
ontwikkelingen tijdens de vroegste jeugd, 
werkloosheid, onderwijs, eenzaamheid, 
armoede en sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 184
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. doet een beroep op de 
lidstaten van de eurozone om in hun 
gezondheidsbeleid prioriteit te verlenen 
aan preventie; dringt aan op de actieve 
uitvoering van campagnes ter bevordering 
van de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid;

Or. en
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Amendement 185
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 sexies. is van oordeel dat het 
verdedigen van een economisch beleid dat 
hand in hand gaat met sociale rechten – 
door het bepleiten van de versterking van 
sociale rechten, de uitvoering van sociale 
aspecten of de opneming van de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in 
het economisch beleid, zowel op nationaal 
als EU-niveau –, zonder het verdedigen 
van de intrekking van het 
begrotingsverdrag en het stabiliteits- en 
groeipact noch rechtvaardig noch eerlijk 
is tegenover werknemers en marginale 
bevolkingsgroepen die elk jaar te kampen 
hebben met een teruggang van hun 
sociale en arbeidsrechten en inkomen en 
die hun waardigheid bedreigd zien door 
beleid, voorwaarden en beperkingen van 
de EU;  

Or. en

Amendement 186
Konstantinos Arvanitis, Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 septies. wijst andermaal op het feit 
dat een dringende start moet worden 
gemaakt met de reële bestrijding van de 
ongelijkheid, precaire 
arbeidsomstandigheden en lage lonen die 
de economische groei en de sociale 
vooruitgang in de weg staan; herinnert 



PE639.999v02-00108/125 AM\1188756NL.docx

NL

echter aan het feit dat dit in het kader van 
het Europees economisch bestuur en het 
Verdrag van Lissabon onmogelijk is; 
dringt derhalve aan op de intrekking van 
het Europees semester en het 
bijeenroepen van een 
intergouvernementele top ter 
institutionalisering van de 
omkeerbaarheid van de verdragen, de 
intrekking van het Verdrag betreffende de 
werking van de EU, het stabiliteits- en 
groeipact en het interinstitutioneel 
Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en 
bestuur; 

Or. en

Amendement 187
Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Yana 
Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 octies. verzoekt de lidstaten om 
ervoor te zorgen dat werknemers die met 
nieuwe vormen van werk worden 
geconfronteerd, met name 
platformwerkers, toegang hebben tot een 
stelsel van sociale bescherming en dat 
hun sociale rechten worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 188
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 nonies. dringt erbij de Europese 
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Commissie op aan de landspecifieke 
aanbevelingen voor de lidstaten van de 
eurozone te versterken door het creëren 
van een matrixkader waarin maatregelen 
van sociaal beleid in verband met de 
Europese pijler van sociale rechten, zoals 
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, 
voeding, werkgelegenheid, huisvesting en 
het behoud van sociale rechten, worden 
geanalyseerd per sociaal segment, zoals 
kinderen, jongeren, ouderen, 
minderheden, migranten, personen met 
een handicap, teneinde aldus een 
accurater beeld te krijgen van de 
economische en sociale gezondheid van 
de lidstaten en te onderzoeken of dit 
nieuwe onderdeel van de landspecifieke 
aanbevelingen kan worden verruimd tot 
lidstaten die niet tot de eurozone behoren;

Or. en

Amendement 189
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 decies. is ingenomen met de 
opneming van diverse sociale factoren in 
de landspecifieke aanbevelingen, maar 
constateert dat zij momenteel niet volstaan 
en dat enkel jaarlijkse verslaglegging leidt 
tot een verlies aan snelheid; verzoekt de 
Commissie om trimesterverslagen op te 
stellen over de ontwikkeling en uitvoering 
van de afgeronde beleidsmaatregelen van 
de Europese pijler van sociale rechten 
waarin melding wordt gemaakt van de 
voortgang in de lidstaten en waarin 
aanbevelingen voor de toekomst worden 
opgenomen;

Or. en
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Amendement 190
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
 Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de sociale 
omstandigheden verder verbeteren en dat 
de armoede terugloopt, maar nog steeds 
onacceptabel hoog is; benadrukt dat het 
aantal EU-burgers dat met armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 
weliswaar verder is teruggelopen, maar dat 
in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 
behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden, terug te dringen teneinde de 
Europa 2020-doelstelling te halen; 
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen, toegang tot sociale bescherming 
ongeacht arbeidsverhouding of soort 
contract, een stijging van de lonen en 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels 
met voldoende middelen aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan het verminderen van 
de ongelijkheid en het risico op armoede en 
sociale uitsluiting;

11. merkt op dat de sociale 
omstandigheden verder verbeteren en dat 
de armoede terugloopt, maar nog steeds 
onacceptabel hoog is, hetgeen een 
aanzienlijk risico met zich meebrengt met 
name in het kader van een verwachte 
economische vertraging; benadrukt dat het 
aantal EU-burgers dat met armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 
weliswaar verder is teruggelopen, maar dat 
in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 
behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden, terug te dringen teneinde de 
Europa 2020-doelstelling te halen; 
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen, toegang tot sociale bescherming 
ongeacht arbeidsverhouding of soort 
contract, een stijging van de lonen en 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels 
met voldoende middelen aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan het verminderen van 
de ongelijkheid en het risico op armoede en 
sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 191
Stéphane Bijoux, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Samira Rafaela, Yana 
Toom, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de sociale 
omstandigheden verder verbeteren en dat 
de armoede terugloopt, maar nog steeds 
onacceptabel hoog is; benadrukt dat het 
aantal EU-burgers dat met armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 
weliswaar verder is teruggelopen, maar dat 
in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 
behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden, terug te dringen teneinde de 
Europa 2020-doelstelling te halen; 
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen, toegang tot sociale bescherming 
ongeacht arbeidsverhouding of soort 
contract, een stijging van de lonen en 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels 
met voldoende middelen aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan het verminderen van 
de ongelijkheid en het risico op armoede en 
sociale uitsluiting;

11. merkt op dat de sociale 
omstandigheden verder verbeteren en dat 
de armoede terugloopt, maar nog steeds 
onacceptabel hoog is; benadrukt dat het 
aantal EU-burgers dat met armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 
weliswaar verder is teruggelopen, maar dat 
in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 
behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden, terug te dringen teneinde de 
Europa 2020-doelstelling te halen; 
onderstreept dat de armoede en de 
uitsluiting van kinderen in de EU moeten 
worden terugdrongen, met name door de 
tenuitvoerlegging van een kindergarantie;  
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen, toegang tot sociale bescherming 
ongeacht arbeidsverhouding of soort 
contract, een stijging van de lonen en 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels 
met voldoende middelen aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan het verminderen van 
de ongelijkheid en het risico op armoede en 
sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 192
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Dura Ferrandis, Lina Galvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Leszek Miller, 
Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de sociale 
omstandigheden verder verbeteren en dat 

11. betreurt het feit dat de armoede 
nog steeds onacceptabel hoog is benadrukt 
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de armoede terugloopt, maar nog steeds 
onacceptabel hoog is; benadrukt dat het 
aantal EU-burgers dat met armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 
weliswaar verder is teruggelopen, maar dat 
in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 
behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden, terug te dringen teneinde de 
Europa 2020-doelstelling te halen; 
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen, toegang tot sociale bescherming 
ongeacht arbeidsverhouding of soort 
contract, een stijging van de lonen en 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels 
met voldoende middelen aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan het verminderen van 
de ongelijkheid en het risico op armoede en 
sociale uitsluiting;

dat het aantal EU-burgers dat met armoede 
of sociale uitsluiting wordt bedreigd in 
2017 weliswaar verder is teruggelopen, 
maar dat in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 
behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden, alsmede armoede onder 
ouderen terug te dringen teneinde de 
Europa 2020-doelstelling te halen; betreurt 
het feit dat de Europa 2020-doelstelling 
inzake de terugdringing van de armoede 
waarschijnlijk niet wordt gehaald; 
onderstreept dat vooral bepaalde groepen  
risico op armoede lopen, namelijk 
kinderen, mensen met een handicap en 
mensen met een migratieachtergrond; 
onderstreept dat kinderarmoede moet 
worden uitgeroeid en verzoekt de 
Commissie wetgeving voor te stellen voor 
de tenuitvoerlegging van een Europese 
kindergarantie; benadrukt dat fatsoenlijke 
banen, toegang tot sociale bescherming 
ongeacht arbeidsverhouding of soort 
contract, een stijging van de lonen, 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels 
met voldoende middelen en toegankelijke 
aanbiedingen voor een leven lang leren 
aanzienlijk kunnen bijdragen aan het 
verminderen van de ongelijkheid en het 
risico op armoede en sociale uitsluiting; is 
ingenomen met de aanzienlijke invloed 
die sociale overdrachten hebben op de 
terugdringing van de armoede; betreurt 
echter dat dit niet in het nationaal beleid 
van alle lidstaten tot uiting komt; 
constateert dat in 2017 9,4 % van alle 
werknemers in de EU risico op armoede 
liepen en dat volgens een studie van de 
Commissie van 2019 over armoede onder 
werkenden in Europa de armoede onder 
werkenden in vele lidstaten toeneemt;  
onderstreept dat armoede onder 
werkenden een fundamenteel teken is van 
sociale ongerechtigheid en verzoekt de 
lidstaten doorslaggevende maatregelen te 
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treffen om ervoor te zorgen dat mensen 
met hun loon aan zichzelf en hun 
gezinnen een fatsoenlijk leven kunnen 
bieden;  doet een beroep op de Commissie 
om wetgeving voor te stellen inzake 
stelsels voor een minimale sociale 
bescherming en een minimumloon voor 
de hele EU; 

Or. en

Amendement 193
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de sociale 
omstandigheden verder verbeteren en dat 
de armoede terugloopt, maar nog steeds 
onacceptabel hoog is; benadrukt dat het 
aantal EU-burgers dat met armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 
weliswaar verder is teruggelopen, maar dat 
in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 
behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden, terug te dringen teneinde de 
Europa 2020-doelstelling te halen; 
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen, toegang tot sociale bescherming 
ongeacht arbeidsverhouding of soort 
contract, een stijging van de lonen en 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels 
met voldoende middelen aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan het verminderen van 
de ongelijkheid en het risico op armoede en 
sociale uitsluiting;

11. merkt op dat de sociale 
omstandigheden verder verbeteren en dat 
de armoede terugloopt, maar nog steeds 
onacceptabel hoog is; benadrukt dat het 
aantal EU-burgers dat met armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 
weliswaar verder is teruggelopen, maar dat 
in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 
behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden, terug te dringen teneinde de 
Europa 2020-doelstelling te halen; 
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen, toegang tot adequate sociale 
bescherming ongeacht arbeidsverhouding 
of soort contract, een stijging van de lonen 
en hoogwaardige openbare diensten met 
voldoende middelen, met inbegrip van 
onderwijsstelsels aanzienlijk kunnen 
bijdragen aan het verminderen van de 
ongelijkheid en het risico op armoede en 
sociale uitsluiting en de verbetering van de 
volksgezondheid en het welzijn; verzoekt 
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de lidstaten om acties en strategieën te 
ontwikkelen in overeenstemming met de 
Europese pijler van sociale rechten om 
tegemoet te komen aan de sociale 
behoeften van degenen voor wie de 
arbeidsmarkt niet toegankelijk is, 
bijvoorbeeld mensen die met extreme 
ontberingen worden geconfronteerd zoals 
daklozen, kinderen en jongeren en 
mensen met chronische lichamelijke en 
geestelijke gezondheidsproblemen;

Or. en

Amendement 194
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de sociale 
omstandigheden verder verbeteren en dat 
de armoede terugloopt, maar nog steeds 
onacceptabel hoog is; benadrukt dat het 
aantal EU-burgers dat met armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 
weliswaar verder is teruggelopen, maar dat 
in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 
behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden, terug te dringen teneinde de 
Europa 2020-doelstelling te halen; 
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen, toegang tot sociale bescherming 
ongeacht arbeidsverhouding of soort 
contract, een stijging van de lonen en 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels 
met voldoende middelen aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan het verminderen van 
de ongelijkheid en het risico op armoede en 

11. merkt op dat de sociale 
omstandigheden verder verbeteren en dat 
de armoede terugloopt, maar nog steeds 
onacceptabel hoog is; benadrukt dat het 
aantal EU-burgers dat met armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 
weliswaar verder is teruggelopen, maar dat 
in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 
behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder armoede 
onder werkenden en armoede onder 
groepen die een veel hoger risico lopen, 
zoals kinderen, alleenstaande ouders, 
migranten, Roma, etnische minderheden 
en langdurig werklozen en daklozen, terug 
te dringen teneinde de Europa 2020-
doelstelling te halen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om een op 
rechten gebaseerde strategie tegen de 
armoede te bevorderen op basis van een 
geïntegreerde actieve integratie met een 
combinatie van de toepassing van sociale 
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sociale uitsluiting; grondrechten, hoogwaardige diensten en 
banen met fatsoenlijke leefbare lonen; 
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen, toegang tot sociale bescherming 
ongeacht arbeidsverhouding of soort 
contract, een stijging van de lonen en 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels 
met voldoende middelen aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan het verminderen van 
de ongelijkheid en het risico op armoede en 
sociale uitsluiting; onderstreept het belang 
van een transparante evaluatie van de 
Europa 2020-strategie, met name op het 
gebied van de terugdringing van de 
armoede en de ontwikkeling van een 
sociale en duurzame strategie voor de 
periode na 2020 waarin prioriteit wordt 
verleend aan de uitroeiing van de 
armoede en waarin steun wordt geboden 
voor de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen middels 
processen voor een zinvolle dialoog op 
nationaal en EU-niveau met het 
maatschappelijk middenveld en mensen 
die directe ervaring met armoede hebben; 

Or. en

Amendement 195
Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. merkt op dat de sociale 
omstandigheden verder verbeteren en dat 
de armoede terugloopt, maar nog steeds 
onacceptabel hoog is; benadrukt dat het 
aantal EU-burgers dat met armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 
weliswaar verder is teruggelopen, maar dat 
in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 

11. merkt op dat de sociale 
omstandigheden verder verbeteren en dat 
de armoede terugloopt, maar nog steeds 
onacceptabel hoog is; benadrukt dat het 
aantal EU-burgers dat met armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 
weliswaar verder is teruggelopen, maar dat 
in dat jaar desondanks nog steeds 
113 miljoen mensen in de EU en 
74 mensen in de eurozone tot deze groep 
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behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden, terug te dringen teneinde de 
Europa 2020-doelstelling te halen; 
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen, toegang tot sociale bescherming 
ongeacht arbeidsverhouding of soort 
contract, een stijging van de lonen en 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels 
met voldoende middelen aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan het verminderen van 
de ongelijkheid en het risico op armoede en 
sociale uitsluiting;

behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te 
zetten om armoede, waaronder 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden, terug te dringen teneinde de 
Europa 2020-doelstelling te halen; 
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen, toegang tot sociale bescherming 
ongeacht arbeidsverhouding of soort 
contract, een stijging van de lonen en 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels 
met voldoende middelen aanzienlijk 
kunnen bijdragen aan het verminderen van 
de ongelijkheid en het risico op armoede en 
sociale uitsluiting; doet een beroep op de 
Commissie om wetgeving voor te stellen 
inzake stelsels voor een minimumloon en 
minimale sociale bescherming voor de 
hele EU;

Or. en

Amendement 196
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. acht het dringend om op Europees 
niveau de kwestie van verzwakte lonen en 
werkende armen aan te pakken; acht het 
van essentieel belang de koopkracht van 
werkenden te vergroten, de collectieve 
onderhandelingen te schragen en een 
sterk en geharmoniseerd stelsel van 
rechten en bescherming van alle vormen 
van werk af te bakenen;

Or. en

Amendement 197
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. constateert dat de digitalisering en 
automatisering bijdragen tot de 
veranderingen van de aard van werk, met 
inbegrip van de toename van nieuwe 
vormen van werk; is van oordeel dat deze 
nieuwe vormen van werk vaak atypisch en 
precair zijn en dat hiervoor regelgeving 
nodig is om aan alle werkenden volledige 
rechten en behoorlijke sociale 
bescherming te waarborgen;

Or. en

Amendement 198
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. is van mening dat de 
toename van tijdelijke en onzekere banen 
gevaarlijke gevolgen kan hebben voor de 
toereikendheid van pensioenen, met name 
voor de jonge generaties, die vaak met 
onderbrekingen van hun loopbaan en 
bijdragen te maken krijgen, alsmede voor 
de stabiliteit van de 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 199
Alex Agius Saliba

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. is van oordeel dat 
kinderarmoede onverwijld moet worden 
aangepakt, aangezien kinderen tot de 
groep met het hoogste risico op armoede 
en sociale uitsluiting behoren; herhaalt 
dat geen kind uit de boot mag vallen en 
dringt aan op de snelle uitvoering van de 
Europese kindergarantiestelsels in het 
kader van het Europees Sociaal Fonds 
teneinde ervoor te zorgen dat kinderen 
gelijke toegang hebben tot gratis 
gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis 
opvang, fatsoenlijke huisvesting en 
adequate voeding, zoals goedgekeurd in 
het Europees Parlement in januari 2019;

Or. en

Amendement 200
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. herinnert de Commissie 
eraan dat zij zich bij het voorstellen van 
sociaal beleid naar behoren moet houden 
aan het subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 201
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Agnes Jongerius, 
Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 septies. neemt nota van de 
verontrustende ontwikkelingen op de 
overspannen huizenmarkten in diverse 
lidstaten en de nadelige gevolgen ervan, 
met name voor mensen met lage 
inkomens en in bepaalde regio’s; verzoekt 
de lidstaten om hun inspanningen te 
vergroten bij het opvolgen van de 
aanbevelingen van de Commissie 
(vermindering van knelpunten in het 
woningaanbod, het wegnemen van 
distorsies en het terugdringen van 
scheefgegroeide structuren ten gevolge 
van het belastingstelsel) en maatregelen te 
nemen overeenkomstig aanbeveling 19 
van de pijler van sociale rechten;

Or. en

Amendement 202
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 octies. constateert met 
verontrusting dat een meerderheid van de 
lidstaten landspecifieke aanbevelingen 
hebben ontvangen om de 
doeltreffendheid, toegankelijkheid en 
duurzaamheid van hun 
volksgezondheidsstelsels te verbeteren; 
verzoekt de lidstaten hun inspanningen te 
vergroten om te zorgen voor de 
toegankelijkheid van de openbare 
gezondheidszorg voor iedereen;

Or. en
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Amendement 203
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Johan Danielsson, Estrella Dura 
Ferrandis, Lina Galvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco 
Majorino, Manuel Pizarro, Nicolas Schmit

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 nonies. constateert met 
bezorgdheid dat atypische werknemers en 
vele zelfstandigen ontoereikende of geen 
toegang tot socialebeschermingsstelsels 
hebben; onderstreept dat op de 
arbeidsmarkt de tendens van een toename 
van deze groepen werknemers bestaat en 
dat vooral schijnzelfstandigheid een 
hardnekkig probleem vormt; verzoekt de 
lidstaten maatregelen te treffen om deze 
kwesties aan te pakken, met name na de 
aanbeveling van de Raad met betrekking 
tot de toegang tot sociale bescherming 
voor werknemers en zelfstandigen, die op 
6 december 2018 werd aangenomen; is 
ingenomen met deze aanbeveling als een 
eerste stap, maar onderstreept dat meer 
moet worden gedaan om de toegang tot 
sociale bescherming voor iedereen te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 204
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 decies. merkt op dat sociale en 
gezondheidszorgdiensten essentieel zijn 
om de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting te ondersteunen en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten te voorzien in 
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investeringen en begrotingsruimte om 
deze diensten zodanig te ontwikkelen dat 
ze betaalbaar, toegankelijk en van hoge 
kwaliteit zijn; waarschuwt dat de 
levensverwachting bij gebrek aan 
doorlopende overheidsinvesteringen in 
gezondheids- en zorgbeleid de komende 
jaren zou kunnen dalen; roept de lidstaten 
ertoe op te investeren in zorgdiensten voor 
de hele levenscyclus, de Barcelona-
doelstellingen van 2002 inzake 
kinderopvang te blijven nastreven en 
zorgdoelstellingen te ontwikkelen voor 
ouderen en afhankelijke personen;

Or. en

Amendement 205
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 undecies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten beter gebruik te maken van 
het semester en de vooruitgang op het 
stuk van betaalbare huisvesting en het 
terugdringen van dakloosheid te 
controleren en te ondersteunen; verzoekt 
de Commissie om een Europees kader 
voor sociale en betaalbare huisvesting 
voor te stellen met het oog op de efficiënte 
coördinatie van het beleid van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 206
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 duodecies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 duodecies. meent dat de lidstaten bij de 
hervormingen van hun 
socialebeschermingsstelsels ernaar 
moeten streven de 
arbeidsmarktparticipatie te bevorderen 
van mensen die kunnen werken door werk 
lonend te maken; beklemtoont in dit 
verband dat inkomenssteun gericht moet 
zijn op degenen die deze het meeste nodig 
hebben;

Or. en

Amendement 207
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 terdecies. onderstreept de noodzaak 
van een zinvolle participatie van het 
maatschappelijk middenveld in alle stadia 
van het proces van het Europees semester 
teneinde ervoor te zorgen dat de reële 
behoeften en zorgen van de burgers in de 
landverslagen en landspecifieke 
aanbevelingen tot uiting komen;

Or. en

Amendement 208
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quaterdecies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 quaterdecies. constateert dat, 
aangezien een groot aantal EU-burgers 
uit landen die geen deel uitmaken van de 
eurozone, voor korte of middellange tijd 
wonen, werken of studeren in lidstaten 
van de eurozone, zij aan bod moeten 
komen in een speciaal hoofdstuk van de 
landspecifieke aanbevelingen, rekening 
houdend met de noodzaak bijstand en 
zorg te verlenen aan de gezinnen die zij 
achterlaten in de landen die niet tot de 
eurozone behoren;

Or. en

Amendement 209
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quindecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quindecies. is van mening dat, 
aangezien een aantal lidstaten nog tot de 
eurozone moeten toetreden, deze 
uitbreiding zo moet worden gecoördineerd 
dat de sociale indicatoren en dynamiek 
die in de lidstaten van de eurozone 
worden gepromoot, reeds in de kandidaat-
lidstaten worden toegepast; onderstreept 
dat de landspecifieke aanbevelingen een 
nuttig instrument voor deze actie zijn;

Or. en

Amendement 210
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie, de EU-
instellingen en de lidstaten fraude en 
corruptie met EU-fondsen die 
investeringen, het creëren van banen en 
sociaal beleid verhinderen, aan te pakken;

Or. en

Amendement 211
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. is van mening dat het 
concurrentievermogen op de wereldmarkt 
kan worden gehandhaafd en verbeterd 
door middel van een duidelijk, eenvoudig 
en flexibel regelgevingskader voor de 
arbeidsmarkt in de lidstaten, waarbij 
tegelijkertijd hoge arbeidsnormen worden 
gehandhaafd;

Or. en

Amendement 212
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept het belang van een op 
resultaten gerichte herziening van de 
EU-fondsen; is ingenomen met het nauwe 
toezicht op de betalingen met het doel 
inefficiënte financieringen te stoppen of te 
herbestemmen;
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Or. en

Amendement 213
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
dat de aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer worden nageleefd; 

Or. en


