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AM_Com_NonLegOpinion

Amendement 1
Marian Harkin.

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het zevende en achtste 
voortgangsverslag en verzoekt de 
Commissie in het zesde cohesieverslag 
over 2014 te onderzoeken wat het effect op 
de lange termijn is van de als gevolg van 
de economische crisis steeds zwakkere 
cohesie tussen de Europese regio’s en 
welke maatregelen er genomen moeten 
worden om deze kloof te overbruggen;

1. is ingenomen met het zevende en achtste 
voortgangsverslag en verzoekt de 
Commissie in het zesde cohesieverslag 
over 2014 te onderzoeken wat het effect op
de lange termijn is van de als gevolg van 
de economische crisis steeds zwakkere 
cohesie tussen de Europese landen en 
regio’s en welke maatregelen er genomen 
moeten worden om deze kloof te 
overbruggen, met name ten aanzien van 
de cohesie tussen programma- en niet-
programmalanden;

Or. en

Amendement 2
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 a. onderstreept dat het bbp één van de 
voornaamste criteria moet blijven voor de 
vaststelling of een regio voor bijstand uit 
hoofde van het regionaal beleid in 
aanmerking komt, maar vindt dat dit 
criterium moet worden aangevuld met 
andere indicatoren voor de identificatie 
van de meest hulpbehoevende regio's; 
benadrukt dat het bbp alleen geen volledig 
beeld kan bieden van regionale 
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ontwikkeling en sociale cohesie, 
aangezien het geen rekening houdt met 
relevante sociale factoren, zoals 
inkomensverschillen en werkloosheid;

Or. en

Amendement 3
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. moedigt de Commissie aan om 
specifieke maatregelen te ondersteunen 
voor het scheppen van meer en duurzame 
werkgelegenheid, voor investeringen in 
regionaal en lokaal 
ontwikkelingsonderwijs, voor de 
bevordering van lokaal ondernemerschap 
en het creëren van nieuwe financiële 
instrumenten voor allerlei soorten 
bedrijven en met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) 
teneinde de toenemende werkloosheid, 
armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 4
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. erkent dat een groot deel van de 
uitgaven van het ESF (Europees Sociaal 
Fonds) wordt toegewezen aan het 
bevorderen van meer en betere banen, het 
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ondersteunen van de integratie en 
participatie van achtergestelde groepen en 
de ontwikkeling van een inclusieve 
samenleving die voor iedereen 
toegankelijk is; benadrukt echter dat in 
tijden van crisis meer de nadruk moet 
worden gelegd op het doeltreffend 
uitgeven van de middelen van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) ter 
bestrijding van lokale en regionale 
ongelijkheid en sociale uitsluiting en om 
de meest kwetsbare groepen en jongeren 
in het bijzonder toegang te bieden tot de 
arbeidsmarkt en de re-integratie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt te 
ondersteunen door middel van het 
terugdringen van gendergerelateerde 
segregatie;

Or. en

Amendement 5
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het grote aantal 
vroegtijdige schoolverlaters in bepaalde 
regio’s het streefcijfer van 10 % ruim te 
boven gaat, en dat er daarom een 
oplossing moet worden gevonden voor de 
integratie op de arbeidsmarkt van deze 
laagopgeleide jongeren, gezien het feit dat 
het gebrek aan opleiding tot werkloosheid 
en vervolgens tot armoede leidt;

2. wijst erop dat het grote aantal 
vroegtijdige schoolverlaters in bepaalde 
regio’s het streefcijfer van 10 % ruim te 
boven gaat, en dat vroegtijdige 
schoolverlaters een aanbod moet worden 
gedaan dat voldoet aan hun behoeften, of 
het nu onderwijs, een opleiding of werk 
is; verwijst in dit verband naar het belang 
van de jongerengarantie voor vroegtijdige 
schoolverlaters; benadrukt dat het, om het 
aantal vroegtijdige schoolverlaters te 
beperken, belangrijk is dat het 
onderwijsstelsel inclusief is en gelijke 
kansen biedt voor alle jongeren; 
benadrukt dat een oplossing moet worden 
gevonden voor de integratie op de 
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arbeidsmarkt van deze laagopgeleide 
jongeren, gezien het feit dat het gebrek aan 
opleiding het risico op werkloosheid kan 
vergroten, wat vervolgens de kans op
armoede doet toenemen;

Or. en

Amendement 6
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het grote aantal 
vroegtijdige schoolverlaters in bepaalde 
regio’s het streefcijfer van 10 % ruim te 
boven gaat, en dat er daarom een oplossing 
moet worden gevonden voor de integratie 
op de arbeidsmarkt van deze laagopgeleide 
jongeren, gezien het feit dat het gebrek aan 
opleiding tot werkloosheid en vervolgens 
tot armoede leidt;

2. wijst erop dat het grote aantal 
vroegtijdige schoolverlaters in bepaalde 
regio’s het streefcijfer van 10 % ruim te 
boven gaat, en dat er daarom een oplossing 
moet worden gevonden voor de integratie 
op de arbeidsmarkt van deze laagopgeleide 
jongeren door middel van het aanbieden 
van toegankelijk en goed 
beroepsonderwijs en een opleiding op de 
werkplek om hen te helpen vaardigheden 
op te doen waarnaar veel vraag is, gezien 
het feit dat het gebrek aan opleiding tot 
werkloosheid en vervolgens tot armoede 
leidt en gepaard gaat met veel sociale 
uitdagingen die verband houden met 
uitsluiting, vervreemding en mislukte 
pogingen om een zelfstandig leven op te 
bouwen;

Or. en

Amendement 7
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het grote aantal 
vroegtijdige schoolverlaters in bepaalde 
regio’s het streefcijfer van 10 % ruim te 
boven gaat, en dat er daarom een oplossing 
moet worden gevonden voor de integratie 
op de arbeidsmarkt van deze laagopgeleide 
jongeren, gezien het feit dat het gebrek aan 
opleiding tot werkloosheid en vervolgens 
tot armoede leidt;

2. wijst erop dat het grote aantal 
vroegtijdige schoolverlaters in bepaalde 
regio’s het streefcijfer van 10 % ruim te 
boven gaat, en dat er daarom een oplossing 
moet worden gevonden voor de integratie 
op de arbeidsmarkt van deze laagopgeleide 
jongeren, gezien het feit dat het gebrek aan 
opleiding tot werkloosheid en vervolgens 
tot armoede leidt; is van mening dat de 
ESF-bijdrage hierbij cruciaal is en meer 
jongeren kan helpen op school te blijven 
en de juiste kwalificaties te behalen voor 
een baan en een carrière en een bredere 
toegang tot onderwijs van hoge kwaliteit 
kan garanderen met speciale projecten 
voor kinderen uit achtergestelde groepen 
en van minderheden;

Or. en

Amendement 8
Marian Harkin.

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat het grote aantal 
vroegtijdige schoolverlaters in bepaalde 
regio’s het streefcijfer van 10 % ruim te 
boven gaat, en dat er daarom een oplossing 
moet worden gevonden voor de integratie 
op de arbeidsmarkt van deze laagopgeleide 
jongeren, gezien het feit dat het gebrek aan 
opleiding tot werkloosheid en vervolgens 
tot armoede leidt;

2. wijst erop dat het grote aantal 
vroegtijdige schoolverlaters in bepaalde 
regio’s het streefcijfer van 10 % ruim te 
boven gaat, en dat er daarom een oplossing 
moet worden gevonden voor de integratie 
op de arbeidsmarkt van deze laagopgeleide 
jongeren, gezien het feit dat het gebrek aan 
opleiding tot werkloosheid en vervolgens 
tot armoede leidt; roept lidstaten op het 
nodige beroepsonderwijs en een opleiding 
op de werkplek te stimuleren voor 
diegenen die hiervan zullen profiteren;

Or. en
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Amendement 9
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten groeivriendelijk beleid aan te 
nemen, waaronder de prioritering van de 
uitgaven op het gebied van onderwijs, een 
leven lang leren, onderzoek en innovatie, 
omdat bezuinigingsmaatregelen alleen 
niet voldoende zijn om de huidige 
economische crisis te bestrijden;

Or. en

Amendement 10
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat de positie van 
jongeren op de arbeidsmarkt sterk 
afhankelijk is van de algehele 
economische situatie en dat daarom het 
belang van ondersteuning, begeleiding en 
de monitoring van jongeren in hun 
overgang van het onderwijs naar het 
beroepsleven duidelijk is; doet derhalve 
een beroep op de Commissie om eventuele 
toekomstige beleidsvoorstellen op dit 
gebied af te stemmen op de initiatieven 
"Jeugd in beweging" en "Kansen voor de 
jeugd";

Or. en
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Amendement 11
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het aantal werkenden in 
bepaalde regio’s nog steeds minder dan 
60 % bedraagt, en dat bepaalde regio’s 
zelfs met hun eigen, nationale streefcijfers 
nog 20 à 25 % achterblijven, en dat hiervan 
vooral jongeren, vrouwen, bejaarden en 
mensen met een verminderde 
arbeidscapaciteit de dupe zijn, voor wie het 
behoud van hun baan speciale 
maatregelen vergt, vooral gezien het feit
dat in bepaalde afgelegen gebieden de 
zoveelste generatie op rij werkloos is, een 
gevaar waarmee vooral gemarginaliseerde 
gemeenschappen te kampen hebben;

3. benadrukt dat het aantal werkenden in 
bepaalde regio’s nog steeds minder dan 
60 % bedraagt, en dat bepaalde regio’s 
zelfs met hun eigen, nationale streefcijfers 
nog 20 à 25 % achterblijven, en dat hiervan 
vooral jongeren, vrouwen, bejaarden en 
mensen met een verminderde 
arbeidscapaciteit de dupe zijn; benadrukt 
dat bepaalde crisismaatregelen 
ongunstige gevolgen hebben gehad voor 
de cohesie en de ongelijkheden in de EU 
wezenlijk hebben doen toenemen; 
benadrukt dat het op de arbeidsmarkt 
houden van hoogrisicogroepen of het 
creëren van arbeidsmogelijkheden voor 
deze groepen gerichte maatregelen vergt
op het gebied van het scheppen van 
werkgelegenheid, 
opleidingsmogelijkheden en het behoud 
van werk; benadrukt dat in bepaalde 
afgelegen gebieden de zoveelste generatie 
op rij werkloos is en dat dit een gevaar is 
waarmee vooral gemarginaliseerde 
gemeenschappen te kampen hebben; 

Or. en

Amendement 12
Marian Harkin.

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat het aantal werkenden in 
bepaalde regio’s nog steeds minder dan 

3. benadrukt dat het aantal werkenden in 
bepaalde regio’s nog steeds minder dan 
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60 % bedraagt, en dat bepaalde regio’s 
zelfs met hun eigen, nationale streefcijfers 
nog 20 à 25 % achterblijven, en dat hiervan 
vooral jongeren, vrouwen, bejaarden en 
mensen met een verminderde 
arbeidscapaciteit de dupe zijn, voor wie het 
behoud van hun baan speciale maatregelen 
vergt, vooral gezien het feit dat in bepaalde 
afgelegen gebieden de zoveelste generatie 
op rij werkloos is, een gevaar waarmee 
vooral gemarginaliseerde gemeenschappen 
te kampen hebben;

60 % bedraagt, en dat bepaalde regio’s 
zelfs met hun eigen, nationale streefcijfers 
nog 20 à 25 % achterblijven, en dat hiervan 
vooral jongeren, vrouwen, ouderen, 
verzorgers en mensen met een verminderde 
arbeidscapaciteit de dupe zijn, voor wie het 
behoud van hun baan speciale maatregelen 
vergt, vooral gezien het feit dat in bepaalde 
afgelegen gebieden de zoveelste generatie 
op rij werkloos is, een gevaar waarmee 
vooral gemarginaliseerde gemeenschappen 
te kampen hebben;

Or. en

Amendement 13
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de 
arbeidsparticipatiegraad ruim onder de 
doelstelling van Europa 2020, dat ten 
minste 75 % van de bevolking tussen de 
20 en 64 jaar werk moet hebben, is 
gebleven; merkt op dat de EU-lidstaten, 
hoewel er geen specifieke doelstellingen 
voor arbeidsparticipatie op regionaal 
niveau bestaan, afzonderlijke, nationale 
doelstellingen hebben vastgesteld die in de 
meeste gevallen niet zijn verwezenlijkt, 
aangezien de financiële en economische 
crisis een sterk asymmetrisch effect heeft 
gehad op de regionale arbeidsmarkten, 
met name die in Zuid-Europa, waar de 
jeugdwerkloosheid sterk is gestegen;

Or. en

Amendement 14
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. wijst op de ongelijkheden die zijn 
geregistreerd tussen de hoogste regionale 
arbeidsparticipatiegraden in de EU in 
Noord- en Midden-Europa, met name in 
Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Zweden 
en het Verenigd Koninkrijk, en de laagste 
regionale arbeidsparticipatiegraden in de 
zuidelijke regio’s van Spanje, Italië, 
Griekenland, Hongarije, Cyprus en 
Portugal;

Or. en

Amendement 15
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. bevestigt dat de zogenaamde stedelijke 
paradox inhoudt dat in de op grond van de 
indicatoren als ontwikkeld te boek staande 
hoofdstedelijke regio’s het aantal gezinnen 
dat te maken heeft met armoede, ontbering
en een zeer lage arbeidsintensiteit vaak 
hoog is, en dat zij het risico lopen op 
uitsluiting, en dan vooral 
eenoudergezinnen, personen die belast 
zijn met de zorg voor een gehandicapt 
familielid, en ouderen die vlak voor hun 
pensioen staan, aan wie speciale aandacht 
moet worden besteed om ze gelijke 
toegang tot voorzieningen te verschaffen, 
met inbegrip van fysieke toegankelijkheid 
en toegang tot ICT-toepassingen, waarvan 
de verwezenlijking met objectieve en 
vergelijkbare waarden moet worden 

4. bevestigt dat de zogenaamde stedelijke 
paradox inhoudt dat in de op grond van de 
indicatoren als ontwikkeld te boek staande 
hoofdstedelijke regio’s het aantal gezinnen 
dat te maken heeft met armoede, ontbering,
milieuaantasting, slechte 
woonomstandigheden en een zeer lage 
arbeidsintensiteit vaak hoog is, en dat zij 
het risico lopen op uitsluiting en 
energiearmoede; acht het in dit verband 
belangrijk rekening te houden met de 
fysieke toegankelijkheid en toegang tot 
ICT-toepassingen, waarvan de 
verwezenlijking met objectieve en 
vergelijkbare waarden moet worden 
gemeten;
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gemeten, met inachtneming van 
demografische uitdagingen.

Or. en

Amendement 16
Marian Harkin.

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. bevestigt dat de zogenaamde stedelijke 
paradox inhoudt dat in de op grond van de 
indicatoren als ontwikkeld te boek staande 
hoofdstedelijke regio’s het aantal gezinnen 
dat te maken heeft met armoede, ontbering 
en een zeer lage arbeidsintensiteit vaak 
hoog is, en dat zij het risico lopen op 
uitsluiting, en dan vooral 
eenoudergezinnen, personen die belast zijn 
met de zorg voor een gehandicapt 
familielid, en ouderen die vlak voor hun 
pensioen staan, aan wie speciale aandacht 
moet worden besteed om ze gelijke 
toegang tot voorzieningen te verschaffen, 
met inbegrip van fysieke toegankelijkheid 
en toegang tot ICT-toepassingen, waarvan 
de verwezenlijking met objectieve en 
vergelijkbare waarden moet worden 
gemeten, met inachtneming van 
demografische uitdagingen.

4. bevestigt dat de zogenaamde stedelijke 
paradox inhoudt dat in de op grond van de 
indicatoren als ontwikkeld te boek staande 
hoofdstedelijke regio’s het aantal gezinnen 
dat te maken heeft met armoede, ontbering 
en een zeer lage arbeidsintensiteit vaak 
hoog is, en dat zij het risico lopen op 
uitsluiting, en dan vooral 
eenoudergezinnen, verzorgers, en ouderen 
die vlak voor hun pensioen staan, aan wie 
speciale aandacht moet worden besteed om 
ze gelijke toegang tot voorzieningen te 
verschaffen, met inbegrip van fysieke 
toegankelijkheid en toegang tot ICT-
toepassingen, waarvan de verwezenlijking 
met objectieve en vergelijkbare waarden 
moet worden gemeten, met inachtneming 
van demografische uitdagingen.

Or. en

Amendement 17
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. bevestigt dat de zogenaamde stedelijke 
paradox inhoudt dat in de op grond van de 
indicatoren als ontwikkeld te boek staande 
hoofdstedelijke regio’s het aantal gezinnen 
dat te maken heeft met armoede, ontbering 
en een zeer lage arbeidsintensiteit vaak 
hoog is, en dat zij het risico lopen op 
uitsluiting, en dan vooral 
eenoudergezinnen, personen die belast zijn 
met de zorg voor een gehandicapt 
familielid, en ouderen die vlak voor hun 
pensioen staan, aan wie speciale aandacht 
moet worden besteed om ze gelijke 
toegang tot voorzieningen te verschaffen, 
met inbegrip van fysieke toegankelijkheid 
en toegang tot ICT-toepassingen, waarvan 
de verwezenlijking met objectieve en 
vergelijkbare waarden moet worden 
gemeten, met inachtneming van 
demografische uitdagingen.

4. bevestigt dat de zogenaamde stedelijke 
paradox inhoudt dat in de op grond van de 
indicatoren als ontwikkeld te boek staande 
hoofdstedelijke regio’s het aantal gezinnen 
dat te maken heeft met armoede, ontbering 
en een zeer lage arbeidsintensiteit vaak 
hoog is, en dat zij het risico lopen op 
uitsluiting, en dan vooral 
eenoudergezinnen, grote gezinnen met vier 
of meer kinderen, personen die belast zijn 
met de zorg voor een gehandicapt 
familielid, leden van marginale 
gemeenschappen en ouderen die vlak voor 
hun pensioen staan, aan wie speciale 
aandacht moet worden besteed om ze 
gelijke toegang tot voorzieningen te 
verschaffen, met inbegrip van fysieke 
toegankelijkheid en toegang tot ICT-
toepassingen, waarvan de verwezenlijking 
met objectieve en vergelijkbare waarden 
moet worden gemeten, met inachtneming 
van demografische uitdagingen.

Or. en

Amendement 18
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat kennisuitwisseling en 
samenwerking op het gebied van 
ontwikkeling en groei tussen regionale en 
lokale autoriteiten in de lidstaten kan 
helpen de kloof in termen van 
deskundigheid te dichten en kan zorgen 
voor bewustwording ten aanzien van 
arbeidsmobiliteitsdoelstellingen; is 
bovendien van mening dat decentralisatie 
en ruimtelijke ordening verder moeten 
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worden ondersteund, omdat dit 
doeltreffende manieren zijn om de huidige 
werkloosheidscrisis te boven te komen.

Or. en

Amendement 19
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat de kwestie van het 
bevorderen van de ontwikkeling van 
democratie op lokaal en regionaal niveau 
moet worden aangepakt en dat dit meer 
politieke inspanningen van de EU vereist 
ten aanzien van het creëren van een 
stimulerende omgeving die de capaciteiten 
van lokale en regionale actoren kan 
versterken om het scheppen van 
werkgelegenheid en het zorgen voor 
sociale insluiting voor hun bevolking te 
beïnvloeden en te controleren; is van 
mening dat de diversiteit van het 
maatschappelijk middenveld hiertoe een 
belangrijke bijdrage kan leveren door 
middel van het betrekken van sociale 
partners bij het proces om de EU-
doelstelling voor inclusieve groei te 
bereiken.

Or. en

Amendement 20
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer te investeren op het gebied 
van ondernemerschap, het opstarten van 
ondernemingen en zelfstandig 
ondernemerschap om meer banen te 
creëren, met name omdat kmo’s en micro-
ondernemingen goed zijn voor meer dan 
twee derde van de arbeidsplaatsen in de 
particuliere sector in de EU; is van 
mening dat speciale aandacht moet 
worden besteed aan het regionale en 
lokale niveau; is daarnaast van mening 
dat investeringen in het sociale 
ondernemerschap een goede extra optie 
bieden om tegemoet te komen aan de 
sociale behoeften waaraan niet door 
collectieve goederen en overheidsdiensten 
wordt voldaan;

Or. en


