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Amendement 1
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat vergrijzing, stimuli 
voor vervroegde pensionering, de 
financiële crisis en veranderingen in 
productiepatronen om krachtige 
antwoorden vragen zodat oudere 
werknemers actief kunnen blijven op de 
arbeidsmarkt;

A. overwegende dat vergrijzing, 
veranderende werkplekken en 
werkomstandigheden, de financiële crisis 
en veranderingen in productiepatronen om 
krachtige antwoorden vragen zodat oudere 
werknemers ervoor kunnen kiezen actief 
te blijven op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 2
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat vergrijzing, stimuli 
voor vervroegde pensionering, de 
financiële crisis en veranderingen in 
productiepatronen om krachtige 
antwoorden vragen zodat oudere 
werknemers actief kunnen blijven op de 
arbeidsmarkt;

A. overwegende dat vergrijzing, stimuli 
voor vervroegde pensionering, de 
financiële crisis, veranderingen in 
productiepatronen en de doelstelling om 
het concurrentievermogen te vergroten
om krachtige antwoorden vragen zodat 
oudere werknemers actief kunnen blijven 
op de arbeidsmarkt;

Or. pl

Amendement 3
Ria Oomen-Ruijten
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Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat vergrijzing, stimuli 
voor vervroegde pensionering, de 
financiële crisis en veranderingen in 
productiepatronen om krachtige 
antwoorden vragen zodat oudere 
werknemers actief kunnen blijven op de 
arbeidsmarkt;

A. overwegende dat verzilvering, stimuli 
voor vervroegde pensionering, de 
financiële crisis en veranderingen in 
productiepatronen om krachtige 
antwoorden vragen zodat oudere 
werknemers actief kunnen blijven op de 
arbeidsmarkt;

Or. nl

Amendement 4
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat vergrijzing, stimuli 
voor vervroegde pensionering, de 
financiële crisis en veranderingen in 
productiepatronen om krachtige 
antwoorden vragen zodat oudere 
werknemers actief kunnen blijven op de 
arbeidsmarkt;

A. overwegende dat vergrijzing, helaas 
nog steeds bestaande stimuli voor 
vervroegde pensionering, de financiële 
crisis en veranderingen in 
productiepatronen om krachtige 
antwoorden vragen zodat oudere 
werknemers actief kunnen blijven op de 
arbeidsmarkt;

Or. de

Amendement 5
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in 2012 het percentage 
werkenden onder de mensen tussen 55 en 

B. overwegende dat in 2012 het percentage 
werkenden onder de mensen tussen 55 en 
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64 jaar in de Europese Unie lager was dan 
50 %;

64 jaar in de Europese Unie lager was dan 
50 % en in sommige lidstaten zelfs daalde 
tot ongeveer 30 %;

Or. en

Amendement 6
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in 2012 het percentage 
werkenden onder de mensen tussen 55 en 
64 jaar in de Europese Unie lager was dan 
50 %;

B. overwegende dat in 2012 het percentage 
werkenden onder de mensen tussen 55 en 
64 jaar in de Europese Unie lager was dan 
50 % en dit kan zijn veroorzaakt door een 
aantal factoren, zoals verouderde 
vaardigheden en kwalificaties, de houding 
van werkgevers ten opzichte van oudere 
werknemers, moeilijkheden bij het 
combineren van werk en het gezinsleven 
of een slechtere gezondheid;

Or. en

Amendement 7
Emer Costello

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in 2012 het percentage 
werkenden onder de mensen tussen 55 en 
64 jaar in de Europese Unie lager was dan 
50 %;

B. overwegende dat in 2012 het percentage 
werkenden onder de mensen tussen 55 en 
64 jaar in de Europese Unie lager was dan 
50 % - 54,4 % onder mannen en 41,8 % 
onder vrouwen;

Or. en
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Amendement 8
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. Overwegende dat een oudere 
beroepsbevolking en langere loopbanen 
een positieve bijdrage tot het herstel en 
groei in de toekomst kunnen leveren;

Or. nl

Amendement 9
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. Overwegende dat ouderen 
onmisbaar zijn met het oog op het 
overdragen van kennis en ervaring aan 
volgende generaties;

Or. nl

Amendement 10
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) een essentieel financieel 
instrument is dat bedoeld is om lidstaten te 
helpen bij het verwezenlijken van EU-
doelstellingen op het vlak van 
werkgelegenheidsbeleid, en dat er 

C. overwegende dat het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) een essentieel financieel 
instrument is dat bedoeld is om lidstaten te 
helpen bij het verwezenlijken van EU-
doelstellingen op het vlak van 
werkgelegenheidsbeleid en sociale 
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betrouwbare gegevens nodig zijn om te 
beoordelen hoe doeltreffend de besteding 
van ESF-middelen was;

inclusie, en dat er betrouwbare gegevens 
nodig zijn om te beoordelen hoe 
doeltreffend de besteding van ESF-
middelen was;

Or. en

Amendement 11
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) een essentieel financieel 
instrument is dat bedoeld is om lidstaten te 
helpen bij het verwezenlijken van EU-
doelstellingen op het vlak van 
werkgelegenheidsbeleid, en dat er 
betrouwbare gegevens nodig zijn om te 
beoordelen hoe doeltreffend de besteding 
van ESF-middelen was;

C. overwegende dat het Europees Sociaal 
Fonds (ESF), waarvoor tijdens de 
programmeringsperiode 2007-2013 8 % 
van de totale begroting van de EU werd 
uitgetrokken, een essentieel financieel 
instrument is dat bedoeld is om lidstaten te 
helpen bij het verwezenlijken van EU-
doelstellingen op het vlak van 
werkgelegenheidsbeleid, en dat er 
betrouwbare gegevens nodig zijn om te 
beoordelen hoe doeltreffend de besteding 
van ESF-middelen was;

Or. en

Amendement 12
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat het cruciaal is om 
de inzetbaarheid van oudere werknemers 
op peil te houden en ervoor te zorgen dat 
een groot deel van de bevolking tot op 
latere leeftijd aan het werk blijft, teneinde 
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de demografische uitdagingen aan te 
pakken en de EU-doelstelling van 75 % 
voor arbeidsparticipatie van 20-64-jarigen 
tegen 2020 te behalen;

Or. en

Amendement 13
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de door het ESF 
gefinancierde maatregelen in het 
algemeen zeer geschikt zijn voor het aan 
het werk houden van mensen 
(bijvoorbeeld door omscholing en 
bijscholing ten behoeve van de 
inzetbaarheid);

Or. de

Amendement 14
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat er geen volledige en 
betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om 
de doeltreffendheid van de ESF-uitgaven 
voor oudere werknemers te beoordelen;

1. betreurt het dat er geen volledige en 
betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om 
de doeltreffendheid van de ESF-uitgaven 
voor oudere werknemers te beoordelen; is 
van mening dat het gebruik van ESF-
gelden transparant moet zijn, dat deze 
informatie na het opstellen van de 
jaarlijkse financiële overzichten voor de 
burgers eenvoudig beschikbaar moet zijn 
op een openbare website en de 
doelstellingen van de gefinancierde 
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programma's, het oorspronkelijk begrote 
bedrag moet omvatten, evenals 
indicatoren en de mogelijkheid om, met 
behulp van eenvoudig toegankelijke 
analytische instrumenten, te verifiëren of 
de doelstellingen daadwerkelijk bereikt 
zijn en de middelen voor de verschillende 
doeleinden zijn benut;

Or. fi

Amendement 15
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. betreurt het dat er geen volledige en 
betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om 
de doeltreffendheid van de ESF-uitgaven 
voor oudere werknemers te beoordelen;

1. betreurt het dat er geen volledige en 
betrouwbare gegevens, waaronder 
gegevens uitgesplitst naar geslacht,
beschikbaar zijn om de doeltreffendheid 
van de ESF-uitgaven voor oudere 
werknemers te beoordelen;

Or. en

Amendement 16
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van 
het ESF in overeenstemming moet zijn met 
het Financieel Reglement van de EU, en in 
het bijzonder met de basisbeginselen van 
goed financieel beheer;

2. benadrukt dat de tenuitvoerlegging van 
het ESF in overeenstemming moet zijn met 
het Financieel Reglement van de EU, en in 
het bijzonder met de basisbeginselen van 
goed financieel beheer, zoals 
doeltreffendheid, wat moet worden 
begrepen als het behalen van specifieke 
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vastgestelde doelstellingen en de beoogde 
resultaten;

Or. en

Amendement 17
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten voor de volgende 
programmeringsperiode de 
gemeenschappelijke indicatoren uit de 
ESF-verordening toe te passen en waar 
nodig aan te vullen om vast te kunnen 
stellen hoeveel oudere werknemers nieuwe 
kwalificaties hebben verworven, hun 
situatie op de arbeidsmarkt hebben 
verbeterd of een baan hebben gevonden 
na hun voordeel gedaan te hebben met 
door het ESF gefinancierde projecten;

4. verzoekt de lidstaten voor de volgende 
programmeringsperiode de 
gemeenschappelijke indicatoren uit de 
ESF-verordening toe te passen en waar 
nodig aan te vullen om vast te kunnen 
stellen hoeveel oudere werknemers hebben 
deelgenomen aan ESF-maatregelen 
gericht op het aanpassen van de werkplek, 
het verwerven van vaardigheden, het 
verbeteren van de situatie op de 
arbeidsmarkt voor individuen of het 
vinden van een baan;

Or. en

Amendement 18
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten voor de volgende 
programmeringsperiode de 
gemeenschappelijke indicatoren uit de 
ESF-verordening toe te passen en waar 
nodig aan te vullen om vast te kunnen 
stellen hoeveel oudere werknemers nieuwe 
kwalificaties hebben verworven, hun 

4. verzoekt de lidstaten voor de volgende 
programmeringsperiode de 
gemeenschappelijke indicatoren uit de 
ESF-verordening toe te passen en waar 
nodig aan te vullen om vast te kunnen 
stellen hoeveel oudere werknemers, 
opgesplitst naar geslacht, nieuwe 
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situatie op de arbeidsmarkt hebben 
verbeterd of een baan hebben gevonden na 
hun voordeel gedaan te hebben met door 
het ESF gefinancierde projecten;

kwalificaties hebben verworven, hun 
situatie op de arbeidsmarkt hebben 
verbeterd of een baan hebben gevonden na 
hun voordeel gedaan te hebben met door 
het ESF gefinancierde projecten;

Or. en

Amendement 19
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om bij het 
analyseren van de sociaaleconomische 
situatie van oudere werknemers meer te 
vertrouwen op kwantitatieve gegevens, en 
een causaal verband te leggen tussen 
maatregelen die zijn genomen in het 
kader van de operationele programma's 
en de beoogde doelstellingen;

5. verzoekt de lidstaten om bij het 
analyseren van de sociaaleconomische 
situatie van oudere werknemers meer te 
vertrouwen op kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens;

Or. en

Amendement 20
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om bij het 
analyseren van de sociaaleconomische 
situatie van oudere werknemers meer te 
vertrouwen op kwantitatieve gegevens, en 
een causaal verband te leggen tussen 
maatregelen die zijn genomen in het kader 
van de operationele programma's en de 
beoogde doelstellingen;

5. verzoekt de lidstaten om bij het 
analyseren van de sociaaleconomische 
situatie van oudere werknemers meer te 
vertrouwen op kwantitatieve gegevens, en 
een meetbaar causaal verband te leggen 
tussen maatregelen die zijn genomen in het 
kader van de operationele programma's en 
de beoogde doelstellingen;
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Or. fi

Amendement 21
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om bij het 
analyseren van de sociaaleconomische 
situatie van oudere werknemers meer te 
vertrouwen op kwantitatieve gegevens, en 
een causaal verband te leggen tussen 
maatregelen die zijn genomen in het kader 
van de operationele programma's en de 
beoogde doelstellingen;

5. verzoekt de lidstaten om bij het 
analyseren van de sociaaleconomische 
situatie van oudere werknemers meer te 
vertrouwen op kwantitatieve gegevens, en 
een causaal verband te leggen tussen 
maatregelen die zijn genomen in het kader 
van de operationele programma's en de 
beoogde doelstellingen, wat de verificatie 
van de samenhang tussen de vastgestelde 
behoeften, de gekozen strategie en de 
specifieke vastgestelde doelstellingen zou 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 22
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de lidstaten om bij het 
analyseren van de sociaaleconomische 
situatie van oudere werknemers meer te 
vertrouwen op kwantitatieve gegevens, en 
een causaal verband te leggen tussen 
maatregelen die zijn genomen in het kader 
van de operationele programma's en de 
beoogde doelstellingen;

5. verzoekt de lidstaten om bij het 
analyseren van de sociaaleconomische 
situatie van oudere werknemers meer te 
vertrouwen op kwantitatieve gegevens, en 
een causaal verband te leggen tussen 
maatregelen die zijn genomen in het kader 
van de operationele programma's en de 
beoogde doelstellingen, omdat een 
betrouwbare beoordeling van de situatie 
voor de toekomst mogelijk wordt, wanneer 
zij zich op deze gegevens baseren;

Or. pl
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Amendement 23
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. spoort de lidstaten aan ervoor te zorgen 
dat in de volgende programmeringsperiode 
(2014-2020) de leeftijdsgroepen die 
gehanteerd worden voor een analyse van 
de behoeften dezelfde zijn als de 
leeftijdsgroepen waarop de programma's 
en/of in de daaraan gekoppelde 
maatregelen en doelstellingen gericht zijn;

6. erkent dat lidstaten op grond van hun 
afzonderlijke sociaaleconomische en 
demografische situatie verschillende 
leeftijdsgroepen hanteren voor het 
definiëren van oudere werknemers; 
betreurt echter dat deze definitie niet altijd 
consistent wordt toegepast tijdens de 
gehele programmeringsperiode in een 
bepaalde lidstaat; spoort de lidstaten 
derhalve aan ervoor te zorgen dat in de 
volgende programmeringsperiode (2014-
2020) de leeftijdsgroepen die gehanteerd 
worden voor een analyse van de behoeften 
dezelfde zijn als de leeftijdsgroepen 
waarop de programma's en/of in de daaraan 
gekoppelde maatregelen en doelstellingen 
gericht zijn;

Or. en

Amendement 24
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten te overwegen 
twee verschillende categorieën van oudere 
werknemers die profiteren van ESF-
financiering te introduceren, zoals 
werknemers tussen de 45 en 55 jaar en 
werknemers boven de 55 jaar, en 
operationele programma's aan te passen 
aan de specifieke behoeften die zijn 
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vastgesteld voor deze twee 
leeftijdsgroepen;

Or. en

Amendement 25
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt aan op een volgsysteem 
waarmee de aanbieder de vorderingen van 
afzonderlijke deelnemers kan volgen, die 
regelmatig moeten worden geëvalueerd 
zodat sterke en zwakke punten kunnen 
worden beoordeeld en verbeteringen 
kunnen worden gedaan;

Or. de

Amendement 26
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. dringt erop aan dat maatregelen niet 
alleen worden gericht op inzetbaarheid, 
maar ook op voortgang op het gebied van 
competenties en "soft skills" en een 
groter gevoel van eigenwaarde en een 
grotere motivatie; constateert dat het 
aanleren van levensvaardigheden en 
informeel leren hiertoe een grote bijdrage 
leveren;

Or. de
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Amendement 27
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de lidstaten een breed 
scala aan activiteiten aan te bieden, zodat 
deelnemers een eigen keuze kunnen 
maken; merkt op dat keuzemogelijkheden 
een belangrijk onderdeel vormen van het 
werkgelegenheids- en re-integratieproces;

Or. de

Amendement 28
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. pleit ervoor dat alle barrières die de 
mogelijkheden voor een actieve oude dag 
en een leven lang leren beperken, worden 
bijgehouden en uit de weg worden 
geruimd.

7. pleit ervoor dat alle barrières die de 
mogelijkheden voor een actieve oude dag 
beperken, worden bijgehouden en uit de 
weg worden geruimd, en dat een leven 
lang leren wordt ondersteund, in het 
bijzonder het verwerven van nieuwe 
kwalificaties en technische vaardigheden 
als de bediening van een computer en het 
leren van vreemde talen.

Or. pl

Amendement 29
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. pleit ervoor dat alle barrières die de 7. pleit ervoor dat alle barrières die de 
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mogelijkheden voor een actieve oude dag 
en een leven lang leren beperken, worden 
bijgehouden en uit de weg worden 
geruimd.

mogelijkheden voor een actieve oude dag 
en een leven lang leren beperken, worden 
bijgehouden en uit de weg worden geruimd 
en een passend aanbod hiervoor in het 
arbeidsleven wordt geïntegreerd; verlangt 
dat deze maatregelen voortdurend worden 
gecontroleerd, geëvalueerd en 
geoptimaliseerd.

Or. de

Amendement 30
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. pleit ervoor dat alle barrières die de 
mogelijkheden voor een actieve oude dag 
en een leven lang leren beperken, worden 
bijgehouden en uit de weg worden 
geruimd.

7. pleit ervoor dat alle barrières die de 
mogelijkheden voor een actieve oude dag 
en een leven lang leren voor oudere 
vrouwen en mannen beperken, worden 
bijgehouden en uit de weg worden 
geruimd.

Or. en

Amendement 31
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt voor de nieuwe operationele 
programma's aan op een uniformere 
benadering bij de keuze van doelgroepen 
en het gebruik van arbeidsmarktgegevens 
om ambitieuze, maar realistische 
doelstellingen vast te stellen; constateert 
dat er, met het oog op het toekomstige 
belang van de groeiende groep van oudere 
werknemers, tijdens de voorbereiding van 
de operationele programma's ook 
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behoefte is aan een dialoog over de 
prioritering van doelgroepen.

Or. de


