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Amendement 1
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar het voorstel van 
de Commissie voor een besluit van de 
Raad betreffende de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
deel II van de geïntegreerde richtsnoeren 
van Europa 2020 (COM(2010)0193),

Or. de

Amendement 2
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar de initiatieven 
van de Commissie op het gebied van het 
anticiperen op en beheren van 
veranderingen en herstructureringen, 
zoals de Restructuring Toolkit en de 
Checklist voor 
herstructureringsprocessen,

Or. en

Amendement 3
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Visum 17

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar het verslag van 
2009 van Greenpeace en van de Europese 
Raad voor hernieuwbare energie (EREC) 

Schrappen
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getiteld "Working for the climate: 
renewable energy and the green job 
revolution",

Or. en

Amendement 4
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar Ruhr Economic 
Papers 156 "Economic impacts from the 
Promotion of Renewable Energy 
Technologies, The German Experience",

Or. en

Amendement 5
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Visum 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar de CEPOS-
publicatie "Wind Energy, the case of 
Denmark",

Or. en

Amendement 6
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Visum 18 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar de publicatie van 
de Universidad Rey Juan Carlos "Study 
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of the effects on employment of public aid 
to renewable energy sources",

Or. en

Amendement 7
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 24 

Ontwerpresolutie Amendement

– onder verwijzing naar de Mededeling van 
de Commissie getiteld "Nieuwe 
vaardigheden voor nieuwe banen -
Anticipatie op en onderlinge afstemming 
van de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsbehoeften"
(COM(2008)0868),

– onder verwijzing naar de Mededeling van 
de Commissie getiteld "Nieuwe 
vaardigheden voor nieuwe banen -
Anticipatie op en onderlinge afstemming 
van de arbeidsmarkt- en 
vaardigheidsbehoeften"
(COM(2008)0868), en naar het verslag 
van de deskundigengroep inzake "New 
Skills for New Jobs: Action Now" van 
februari 2010,

Or. en

Amendement 8
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat een van de 
zwaartepunten van de Europa 2020-
strategie gericht is op het bevorderen van 
een milieuvriendelijke en concurrerende 
economie die de natuurlijke hulpbronnen 
ontziet,

B. overwegende dat een van de 
zwaartepunten van de Europa 2020-
strategie gericht is op het bevorderen van 
een sociale, milieuvriendelijke en 
concurrerende economie die de natuurlijke 
hulpbronnen ontziet,

Or. de
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Amendement 9
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging C 

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de industriële landen 
tegen 2050 hun CO2-uitstoot ten opzichte 
van 1990 met 80-90% verminderd dienen 
te hebben,

C. overwegende dat de industriële landen 
tegen 2050 volgens het IPCC hun CO2-
uitstoot ten opzichte van 1990 met 80-90% 
verminderd dienen te hebben,

Or. en

Amendement 10
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Overweging D 

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de transformatie naar 
een duurzamere economie een 
uiteenlopend effect op verschillende 
sectoren heeft; dat er nieuwe 
arbeidsplaatsen gecreëerd zullen worden, 
dan wel oude arbeidsplaatsen vervangen 
worden of deels zullen verdwijnen; dat alle 
arbeidsplaatsen aangepast dienen te 
worden aan een duurzame productie- en 
werkwijze waarbij een spaarzaam gebruik 
van natuurlijk hulpbronnen wordt gemaakt, 
en dat de grootste aanpassingsbehoefte zich 
derhalve in de bestaande 
arbeidsverhoudingen zal voordoen,

D. overwegende dat de transformatie naar 
een duurzamere economie een 
uiteenlopend positief effect op 
verschillende sectoren heeft namelijk; dat 
er nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd zullen 
worden, dan wel oude arbeidsplaatsen 
vervangen worden of deels zullen 
verdwijnen; dat alle arbeidsplaatsen 
aangepast dienen te worden aan een 
duurzame productie- en werkwijze waarbij 
een spaarzaam gebruik van natuurlijk 
hulpbronnen wordt gemaakt, en dat de 
grootste aanpassingsbehoefte zich derhalve 
in de bestaande arbeidsverhoudingen zal 
voordoen waarbij flexibele 
arbeidsverhoudingen wenselijk zijn,

Or. nl
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Amendement 11
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat die transformatie tot 
een stabilisatie van de werkgelegenheid 
leidt en in sommige sectoren een enorme 
toename van het aantal arbeidsplaatsen 
met aanzienlijke "spillover-effecten" met 
zich mee zal brengen; dat er, indien er
betrouwbare kadervoorwaarden worden 
gecreëerd, sprake zal zijn van een gestage
groei van de werkgelegenheid, die door de 
stijgende uitvoer gestabiliseerd wordt,

E. overwegende dat er daar waar er 
overheidssubsidies voor de lange termijn 
en andere kadervoorwaarden zijn 
geïntroduceerd, sprake is geweest van een
groei van de werkgelegenheid van de 
gesubsidieerde economische activiteiten 
en van een gematigde toename van de 
uitvoer van de producten uit die 
gesubsidieerde sectoren; dat het 
noodzakelijk is om op wetenschappelijke 
basis te onderzoeken of die subsidies een 
optimaal effect hebben gehad op de groei 
van de nettowerkgelegenheid of op de 
toename van de duurzaamheid van de 
economie als geheel,

Or. en

Amendement 12
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat die transformatie tot 
een stabilisatie van de werkgelegenheid 
leidt en in sommige sectoren een enorme 
toename van het aantal arbeidsplaatsen met 
aanzienlijke "spillover-effecten" met zich 
mee zal brengen; dat er, indien er 
betrouwbare kadervoorwaarden worden 
gecreëerd, sprake zal zijn van een gestage 
groei van de werkgelegenheid, die door de 
stijgende uitvoer gestabiliseerd wordt,

E. overwegende dat die transformatie tot 
een stabilisatie van de werkgelegenheid 
kan leiden en in sommige sectoren een 
enorme toename van het aantal 
arbeidsplaatsen met aanzienlijke 
"spillover-effecten" met zich mee zal 
brengen; dat er, indien er betrouwbare 
kadervoorwaarden worden gecreëerd, 
sprake zal zijn van een gestage groei van 
de werkgelegenheid, die door de stijgende 
uitvoer gestabiliseerd wordt,

Or. pl
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Amendement 13
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat die transformatie tot 
een stabilisatie van de werkgelegenheid 
leidt en in sommige sectoren een enorme 
toename van het aantal arbeidsplaatsen met 
aanzienlijke "spillover-effecten" met zich 
mee zal brengen; dat er, indien er 
betrouwbare kadervoorwaarden worden 
gecreëerd, sprake zal zijn van een gestage 
groei van de werkgelegenheid, die door de 
stijgende uitvoer gestabiliseerd wordt,

E. overwegende dat die transformatie tot 
een stabilisatie van de werkgelegenheid 
leidt en in sommige sectoren een enorme 
toename van het aantal arbeidsplaatsen met 
aanzienlijke "spillover-effecten" met zich 
mee zal brengen; dat er, indien er 
betrouwbare kadervoorwaarden worden 
gecreëerd, sprake zal zijn van een gestage 
groei van de werkzekerheid, die door de 
stijgende uitvoer gestabiliseerd wordt,

Or. nl

Amendement 14
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de nieuwe 
bedrijfstakken vaak niet in de sociale 
dialoogstructuren geïntegreerd zijn; dat er 
geen sprake is van collectieve 
overeenkomsten of van branchecodes; dat 
de nieuwe bedrijfstakken geconfronteerd 
worden met een grote productie- en 
concurrentiedruk; en dat in regio's met 
een hoge werkloosheid de druk om slechte 
arbeidsvoorwaarden te accepteren groot 
is,

Schrappen

Or. nl
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Amendement 15
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de nieuwe 
bedrijfstakken vaak niet in de sociale 
dialoogstructuren geïntegreerd zijn; dat er 
geen sprake is van collectieve 
overeenkomsten of van branchecodes; dat 
de nieuwe bedrijfstakken geconfronteerd 
worden met een grote productie- en 
concurrentiedruk; en dat in regio's met een 
hoge werkloosheid de druk om slechte 
arbeidsvoorwaarden te accepteren groot is,

F. overwegende dat er in nieuwe 
bedrijfstakken vaak geen of nog geen
sociale dialoogstructuren bestaan; dat er 
geen sprake is van collectieve 
overeenkomsten, of dat bestaande 
overeenkomsten niet worden toegepast, en 
er ook geen branchecodes zijn; dat de 
nieuwe bedrijfstakken geconfronteerd 
worden met een grote productie- en 
concurrentiedruk; en dat in regio's met een 
hoge werkloosheid de druk om slechte 
arbeidsvoorwaarden te accepteren groot is,

Or. de

Amendement 16
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de nieuwe 
bedrijfstakken vaak niet in de sociale 
dialoogstructuren geïntegreerd zijn; dat er
geen sprake is van collectieve 
overeenkomsten of van branchecodes; dat 
de nieuwe bedrijfstakken geconfronteerd 
worden met een grote productie- en
concurrentiedruk; en dat in regio's met een 
hoge werkloosheid de druk om slechte 
arbeidsvoorwaarden te accepteren groot is,

F. overwegende dat de nieuwe 
bedrijfstakken, bijvoorbeeld voor de 
productie van windenergie, zonne-energie 
of energie uit biomassa of voor de 
recirculatie van materialen of het 
verbeteren van de energie-efficiëntie, in 
sommige lidstaten niet in de sociale 
dialoogstructuren geïntegreerd zijn; dat 
alle bedrijfstakken geconfronteerd worden 
met een grote productiedruk, evenals met 
een grote druk om hun 
concurrentievermogen te verbeteren; en 
dat in regio's met een hoge werkloosheid 
de druk om slechte arbeidsvoorwaarden te 
accepteren groot is,
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Or. en

Amendement 17
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de transformatie 
naar een duurzamere economie meer 
gevolgen zal hebben voor ongeschoolde 
werknemers, en dat goed opgeleide 
werknemers makkelijker nieuwe kansen 
kunnen krijgen,

Or. de

Amendement 18
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de gendergelijkheid 
als doelstelling in het Verdrag van 
Lissabon is verankerd; dat vrouwen in 
bijvoorbeeld de bouwsector en het 
onderzoek ondervertegenwoordigd zijn en 
daardoor niet in dezelfde mate kunnen 
profiteren van de groei van de 
werkgelegenheid.

G. overwegende dat de gendergelijkheid 
als doelstelling in het Verdrag van 
Lissabon is verankerd; dat vrouwen in een 
aantal lidstaten in bijvoorbeeld de 
bouwsector en het onderzoek 
ondervertegenwoordigd zijn en daardoor 
niet in dezelfde mate als mannen kunnen 
profiteren van de groei van de 
werkgelegenheid in deze sectoren.

Or. en

Amendement 19
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Overweging G 
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de gendergelijkheid 
als doelstelling in het Verdrag van 
Lissabon is verankerd; dat vrouwen in 
bijvoorbeeld de bouwsector en het 
onderzoek ondervertegenwoordigd zijn en 
daardoor niet in dezelfde mate kunnen 
profiteren van de groei van de 
werkgelegenheid.

G. overwegende dat de gendergelijkheid 
als doelstelling in het Verdrag van 
Lissabon is verankerd; dat vrouwen in 
verschillende sectoren
ondervertegenwoordigd zijn en daardoor 
niet in dezelfde mate kunnen profiteren van 
de groei van de werkgelegenheid.

Or. nl

Amendement 20
Corina Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de gendergelijkheid 
als doelstelling in het Verdrag van 
Lissabon is verankerd; dat vrouwen in 
bijvoorbeeld de bouwsector en het 
onderzoek ondervertegenwoordigd zijn en 
daardoor niet in dezelfde mate kunnen 
profiteren van de groei van de 
werkgelegenheid,

G. overwegende dat de gendergelijkheid 
als doelstelling in het Verdrag van 
Lissabon en in een van de 
millenniumdoelstellingen is verankerd; dat 
vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in 
bepaalde sectoren zoals onderzoek, waar 
ze zouden kunnen profiteren van een door 
de groene economie teweeggebrachte 
groei van de werkgelegenheid,

Or. ro

Amendement 21
Corina Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de werkloosheid 
onder ouderen groeit, dat zij te maken 
hebben met een steeds sterkere sociale 
uitsluiting boven de 55 jaar, dat ondanks 
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de in het afgelopen decennium geboekte 
vooruitgang slechts iets meer dan een 
derde van de vrouwen tussen 55 en 64 
jaar een baan hadden in 2008, terwijl van 
de mannen in dezelfde leeftijdscategorie 
55% een baan had,

Or. ro

Amendement 22
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Titel voor paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

Werkgelegenheidsstrategie voor een 
nieuwe duurzame economie

Vergroten van de duurzaamheid van de 
economie

Or. en

Amendement 23
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. constateert dat investeringen in een 
ecologische transformatie een groot 
groeipotentieel voor de arbeidsmarkt met 
zich meebrengen en tot nieuwe 
inkomstenmogelijkheden leiden; dat er 
naast de positieve balans ook sprake zal 
zijn van banenverlies in een aantal 
sectoren, dat echter door de groei op 
andere gebieden meer dan gecompenseerd 
zal worden;

1. constateert dat het noodzakelijk is om de 
productie van goederen en het verlenen 
van diensten duurzamer te maken en dat
de daartoe strekkende investeringen een 
groeipotentieel voor de arbeidsmarkt met 
zich meebrengen en nieuwe 
inkomstenmogelijkheden kunnen creëren;

Or. en
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Amendement 24
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. constateert dat investeringen in een 
ecologische transformatie een groot 
groeipotentieel voor de arbeidsmarkt met 
zich meebrengen en tot nieuwe 
inkomstenmogelijkheden leiden; dat er 
naast de positieve balans ook sprake zal 
zijn van banenverlies in een aantal 
sectoren, dat echter door de groei op 
andere gebieden meer dan gecompenseerd 
zal worden;

1. constateert dat investeringen in een 
ecologische transformatie een groot 
groeipotentieel voor de arbeidsmarkt met 
zich meebrengen en tot nieuwe 
inkomstenmogelijkheden leiden; dat er
naast de positieve balans ook sprake zal 
zijn van banenverlies in een aantal 
sectoren, dat echter door de groei op 
andere gebieden meer dan gecompenseerd 
zal worden en daarom bijscholing en 
omscholing gestimuleerd dient te worden;

Or. nl

Amendement 25
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. ondersteunt het vlaggenschipinitiatief 
van de Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om de overgang 
naar een duurzame economie thans te 
voltooien, om de groei van de economie 
los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen en energieverbruik, en om 
emissies die schadelijk zijn voor het 
klimaat, te reduceren en op die manier de 
opwarming van de aarde tegen te gaan; is 
verheugd over het voornemen om 
wettelijke kadervoorwaarden, 
markteconomische 
stimuleringsmechanismen, subsidies en 
openbare aanbestedingen op dit doel af te 
stemmen; betreurt dat de Commissie in de 
strategie verzuimd heeft om nader aandacht 

2. ondersteunt het vlaggenschipinitiatief 
van de Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om de overgang 
naar een duurzame economie thans te 
voltooien, om de groei van de economie 
los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen en energieverbruik, en om 
emissies die schadelijk zijn voor het 
klimaat, te reduceren en op die manier de 
opwarming van de aarde tegen te gaan; is 
verheugd over het voornemen om 
wettelijke kadervoorwaarden, 
markteconomische 
stimuleringsmechanismen, subsidies en 
openbare aanbestedingen op dit doel af te 
stemmen; betreurt dat de Commissie in de 
strategie verzuimd heeft om nader aandacht 
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te besteden aan het 
werkgelegenheidspotentieel en aan de 
uitdagingen waarmee wij in het kader van 
die transformatie worden geconfronteerd;

te besteden aan het 
werkgelegenheidspotentieel en aan de 
uitdagingen waarmee wij in het kader van 
die transformatie worden geconfronteerd; 
betreurt dat er in de EU 2020-strategie 
weinig maatregelen voorzien zijn om 
milieutechnologieën te bevorderen, dat er 
geen nieuwe voorstellen worden gedaan 
met betrekking tot de klimaatverandering 
en dat die strategie een ontoereikende 
verwijzing bevat naar het belang van het 
beschermen van de biodiversiteit;

Or. en

Amendement 26
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. ondersteunt het vlaggenschipinitiatief 
van de Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om de overgang 
naar een duurzame economie thans te 
voltooien, om de groei van de economie 
los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen en energieverbruik, en om 
emissies die schadelijk zijn voor het
klimaat, te reduceren en op die manier de 
opwarming van de aarde tegen te gaan; is 
verheugd over het voornemen om 
wettelijke kadervoorwaarden, 
markteconomische 
stimuleringsmechanismen, subsidies en 
openbare aanbestedingen op dit doel af te 
stemmen; betreurt dat de Commissie in de 
strategie verzuimd heeft om nader aandacht 
te besteden aan het 
werkgelegenheidspotentieel en aan de 
uitdagingen waarmee wij in het kader van 
die transformatie worden geconfronteerd;

2. ondersteunt het vlaggenschipinitiatief 
van de Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om de overgang 
naar een duurzame economie thans te 
voltooien, om de groei van de economie 
sterker los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen en energieverbruik, en om 
emissies die schadelijk zijn voor het 
klimaat, te reduceren en op die manier de 
opwarming van de aarde tegen te gaan; is 
verheugd over het voornemen om 
wettelijke kadervoorwaarden, 
markteconomische 
stimuleringsmechanismen, subsidies en 
openbare aanbestedingen op dit doel af te 
stemmen; betreurt dat de Commissie in de 
strategie verzuimd heeft om nader aandacht 
te besteden aan het 
werkgelegenheidspotentieel en aan de 
uitdagingen waarmee wij in het kader van 
die transformatie worden geconfronteerd;

Or. pl
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Amendement 27
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. ondersteunt het vlaggenschipinitiatief 
van de Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om de overgang 
naar een duurzame economie thans te 
voltooien, om de groei van de economie 
los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen en energieverbruik, en om 
emissies die schadelijk zijn voor het 
klimaat, te reduceren en op die manier de 
opwarming van de aarde tegen te gaan; is 
verheugd over het voornemen om 
wettelijke kadervoorwaarden, 
markteconomische 
stimuleringsmechanismen, subsidies en 
openbare aanbestedingen op dit doel af te 
stemmen; betreurt dat de Commissie in de 
strategie verzuimd heeft om nader 
aandacht te besteden aan het 
werkgelegenheidspotentieel en aan de 
uitdagingen waarmee wij in het kader van 
die transformatie worden geconfronteerd;

2. ondersteunt het vlaggenschipinitiatief 
van de Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om de overgang 
naar een duurzame economie thans te 
voltooien, om de groei van de economie 
los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen en energieverbruik, en om 
emissies die schadelijk zijn voor het 
klimaat, te reduceren en op die manier de 
opwarming van de aarde tegen te gaan; is 
verheugd over het voornemen om 
wettelijke kadervoorwaarden, 
markteconomische 
stimuleringsmechanismen, subsidies en 
openbare aanbestedingen op dit doel af te 
stemmen;

Or. nl

Amendement 28
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 

Ontwerpresolutie Amendement

2. ondersteunt het vlaggenschipinitiatief 
van de Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om de overgang 
naar een duurzame economie thans te 
voltooien, om de groei van de economie 
los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen en energieverbruik, en om 

2. ondersteunt het vlaggenschipinitiatief 
van de Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om de overgang 
naar een duurzame economie thans te 
voltooien, om de groei van de economie 
los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen en energieverbruik, en om 
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emissies die schadelijk zijn voor het 
klimaat, te reduceren en op die manier de 
opwarming van de aarde tegen te gaan; is 
verheugd over het voornemen om 
wettelijke kadervoorwaarden, 
markteconomische 
stimuleringsmechanismen, subsidies en 
openbare aanbestedingen op dit doel af te 
stemmen; betreurt dat de Commissie in de 
strategie verzuimd heeft om nader 
aandacht te besteden aan het 
werkgelegenheidspotentieel en aan de 
uitdagingen waarmee wij in het kader van 
die transformatie worden geconfronteerd;

emissies die schadelijk zijn voor het 
klimaat, te reduceren en op die manier de 
opwarming van de aarde tegen te gaan; is 
verheugd over het voornemen om 
wettelijke kadervoorwaarden, 
markteconomische 
stimuleringsmechanismen, subsidies en 
openbare aanbestedingen op dit doel af te 
stemmen;

Or. en

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. betreurt dat de EU 2020-strategie 
zwakke punten bevat met betrekking tot de 
nationale maatregelen voor de 
tenuitvoerlegging en onderstreept de 
noodzaak voor bindende targets, strikte 
tenuitvoerleggings- en controleprocedures 
en sancties voor lidstaten die in gebreke 
blijven teneinde duurzaamheid te creëren 
zonder de welvaart en werkgelegenheid in 
gevaar te brengen;

Or. en

Amendement 30
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement

3. constateert dat het grote percentage 
nieuwe groene arbeidsplaatsen beperkt 
blijft tot een aantal sectoren, zoals de 
bouw, hernieuwbare energieën, 
milieutechnologie, duurzame mobiliteit 
(vervoer per fiets, vracht- en 
personenvervoer over het spoor), recycling, 
duurzame land- en bosbouw, visserij en 
milieudiensten; merkt op dat ook de 
dienstensector over een groot groen 
werkgelegenheidspotentieel beschikt;

3. constateert dat er mogelijkheden zijn om 
de duurzaamheid van de productie te 
vergroten op alle gebieden die verband 
houden met het produceren van goederen 
en het verlenen van diensten; merkt op 
dat het met het oog op het verwezenlijken 
van de doelstellingen voor 2020 
noodzakelijk is om de energie-efficiëntie 
van gebouwen te vergroten en om en 
toename te bewerkstelligen van het 
aandeel van de hernieuwbare energieën,
milieuvriendelijke technologieën, de 
duurzaamheid van het vervoer (per fiets, 
vracht- en personenvervoer over het spoor, 
auto's die op andere brandstoffen dan 
fossiele brandstoffen rijden), recycling, 
productieprocessen die van zo min 
mogelijk natuurlijke hulpbronnen gebruik 
maken, gesloten materiaalkringlopen, de 
duurzaamheid van de land- en bosbouw en 
de visserij en de adviesverlening middels
milieudiensten;

Or. en

Amendement 31
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. constateert dat het grote percentage 
nieuwe groene arbeidsplaatsen beperkt 
blijft tot een aantal sectoren, zoals de 
bouw, hernieuwbare energieën, 
milieutechnologie, duurzame mobiliteit 
(vervoer per fiets, vracht- en 
personenvervoer over het spoor), recycling, 
duurzame land- en bosbouw, visserij en 
milieudiensten; merkt op dat ook de 
dienstensector over een groot groen 
werkgelegenheidspotentieel beschikt;

3. constateert dat het grote percentage 
nieuwe groene arbeidsplaatsen beperkt 
blijft tot een aantal sectoren, zoals de 
bouw, hernieuwbare energieën, 
milieutechnologie, duurzame mobiliteit 
(vervoer per fiets, vracht- en 
personenvervoer over het spoor), recycling, 
duurzame land- en bosbouw, visserij en 
milieudiensten; merkt op dat ook de 
dienstensector en de sociale-
economiesector over een groot groen 
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werkgelegenheidspotentieel beschikken;

Or. en

Amendement 32
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. constateert dat het grote percentage
nieuwe groene arbeidsplaatsen beperkt 
blijft tot een aantal sectoren, zoals de 
bouw, hernieuwbare energieën, 
milieutechnologie, duurzame mobiliteit 
(vervoer per fiets, vracht- en 
personenvervoer over het spoor), 
recycling, duurzame land- en bosbouw, 
visserij en milieudiensten; merkt op dat 
ook de dienstensector over een groot groen 
werkgelegenheidspotentieel beschikt;

3. constateert dat nieuwe groene 
arbeidsplaatsen nog niet in alle sectoren 
terug te vinden zijn; merkt op dat ook de 
dienstensector over een groot groen 
werkgelegenheidspotentieel beschikt;

Or. nl

Amendement 33
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is er absoluut van overtuigd dat een 
op de markteconomie gebaseerd 
milieubeleid een drijvende kracht voor 
groei en werkgelegenheid in alle sectoren 
zou kunnen worden, en benadrukt dat 
innovatieve ondernemingen die kansen in 
het belang van het milieu en van de 
werknemers optimaal kunnen benutten 
wanneer er betrouwbare 
kadervoorwaarden bestaan die 
investeringen begunstigen;
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Or. de

Amendement 34
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. constateert dat het noodzakelijk is 
synergieën tot stand te brengen tussen de 
lidstaten, de sociale partners en de 
instellingen van hoger onderwijs met het 
oog op de uitwerking van 
onderwijsprogramma´s op bachelor- en 
masterniveau en de vaststelling van op de 
ecologische transformatie van de 
economie gerichte voorwerpen van 
kennis;

Or. el

Amendement 35
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. roept de lidstaten en de sociale 
partners op gezamenlijk 
beroepsoriëntatieprogramma´s voor 
jongeren op wetenschappelijk en 
technologisch gebied op te stellen en uit te 
voeren teneinde de totstandkoming van 
een levensvatbare en duurzame economie 
te bevorderen, en maatregelen te treffen 
voor de voorlichting over en 
bewustmaking van de vraagstukken met 
betrekking tot ecologie en milieu, zowel 
via de structuren van het formeel 
onderwijssysteem als in het kader van de 
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activiteiten van het lokaal en regionaal 
zelfbestuur;

Or. el

Amendement 36
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept op om de ILO-definitie over te 
nemen op grond waarvan alle 
arbeidsplaatsen die een duurzame 
ontwikkeling bevorderen, als groene banen 
aangemerkt dienen te worden; stelt dat de 
definitie zowel arbeidsplaatsen omvat die 
direct tot een vermindering van het 
energie- en grondstoffenverbruik leiden, 
die ecosystemen en biodiversiteit 
beschermen en die de afvalproductie en 
luchtvervuiling minimaliseren, als 
arbeidsplaatsen die de ecologische 
voetafdruk verminderen; onderkent dat de 
definitie van het 
werkgelegenheidspotentieel als gevolg van 
het relatieve karakter van die afbakening 
niet definitief vastgelegd kan worden;

4. is ervan overtuigd dat "groene banen"
geen aanhangsel mogen zijn, maar dat de 
economie en de samenleving als geheel 
duurzamer moeten worden; is zich bewust 
van het feit dat er geen aparte bedrijfstak 
"milieubescherming" of "milieu-
industrie" bestaat, omdat de sector van de 
milieubescherming relevant is voor 
allerlei klassieke sectoren, zoals de 
productiesector, de bouw en de 
dienstensector; roept daarom op om 
voorlopig de ILO-definitie als 
werkdefinitie over te nemen op grond 
waarvan alle arbeidsplaatsen die een 
duurzame ontwikkeling bevorderen, als 
groene banen aangemerkt dienen te 
worden; stelt dat de definitie zowel 
arbeidsplaatsen omvat die direct tot een 
vermindering van het energie- en 
grondstoffenverbruik leiden, die 
ecosystemen en biodiversiteit beschermen 
en die de afvalproductie en luchtvervuiling 
minimaliseren, als arbeidsplaatsen die de 
ecologische voetafdruk verminderen; 
onderkent dat de definitie van het 
werkgelegenheidspotentieel als gevolg van 
het relatieve karakter van die afbakening 
niet definitief vastgelegd kan worden;

Or. de
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Amendement 37
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. roept op om de ILO-definitie over te 
nemen op grond waarvan alle 
arbeidsplaatsen die een duurzame 
ontwikkeling bevorderen, als groene banen 
aangemerkt dienen te worden; stelt dat de 
definitie zowel arbeidsplaatsen omvat die 
direct tot een vermindering van het 
energie- en grondstoffenverbruik leiden, 
die ecosystemen en biodiversiteit 
beschermen en die de afvalproductie en 
luchtvervuiling minimaliseren, als 
arbeidsplaatsen die de ecologische 
voetafdruk verminderen; onderkent dat de 
definitie van het 
werkgelegenheidspotentieel als gevolg van 
het relatieve karakter van die afbakening 
niet definitief vastgelegd kan worden;

4. . roept op om de ILO-definitie over te 
nemen op grond waarvan alle 
arbeidsplaatsen die een duurzame 
ontwikkeling bevorderen, als duurzame
banen aangemerkt dienen te worden; stelt 
dat de definitie zowel arbeidsplaatsen 
omvat die direct tot een vermindering van 
het energie- en grondstoffenverbruik 
leiden, die ecosystemen en biodiversiteit 
beschermen en die de afvalproductie en 
luchtvervuiling minimaliseren, als 
arbeidsplaatsen die de ecologische 
voetafdruk verminderen; onderkent dat de 
definitie van het 
werkgelegenheidspotentieel als gevolg van 
het relatieve karakter van die afbakening 
niet definitief vastgelegd kan worden;

Or. en

Amendement 38
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. benadrukt dat bij alle arbeidsplaatsen 
rekening gehouden dient te worden met de 
doelstelling om een duurzame 
ontwikkeling te bevorderen en dat de 
productie- en werkprocessen zodanig 
vormgegeven dienen te worden dat er een 
zo efficiënt gebruik wordt gemaakt van 
natuurlijke hulpbronnen en energie; 
onderstreept dat dit uitgangspunt voor de 
gehele toeleveringsketen van kracht moet 
zijn;

5. benadrukt dat bij alle arbeidsplaatsen 
rekening gehouden dient te worden met de 
doelstelling om een duurzame 
ontwikkeling te bevorderen en dat de 
productie- en werkprocessen zodanig 
vormgegeven dienen te worden dat er een 
zo efficiënt gebruik wordt gemaakt van 
natuurlijke hulpbronnen, materialen en 
energie; onderstreept dat dit uitgangspunt 
voor de gehele toeleveringsketen van 
kracht moet zijn en dat het niet zinvol is 
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om een onderscheid te maken tussen 
goede en slechte industrieën, aangezien er 
in alle industrieën meer nadruk op 
duurzaamheid gelegd kan worden;

Or. en

Amendement 39
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. hecht veel belang aan een nieuw 
communautair kader met een 
bevredigende begroting om openbaar 
onderzoek te steunen en 
onderzoeksresultaten op eenvoudige en 
onbureaucratische manier toegankelijk te 
maken, opdat alle bedrijven, met inbegrip 
van micro-ondernemingen en kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
veranderingen kunnen doorvoeren met 
betrekking tot energie-efficiëntie, gebruik 
van nieuwe energiebronnen, nieuwe 
productieprocessen alsmede hergebruik 
en beter gebruik van hulpbronnen, en 
banen kunnen creëren met bijbehorende 
rechten;

Or. sv

Amendement 40
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op om een Europese 
werkgelegenheidsstrategie voor een 
duurzame economie te ontwikkelen die 
zich niet alleen richt op het optimaliseren 

Schrappen
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van het banenpotentieel, maar 
tegelijkertijd ook aandacht besteedt aan 
kwesties als fatsoenlijk werk, aan de 
vaardigheden die nodig zijn en aan een 
sociaal verantwoorde transformatie; 
benadrukt dat in een duurzame economie, 
sociale en ecologische doelstellingen hand 
in hand gaan;

Or. nl

Amendement 41
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op om een Europese 
werkgelegenheidsstrategie voor een 
duurzame economie te ontwikkelen die 
zich niet alleen richt op het optimaliseren 
van het banenpotentieel, maar tegelijkertijd 
ook aandacht besteedt aan kwesties als
fatsoenlijk werk, aan de vaardigheden die 
nodig zijn en aan een sociaal verantwoorde 
transformatie; benadrukt dat in een 
duurzame economie, sociale en 
ecologische doelstellingen hand in hand 
gaan;

6. roept op om een Europese 
werkgelegenheidsstrategie voor een 
duurzame economie te ontwikkelen die 
zich niet alleen richt op het optimaliseren 
van het banenpotentieel, maar tegelijkertijd 
ook aandacht besteedt aan kwesties als 
menswaardig werk, aan de vaardigheden 
die nodig zijn en aan een sociaal 
verantwoorde transformatie; benadrukt dat 
in een duurzame economie, sociale en 
ecologische doelstellingen hand in hand 
gaan; benadrukt dat een dergelijke 
duurzame werkgelegenheidsstrategie een 
centraal element van de richtsnoeren voor 
het werkgelegenheidsbeleid zou moeten 
zijn;

Or. de

Amendement 42
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op om een Europese 
werkgelegenheidsstrategie voor een 
duurzame economie te ontwikkelen die 
zich niet alleen richt op het optimaliseren 
van het banenpotentieel, maar tegelijkertijd 
ook aandacht besteedt aan kwesties als 
fatsoenlijk werk, aan de vaardigheden die 
nodig zijn en aan een sociaal verantwoorde 
transformatie; benadrukt dat in een 
duurzame economie, sociale en 
ecologische doelstellingen hand in hand 
gaan;

6. roept op om een Europese 
werkgelegenheidsstrategie voor een 
duurzame economie te ontwikkelen die 
zich niet alleen richt op het optimaliseren 
van het banenpotentieel, maar tegelijkertijd 
ook aandacht besteedt aan kwesties als 
fatsoenlijk werk, de gezondheid en 
veiligheid van werknemers, aan de 
vaardigheden die nodig zijn en aan een 
sociaal verantwoorde transformatie; 
benadrukt dat in een duurzame economie, 
sociale en ecologische doelstellingen hand 
in hand gaan;

Or. fr

Amendement 43
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. roept op om een Europese 
werkgelegenheidsstrategie voor een 
duurzame economie te ontwikkelen die 
zich niet alleen richt op het optimaliseren 
van het banenpotentieel, maar 
tegelijkertijd ook aandacht besteedt aan 
kwesties als fatsoenlijk werk, aan de 
vaardigheden die nodig zijn en aan een 
sociaal verantwoorde transformatie;
benadrukt dat in een duurzame economie,
sociale en ecologische doelstellingen hand 
in hand gaan;

6. roept op om meer te investeren in 
onderzoek en ontwikkeling met betrekking 
tot de wijze waarop verschillende 
productieprocessen duurzamer van aard 
kunnen worden; benadrukt dat voor 
duurzaamheid een combinatie van sociale, 
technologische, economische en 
ecologische duurzaamheidsaspecten 
vereist is;

Or. en
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Amendement 44
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat Europese 
ondernemingen door hun innovatieve 
prestaties intussen overal ter wereld 
toonaangevend zijn op het gebied van de 
milieubescherming; maakt zich echter 
zorgen over het feit dat er nog steeds grote 
delen van de productie van de EU naar 
derde landen worden verplaatst, waar de 
normen voor de milieubescherming veel 
minder streng zijn; verzoekt de Europese 
Commissie en de lidstaten dit fenomeen 
snel en met nadruk door een mondiale en 
multilaterale aanpak te bestrijden, en er 
zo voor te zorgen dat er in de mondiale 
mededinging vergelijkbare verplichtingen 
bestaan;

Or. de

Amendement 45
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners op om te waarborgen dat 
iedereen in de EU profiteert van een 
strategie voor duurzame werkgelegenheid; 
roept om hierbij de nadruk te leggen op de 
mensen die de meeste moeite hebben om 
toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen, op 
de meest kwetsbare groepen en op 
laagopgeleide werknemers;

7. roept de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners op om te waarborgen dat 
iedereen in de EU profiteert van een 
strategie voor werkgelegenheid in een 
duurzame economie; roept op in de 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid en in het 
programma New Skills for New Jobs van 
de Europese Commissie de nadruk te 
leggen op de mensen die de meeste moeite 
hebben om toegang tot de arbeidsmarkt te 
krijgen, op de meest kwetsbare groepen en 
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op laagopgeleide werknemers;

Or. de

Amendement 46
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners op om te waarborgen dat 
iedereen in de EU profiteert van een 
strategie voor duurzame werkgelegenheid; 
roept op om hierbij de nadruk te leggen op 
de mensen die de meeste moeite hebben 
om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen, 
op de meest kwetsbare groepen en op 
laagopgeleide werknemers;

7. roept de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners op om te waarborgen dat 
iedereen in de EU profiteert van een 
strategie voor duurzame werkgelegenheid; 
roept op om hierbij de nadruk te leggen op 
de mensen die de meeste moeite hebben 
om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen, 
op de meest kwetsbare groepen, met name 
gehandicapten, en op laagopgeleide 
werknemers, alsmede op hun 
bescherming;

Or. fr

Amendement 47
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. roept de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners op om te waarborgen dat 
iedereen in de EU profiteert van een 
strategie voor duurzame werkgelegenheid; 
roept om hierbij de nadruk te leggen op de 
mensen die de meeste moeite hebben om 
toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen, op
de meest kwetsbare groepen en op
laagopgeleide werknemers;

7. benadrukt de noodzaak om speciale 
aandacht te besteden aan waardig werk, 
aan de benodigde vaardigheden en aan 
een sociaal verantwoorde overgang met 
het oog op het ontwikkelen van meer
duurzame productiemethoden; roept op 
om de mogelijkheden voor onderwijs, 
onderzoek en ontwikkeling te vergroten en 
om hierbij rekening te houden met de 
meest kwetsbare groepen en laagopgeleide 
werknemers;
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Or. en

Amendement 48
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
milieunormen en financiële prikkels te 
ontwikkelen die voor een periode van 
minimaal tien jaar voor betrouwbare 
kadervoorwaarden zorgen en waardoor 
derhalve een adequate rechts- en 
planningszekerheid wordt gecreëerd; 
roept op om de aanwezige financiële 
instrumenten te gebruiken en om een 
duurzame bedrijfsvoering als 
ondersteuningsdoelstelling in de 
financiële vooruitzichten en de 
Structuurfondsen te integreren;

8.verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
mogelijkheden van milieunormen en 
financiële prikkels te onderzoeken die een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
ontwikkelen van meer duurzame 
productiemethoden;

Or. en

Amendement 49
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de EU en de lidstaten op om op 
veranderingen te anticiperen, d.w.z. om 
tekortkomingen en onzekerheden op 
informatiegebied op te lossen en om het 
bewustzijn, de sociale leerprocessen en 
veranderingen in het consumptiepatroon te 
bevorderen; stelt dat bedrijven uitsluitend 
in schone technologieën zullen investeren 
indien er een bepaalde mate van zekerheid 
is dat zij daar in de toekomst de voordelen 
van plukken en dat werknemers pas bereid 
zijn om veranderingen te accepteren indien 

9. roept de EU en de lidstaten op om op 
veranderingen te anticiperen, d.w.z. om 
tekortkomingen en onzekerheden op 
informatiegebied op te lossen en om het 
bewustzijn, de sociale leerprocessen en 
veranderingen in het consumptiepatroon te 
bevorderen; stelt dat bedrijven uitsluitend 
in schone technologieën zullen investeren 
indien er een bepaalde mate van zekerheid 
is dat zij daar in de toekomst de voordelen 
van plukken en dat werknemers pas bereid 
zijn om veranderingen te accepteren indien 
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er zicht is op het behoud van de
werkgelegenheid in de toekomst en er 
sprake is van een toereikend 
veiligheidsnet;

die veranderingen leiden tot meer kansen 
inzake werkgelegenheid;

Or. nl

Amendement 50
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de EU en de lidstaten op om op 
veranderingen te anticiperen, d.w.z. om 
tekortkomingen en onzekerheden op 
informatiegebied op te lossen en om het 
bewustzijn, de sociale leerprocessen en 
veranderingen in het consumptiepatroon te 
bevorderen; stelt dat bedrijven uitsluitend
in schone technologieën zullen investeren 
indien er een bepaalde mate van 
zekerheid is dat zij daar in de toekomst de 
voordelen van plukken en dat werknemers 
pas bereid zijn om veranderingen te 
accepteren indien er zicht is op het behoud 
van de werkgelegenheid in de toekomst en 
er sprake is van een toereikend 
veiligheidsnet;

9. roept de EU en de lidstaten op om op 
veranderingen te anticiperen, d.w.z. om 
tekortkomingen en onzekerheden op 
informatiegebied op te lossen en om het 
bewustzijn, de sociale leerprocessen en 
veranderingen in het consumptiepatroon te 
bevorderen; stelt dat meer fiscale 
stimulansen en voordelen nodig zijn om 
ervoor te zorgen dat bedrijven meer in 
schone technologieën zullen investeren en 
dat werknemers pas bereid zijn om 
veranderingen te accepteren indien er zicht 
is op het behoud van de werkgelegenheid 
in de toekomst en er sprake is van een 
toereikend veiligheidsnet;

Or. es

Amendement 51
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept de EU en de lidstaten op om op 
veranderingen te anticiperen, d.w.z. om 
tekortkomingen en onzekerheden op 
informatiegebied op te lossen en om het 

9. roept de EU en de lidstaten op om op 
veranderingen te anticiperen, d.w.z. om 
tekortkomingen en onzekerheden op 
informatiegebied op te lossen en om het 
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bewustzijn, de sociale leerprocessen en 
veranderingen in het consumptiepatroon te 
bevorderen; stelt dat bedrijven uitsluitend
in schone technologieën zullen investeren 
indien er een bepaalde mate van zekerheid 
is dat zij daar in de toekomst de voordelen 
van plukken en dat werknemers pas bereid 
zijn om veranderingen te accepteren indien 
er zicht is op het behoud van de 
werkgelegenheid in de toekomst en er 
sprake is van een toereikend veiligheidsnet;

bewustzijn, de sociale leerprocessen en 
veranderingen in het consumptiepatroon te 
bevorderen; stelt dat bedrijven eerder in 
schone technologieën zullen investeren 
indien er een bepaalde mate van zekerheid 
is dat zij daar in de toekomst de voordelen 
van plukken en dat werknemers sneller
bereid zijn om veranderingen te accepteren 
indien er zicht is op het behoud van de 
werkgelegenheid in de toekomst en er 
sprake is van een toereikend veiligheidsnet;

Or. en

Amendement 52
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. doet de aanbeveling dat, indien 
lidstaten besluiten om subsidies te 
verstrekken voor bijvoorbeeld het 
verhogen van de productie van wind-, bio-
of zonne-energie, de hoogte van die 
subsidies gebaseerd wordt op een 
wetenschappelijke evaluatie van 
empirische gegevens en dat die subsidies 
redelijke investeringsperspectieven en –
zekerheden voor eventuele investeerders 
opleveren; roept met het oog op een 
grotere duurzaamheid op om relevante 
factoren, zoals als de nettotoename van de 
werkgelegenheid als gevolg van die 
subsidies, de energieprijzen, het netto-
effect op de emissies van broeikasgassen 
en andere milieuverontreinigende stoffen, 
zorgvuldig in overweging te nemen;

Or. en
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Amendement 53
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. merkt op dat er geen algemene 
consensus bestaat over welke 
technologische keuzen ecologisch, 
economisch of sociaal het meest 
duurzaam van aard zijn in de huidige 
mondiale competitieve situatie; dat er veel 
variabelen in aanmerking dienen te 
worden genomen bij een vergelijking 
tussen bijvoorbeeld de duurzaamheid van 
de productie van energie middels 
windmolens, solaire PV-panelen, het 
verbranden van kolen op basis van de 
afvang en opslag van CO2, nucleaire
reactoren of een aantal andere 
technologieën; roept dan ook op om meer 
wetenschappelijk onderzoek naar dit 
onderwerp uit te voeren, waarbij de 
volledige levenscycli van 
productieprocessen worden vergeleken; 
roept tevens op om bij alle 
productieprocessen een spaarzamer 
gebruik van natuurlijke hulpstoffen te 
maken;

Or. en

Amendement 54
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 
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creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn. aantrekkelijk zijn, om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen en vast te 
leggen dat directies van bedrijven voor 
minimaal 40% uit vrouwen dienen te 
bestaan;

creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn, aantrekkelijk zijn, het combineren 
van gezin en werk te bevorderen door 
voldoende en hoogwaardige kinderopvang 
en door een gezinsvriendelijke inrichting 
van de werkplek, om de banensegmentatie 
en salariskloven op grond van gender te 
verminderen en vast te leggen dat directies 
van bedrijven voor minimaal 40% uit 
vrouwen dienen te bestaan;

Or. de

Amendement 55
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 
creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn. aantrekkelijk zijn, om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen en vast te 
leggen dat directies van bedrijven voor 
minimaal 40% uit vrouwen dienen te 
bestaan;

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 
creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn, aantrekkelijk zijn, om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen en een 
groter aandeel vrouwen in directies van 
bedrijven te bevorderen;

Or. es

Amendement 56
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
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en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 
creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn. aantrekkelijk zijn, om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen en vast te 
leggen dat directies van bedrijven voor 
minimaal 40% uit vrouwen dienen te 
bestaan;

en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 
creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn. aantrekkelijk zijn, om de 
mogelijkheden en omstandigheden te 
creëren op basis waarvan zowel mannen 
als vrouwen op gelijke voorwaarden op de 
arbeidsmarkt actief kunnen zijn, om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen en vast te 
leggen dat directies van bedrijven voor 
minimaal 40% uit vrouwen dienen te 
bestaan;

Or. en

Amendement 57
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 
creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn. aantrekkelijk zijn, om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen en vast te 
leggen dat directies van bedrijven voor 
minimaal 40% uit vrouwen dienen te 
bestaan;

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 
creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn. aantrekkelijk zijn, om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen;

Or. de

Amendement 58
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 
creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn aantrekkelijk zijn, om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen en vast te 
leggen dat directies van bedrijven voor 
minimaal 40% uit vrouwen dienen te 
bestaan;

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 
creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn aantrekkelijk zijn, om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen;

Or. pl

Amendement 59
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 
creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn. aantrekkelijk zijn, om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen en vast te 
leggen dat directies van bedrijven voor 
minimaal 40% uit vrouwen dienen te 
bestaan;

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden, 
om de gendergelijkheid en om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen teneinde 
het karakter van alle economische 
bedrijvigheid duurzamer te maken;

Or. en

Amendement 60
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen, om 
werkomstandigheden in deze sectoren te 
creëren die voor vrouwen, ook op langere 
termijn. aantrekkelijk zijn, om de 
banensegmentatie en salariskloven op 
grond van gender te verminderen en vast 
te leggen dat directies van bedrijven voor 
minimaal 40% uit vrouwen dienen te 
bestaan;

10. roept de EU, de lidstaten en de sociale 
partners op om discriminatie te bestrijden 
en de gendergelijkheid in een duurzame 
economie te bevorderen;

Or. nl

Amendement 61
Corina Creţu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat het van groot 
belang is om groene banen voor jongeren 
aantrekkelijk te maken, als maatregel 
tegen de werkloosheid, die bij jongeren 
onder de 25 jaar hoog is, en om gebruik te 
maken van de kennis die de jongere 
generatie heeft van het gebruik van 
nieuwe technologieën;

Or. ro

Amendement 62
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept op om de bestaande en 
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nieuwe financiële instrumenten te 
gebruiken om de uiteenlopende 
economische activiteiten duurzamer te 
maken en om een grotere duurzaamheid 
van de economische bedrijfsvoering als 
ondersteuningsdoelstelling in de 
financiële vooruitzichten van de 
verschillende fondsen en de 
Structuurfondsen te integreren;

Or. en

Amendement 63
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de EU op om het beginsel 
van de "flexizekerheid" te hanteren 
teneinde een bijdrage te leveren aan een 
grotere gendergelijkheid door te 
waarborgen dat vrouwen en mannen 
eenzelfde toegang hebben tot goede 
kwaliteitsbanen en dat zij over betere 
mogelijkheden beschikken om werk en 
gezinsleven te combineren;

Or. en

Amendement 64
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Titel voor paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

Waardig werk Waarborgen van het recht op waardig 
werk

Or. en
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Amendement 65
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. constateert dat de Commissie het 
werkgelegenheidspotentieel voor 
hooggekwalificeerde werknemers in de 
duurzame economie overschat en dat zij 
daardoor de vele arbeidsplaatsen in het 
middelste en lage kwalificatiesegment uit 
het oog verliest; verzoekt de lidstaten de 
arbeidsplaatsen in dat middelste en lage 
opleidingsgebied op te waarderen en om 
goede arbeidsomstandigheden in die 
segmenten te waarborgen;

11. constateert dat de Commissie het 
werkgelegenheidspotentieel voor 
hooggekwalificeerde werknemers in de 
duurzame economie overschat en dat zij 
daardoor de vele arbeidsplaatsen in het 
middelste en lage kwalificatiesegment uit 
het oog verliest; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten in de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid gericht rekening 
te houden met dit feit; verzoekt de 
lidstaten de arbeidsplaatsen in dat 
middelste en lage opleidingsgebied op te 
waarderen en om goede 
arbeidsomstandigheden in die segmenten te 
waarborgen;

Or. de

Amendement 66
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. constateert dat de Commissie het 
werkgelegenheidspotentieel voor 
hooggekwalificeerde werknemers in de 
duurzame economie overschat en dat zij 
daardoor de vele arbeidsplaatsen in het 
middelste en lage kwalificatiesegment uit 
het oog verliest; verzoekt de lidstaten de 
arbeidsplaatsen in dat middelste en lage 
opleidingsgebied op te waarderen en om 
goede arbeidsomstandigheden in die 
segmenten te waarborgen;

11. verzoekt de Commissie om behalve 
aan het werkgelegenheidspotentieel voor 
hooggekwalificeerde werknemers, ook 
aandacht te besteden aan arbeidsplaatsen 
in het middelste en lage 
kwalificatiesegment in de duurzame 
economie; verzoekt de lidstaten de 
arbeidsplaatsen in dat middelste en lage 
opleidingsgebied op te waarderen en om 
goede arbeidsomstandigheden in die 
segmenten te waarborgen;

Or. nl
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Amendement 67
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. constateert dat de Commissie het 
werkgelegenheidspotentieel voor 
hooggekwalificeerde werknemers in de 
duurzame economie overschat en dat zij 
daardoor de vele arbeidsplaatsen in het 
middelste en lage kwalificatiesegment uit 
het oog verliest; verzoekt de lidstaten de 
arbeidsplaatsen in dat middelste en lage 
opleidingsgebied op te waarderen en om 
goede arbeidsomstandigheden in die 
segmenten te waarborgen;

11. constateert dat de Commissie het 
werkgelegenheidspotentieel voor 
hooggekwalificeerde werknemers in de 
duurzame economie overschat en dat zij 
daardoor de vele arbeidsplaatsen in het 
middelste en lage kwalificatiesegment uit 
het oog verliest; verzoekt de lidstaten de 
arbeidsplaatsen in dat middelste en lage 
opleidingsgebied op te waarderen en om 
"goed werk" in die segmenten te 
waarborgen;

Or. de

Amendement 68
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 

Ontwerpresolutie Amendement

11. constateert dat de Commissie het 
werkgelegenheidspotentieel voor 
hooggekwalificeerde werknemers in de
duurzame economie overschat en dat zij 
daardoor de vele arbeidsplaatsen in het 
middelste en lage kwalificatiesegment uit 
het oog verliest; verzoekt de lidstaten de 
arbeidsplaatsen in dat middelste en lage 
opleidingsgebied op te waarderen en om 
goede arbeidsomstandigheden in die 
segmenten te waarborgen;

11. constateert dat er een 
werkgelegenheidspotentieel voor zowel
hooggekwalificeerde als voor minder 
gekwalificeerde, maar gespecialiseerde
werknemers is met het oog op het 
duurzamer maken van de economie; 
verzoekt de lidstaten de arbeidsplaatsen in 
dat middelste en lage opleidingsgebied op 
te waarderen en om goede 
arbeidsomstandigheden in die segmenten te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 69
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. constateert dat het risico op precaire 
arbeidsverhoudingen en slechtere 
arbeidsomstandigheden in de nieuwe 
sectoren groot is vanwege de lage 
organisatiegraad aan zowel werknemers-
als werkgeverszijde; verzoekt de EU en de 
lidstaten kadervoorwaarden te ontwikkelen 
voor het vastleggen van 
vertegenwoordigingsstructuren in de 
nieuwe sectoren; roept de Commissie op
om in de gehele EU de uitwisseling van 
voorbeelden van goede praktijken te 
bevorderen;

12. constateert dat het risico op precaire 
arbeidsverhoudingen en slechtere 
arbeidsomstandigheden in de nieuwe 
sectoren groot is vanwege de lage 
organisatiegraad aan zowel werknemers-
als werkgeverszijde; verzoekt de EU en de 
lidstaten kadervoorwaarden te ontwikkelen 
voor het vastleggen van 
vertegenwoordigingsstructuren in de 
nieuwe sectoren, de procedures voor 
informatie en raadpleging van de 
werknemers te versterken om in de gehele 
EU de uitwisseling van beproefde
praktijken en het oprichten van Europese 
ondernemingsraden te bevorderen;

Or. de

Amendement 70
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. constateert dat het risico op precaire 
arbeidsverhoudingen en slechtere 
arbeidsomstandigheden in de nieuwe 
sectoren groot is vanwege de lage 
organisatiegraad aan zowel werknemers-
als werkgeverszijde; verzoekt de EU en de 
lidstaten kadervoorwaarden te ontwikkelen 
voor het vastleggen van 
vertegenwoordigingsstructuren in de 
nieuwe sectoren; roept de Commissie op 
om in de gehele EU de uitwisseling van 
voorbeelden van goede praktijken te 
bevorderen;

12. constateert dat een risico op precaire 
arbeidsverhoudingen en slechtere 
arbeidsomstandigheden in de nieuwe 
sectoren kan bestaan vanwege de vaak
lage organisatiegraad aan zowel 
werknemers- als werkgeverszijde; verzoekt 
de EU en de lidstaten kadervoorwaarden te 
ontwikkelen voor het vastleggen van 
vertegenwoordigingsstructuren in de 
nieuwe sectoren; roept de Commissie op 
om in de gehele EU de uitwisseling van 
voorbeelden van goede praktijken te 
bevorderen;
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Or. de

Amendement 71
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. constateert dat het risico op precaire 
arbeidsverhoudingen en slechtere 
arbeidsomstandigheden in de nieuwe 
sectoren groot is vanwege de lage
organisatiegraad aan zowel werknemers-
als werkgeverszijde; verzoekt de EU en de 
lidstaten kadervoorwaarden te ontwikkelen 
voor het vastleggen van 
vertegenwoordigingsstructuren in de 
nieuwe sectoren; roept de Commissie op 
om in de gehele EU de uitwisseling van 
voorbeelden van goede praktijken te 
bevorderen;

12. constateert dat het risico op precaire 
arbeidsverhoudingen en slechtere 
arbeidsomstandigheden in de nieuwe 
sectoren groter is vanwege de lagere
organisatiegraad aan zowel werknemers-
als werkgeverszijde; verzoekt de lidstaten 
kadervoorwaarden te ontwikkelen voor het 
vastleggen van 
vertegenwoordigingsstructuren in de 
nieuwe sectoren; roept de Commissie op 
om in de gehele EU de uitwisseling van 
voorbeelden van goede praktijken te 
bevorderen;

Or. nl

Amendement 72
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. constateert dat het risico op precaire 
arbeidsverhoudingen en slechtere 
arbeidsomstandigheden in de nieuwe
sectoren groot is vanwege de lage 
organisatiegraad aan zowel werknemers-
als werkgeverszijde; verzoekt de EU en de
lidstaten kadervoorwaarden te 
ontwikkelen voor het vastleggen van 
vertegenwoordigingsstructuren in de 
nieuwe sectoren; roept de Commissie op 
om in de gehele EU de uitwisseling van 
voorbeelden van goede praktijken te 

12. constateert dat het risico op precaire 
arbeidsverhoudingen en slechtere 
arbeidsomstandigheden in sommige
sectoren in een aantal lidstaten niet 
uitgesloten kan worden vanwege de lage 
organisatiegraad aan zowel werknemers-
als werkgeverszijde; verzoekt de sociale 
partners dan ook om zichzelf te 
organiseren en roept de Commissie dan 
ook op om in de gehele EU de uitwisseling 
van voorbeelden van goede praktijken te 
bevorderen;
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bevorderen;

Or. en

Amendement 73
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
ervaringen en kennis uit te wisselen over 
het aanpakken van de klimaatverandering 
en over de economische, sociale en 
ecologische gevolgen; spoort de 
Commissie aan om voor uiteenlopende 
beleidsterreinen, zoals het milieu, de 
sociale aspecten, het onderwijs, de 
gezondheid en de kwaliteit op het werk in 
de EU en in de lidstaten, een nieuwe set 
indicatoren te ontwikkelen om welvaart en 
welzijn te kunnen meten binnen een 
nieuw horizontaal concept getiteld "de 
kwaliteit van leven";

Or. en

Amendement 74
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de lidstaten op in 
samenwerking met de sociale partners 
geïntegreerde plannen op te stellen voor 
de evaluatie van de inspanningen op het 
gebied van de ecologische transformatie 
op zowel lokaal als binnenlands vlak;

Or. el
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Amendement 75
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. onderstreept dat het noodzakelijk is 
te zorgen voor een versterking van de 
open coördinatiemethode en de 
uitwisseling van goede praktijken 
betreffende duurzame ontwikkeling, 
groene banen en een leven lang leren, 
teneinde de transformatie in de economie 
en, in het verlengde daarvan, de nieuwe 
onderwijs- en opleidingsbehoeften, maar 
ook de eventuele, ongunstige sociale 
gevolgen van een dergelijke overgang 
succesvol en effectief te kunnen beheren, 

Or. el

Amendement 76
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. roept de sociale partners op 
mechanismen in het leven te roepen voor 
de beoordeling van de 
werknemersparticipatie in de strategie 
voor duurzame ontwikkeling door 
voorstellen in te dienen en aan te nemen 
voor beleid ter bevordering van effectieve 
participatie met betrekking tot zowel 
duurzame mobiliteit van werknemers als 
"groene" ontwikkeling;

Or. el
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Amendement 77
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de sociale partners zich open 
te stellen voor die nieuwe bedrijfstakken 
en strategieën te ontwikkelen voor de 
integratie van de betreffende 
brancheorganisaties in de sociale 
partnerschappen en voor de bevordering 
van de participatie van vrouwen in de 
door mannen gedomineerde 
vertegenwoordigingsstructuren;

Schrappen

Or. en

Amendement 78
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de sociale partners zich open 
te stellen voor die nieuwe bedrijfstakken en 
strategieën te ontwikkelen voor de 
integratie van de betreffende 
brancheorganisaties in de sociale 
partnerschappen en voor de bevordering 
van de participatie van vrouwen in de 
door mannen gedomineerde 
vertegenwoordigingsstructuren;

13. verzoekt de sociale partners zich open 
te stellen voor die nieuwe bedrijfstakken en 
strategieën te ontwikkelen voor de 
integratie van de betreffende 
brancheorganisaties in de sociale 
partnerschappen;

Or. nl

Amendement 79
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 
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Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de EU en de lidstaten 
openbare steunmaatregelen voor nieuwe 
productiegebieden in de toekomst te 
koppelen aan sociale minimumnormen en 
aan het creëren van 
vertegenwoordigingsstructuren, zoals 
ondernemingsraden en 
brancheverenigingen;

Schrappen

Or. nl

Amendement 80
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de EU en de lidstaten 
openbare steunmaatregelen voor nieuwe 
productiegebieden in de toekomst te 
koppelen aan sociale minimumnormen en 
aan het creëren van 
vertegenwoordigingsstructuren, zoals 
ondernemingsraden en 
brancheverenigingen;

14. is zich ervan bewust dat het invoeren 
van bijkomende criteria voor het verlenen 
van steun tot zware administratieve lasten 
voor de ondernemingen leidt; verzoekt de 
EU en de lidstaten derhalve openbare 
steunmaatregelen voor nieuwe 
productiegebieden alleen daar waar dit 
absoluut nodig is ook te koppelen aan 
sociale minimumnormen en aan het creëren 
van vertegenwoordigingsstructuren, zoals 
ondernemingsraden en 
brancheverenigingen;

Or. de

Amendement 81
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de EU en de lidstaten 14. verzoekt de EU en de lidstaten 
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openbare steunmaatregelen voor nieuwe 
productiegebieden in de toekomst te 
koppelen aan sociale minimumnormen en 
aan het creëren van 
vertegenwoordigingsstructuren, zoals 
ondernemingsraden en 
brancheverenigingen;

openbare steunmaatregelen voor nieuwe 
productiegebieden en 
overheidsopdrachten in de toekomst te 
koppelen aan sociale minimumnormen -
met name aan het bestaan van collectieve 
overeenkomsten als voorwaarde, en het 
naleven van die overeenkomsten - en aan 
het creëren van 
vertegenwoordigingsstructuren, zoals 
ondernemingsraden en 
brancheverenigingen;

Or. de

Amendement 82
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de EU en de lidstaten 
openbare steunmaatregelen voor nieuwe 
productiegebieden in de toekomst te 
koppelen aan sociale minimumnormen en 
aan het creëren van 
vertegenwoordigingsstructuren, zoals 
ondernemingsraden en 
brancheverenigingen;

14. verzoekt de EU en de lidstaten 
openbare subsidies te koppelen aan sociale 
minimumnormen en aan het bevorderen 
van het creëren van 
vertegenwoordigingsstructuren door de 
sociale partners;

Or. en

Amendement 83
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de EU op een kader te 
ontwikkelen om op veranderingen te 
kunnen anticiperen en op 
herstructureringen voorbereid te zijn, 
waarbij alle betrokken werknemers de 

15. roept de EU op een kader te 
ontwikkelen om op veranderingen te 
kunnen anticiperen en op 
herstructureringen voorbereid te zijn, 
waarbij alle betrokken werknemers 
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mogelijkheid moeten hebben om deel te 
nemen aan opleidingen en aan regelingen 
voor een leven lang leren; roept de 
lidstaten, werkgevers en werknemers op 
om te onderkennen dat het beheer van 
vaardigheden, opleidingen en een leven 
lang leren een gedeelde 
verantwoordelijkheid is, zoals ook is 
vastgelegd in de raamovereenkomst van de 
sociale partners van 2002 over een leven 
lang leren;

gegarandeerd de mogelijkheid moeten 
hebben om deel te nemen aan opleidingen 
en aan regelingen voor een leven lang 
leren; roept de lidstaten, werkgevers en 
werknemers op om te onderkennen dat het 
beheer van vaardigheden, opleidingen en 
een leven lang leren een gedeelde 
verantwoordelijkheid is, zoals ook is 
vastgelegd in de raamovereenkomst van de 
sociale partners van 2002 over een leven 
lang leren;

Or. de

Amendement 84
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de EU op een kader te 
ontwikkelen om op veranderingen te 
kunnen anticiperen en op 
herstructureringen voorbereid te zijn, 
waarbij alle betrokken werknemers de 
mogelijkheid moeten hebben om deel te 
nemen aan opleidingen en aan regelingen 
voor een leven lang leren; roept de 
lidstaten, werkgevers en werknemers op 
om te onderkennen dat het beheer van 
vaardigheden, opleidingen en een leven 
lang leren een gedeelde 
verantwoordelijkheid is, zoals ook is 
vastgelegd in de raamovereenkomst van de 
sociale partners van 2002 over een leven 
lang leren;

15. roept de EU op een kader te 
ontwikkelen om op veranderingen te 
kunnen anticiperen en op 
herstructureringen van de productie
voorbereid te zijn, waarbij alle betrokken 
werknemers de mogelijkheid moeten 
hebben om deel te nemen aan opleidingen 
en aan regelingen voor een leven lang 
leren; roept de lidstaten, werkgevers en 
werknemers op om te onderkennen dat het 
beheer van vaardigheden, opleidingen en 
een leven lang leren een gedeelde 
verantwoordelijkheid is, zoals ook is 
vastgelegd in de raamovereenkomst van de 
sociale partners van 2002 over een leven 
lang leren;

Or. en

Amendement 85
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 
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Ontwerpresolutie Amendement

15. roept de EU op een kader te 
ontwikkelen om op veranderingen te 
kunnen anticiperen en op 
herstructureringen voorbereid te zijn, 
waarbij alle betrokken werknemers de 
mogelijkheid moeten hebben om deel te 
nemen aan opleidingen en aan regelingen 
voor een leven lang leren; roept de 
lidstaten, werkgevers en werknemers op 
om te onderkennen dat het beheer van 
vaardigheden, opleidingen en een leven 
lang leren een gedeelde 
verantwoordelijkheid is, zoals ook is 
vastgelegd in de raamovereenkomst van de 
sociale partners van 2002 over een leven 
lang leren;

15. roept de lidstaten, werkgevers en 
werknemers op om te onderkennen dat het 
beheer van vaardigheden, opleidingen en 
een leven lang leren een gedeelde 
verantwoordelijkheid is, zoals ook is 
vastgelegd in de raamovereenkomst van de 
sociale partners van 2002 over een leven 
lang leren;

Or. nl

Amendement 86
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst erop dat bijscholing en 
levenslang leren voor werknemers in het 
verlengde van veranderingen in de 
productieprocessen van bedrijven of 
sectoren ook nieuwe banen creëren;

Or. sv

Amendement 87
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 
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Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat de lidstaten hun 
opleidings- en onderwijsstelsels moeten 
aanpassen teneinde te waarborgen dat de 
beroepsbevolking op basis van 
scholingsconcepten die afgestemd zijn op 
de vraag die er op de arbeidsmarkt bestaat 
de benodigde vaardigheden kunnen
ontwikkelen om in te spelen op de 
behoeften van een duurzame economie;

16. wijst erop dat de lidstaten hun 
opleidings- en onderwijsstelsels moeten 
aanpassen teneinde te waarborgen dat de 
beroepsbevolking op basis van 
scholingsconcepten die afgestemd zijn op 
de vraag die er op de arbeidsmarkt bestaat 
de benodigde vaardigheden kan
ontwikkelen om in te spelen op de 
behoeften van een duurzame economie; 
verwelkomt in dat verband het initiatief 
van de Commissie "Nieuwe vaardigheden 
voor nieuwe banen", en bevestigt dat de 
samenwerking met de lidstaten van de EU 
een eerste stap in de juiste richting is; 
wijst er echter op dat dit initiatief directer 
moet worden gekoppeld aan de 
doelstellingen in het besluit van de Raad 
inzake duurzame ontwikkeling, en dat het 
door concrete acties op het niveau van de 
EU, maar ook van de lidstaten, moet 
worden voortgezet;

Or. de

Amendement 88
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst erop dat de lidstaten hun 
opleidings- en onderwijsstelsels moeten 
aanpassen teneinde te waarborgen dat de 
beroepsbevolking op basis van 
scholingsconcepten die afgestemd zijn op 
de vraag die er op de arbeidsmarkt bestaat 
de benodigde vaardigheden kunnen
ontwikkelen om in te spelen op de 
behoeften van een duurzame economie;

16. wijst erop dat de lidstaten hun 
opleidings- en onderwijsstelsels moeten 
aanpassen teneinde te waarborgen dat de 
beroepsbevolking de benodigde 
vaardigheden kan ontwikkelen die 
afgestemd zijn op de vraag die er op de 
arbeidsmarkt bestaat om in te spelen op de 
behoeften van een duurzamere economie;

Or. en
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Amendement 89
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. betreurt het feit dat het EU 2020-
vlaggenschipinitiatief "Jeugd in 
beweging" jonge mensen uitsluit die geen 
hoger onderwijs volgen; benadrukt dat dit 
initiatief met het oog op het 
bewerkstelligen van concrete 
veranderingen specifiek gericht dient te 
zijn op de jonge mensen die op dit 
moment de meeste achterstand hebben en 
een risico op armoede lopen;

Or. en

Amendement 90
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de lidstaten en de sociale 
partners op om gezamenlijk gerichte 
actieplannen uit te werken en uit te 
voeren voor de herscholing van de 
werknemers in de door de ecologische 
transformatie van de lokale economie 
getroffen sectoren, teneinde deze 
werknemers toegang tot nieuwe, groene 
banen mogelijk te maken;

Or. el

Amendement 91
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept op tot het oprichten van een 
waarnemingspost voor arbeidsplaatsen die 
zich gaat bezighouden met de concrete 
analyse van toekomstige arbeidsplaatsen, 
waardoor een betere aanpassing van de 
programma's voor 
basisberoepsopleidingen en voor een 
leven lang leren mogelijk is;

Or. fr

Amendement 92
Corina Creţu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten het aanbod aan en 
de strategie voor opleidingen voor een 
leven lang leren aan te passen aan de 
behoeften van oudere werknemers, om ook 
voor hoge arbeidsparticipatiepercentages 
onder 55-plussers te zorgen;

17. verzoekt de lidstaten 
leeftijdsdiscriminatie te bestrijden en het 
aanbod aan en de strategie voor 
opleidingen voor een leven lang leren aan 
te passen aan de behoeften van oudere 
werknemers, om ook voor hoge 
arbeidsparticipatiepercentages onder 55-
plussers te zorgen, ook onder vrouwen in 
die leeftijdscategorie;

Or. ro

Amendement 93
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. roept de EU en de lidstaten op om 
uitgebreide beleidsmaatregelen voor 
innovatie en creativiteit vast te stellen, met 
name op het gebied van onderwijs en 
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opleidingen (inclusief het 
beroepsonderwijs en beroepsopleidingen) 
als basis voor een groene economie, 
concurrentievermogen en welvaart;

Or. en

Amendement 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. merkt op dat het in tijden van crisis 
essentieel is om te waarborgen dat jonge 
mensen middels adequate programma's 
voor het verwerven van vaardigheden 
toegang tot de arbeidsmarkt krijgen zodat 
zij profijt kunnen trekken van het 
werkgelegenheidspotentieel;

Or. en

Amendement 95
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de lidstaten en de sociale 
partners op om voor vrouwen 
participatiequota, gerichte 
wervingsregelingen en gespecialiseerde 
stagemogelijkheden en 
opleidingsinitiatieven te ontwikkelen;

Schrappen

Or. nl
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Amendement 96
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de lidstaten en de sociale 
partners op om voor vrouwen 
participatiequota, gerichte 
wervingsregelingen en gespecialiseerde 
stagemogelijkheden en 
opleidingsinitiatieven te ontwikkelen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 97
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de lidstaten en de sociale partners 
op om voor vrouwen participatiequota, 
gerichte wervingsregelingen en 
gespecialiseerde stagemogelijkheden en 
opleidingsinitiatieven te ontwikkelen;

18. roept de lidstaten en de sociale partners 
op om voor vrouwen, migranten, 
langdurig werklozen en andere groepen 
die op de arbeidsmarkt het slachtoffer van 
discriminatie worden participatiequota, 
gerichte wervingsregelingen en 
gespecialiseerde stagemogelijkheden en 
opleidingsinitiatieven te ontwikkelen;

Or. de

Amendement 98
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de lidstaten en de sociale partners 
op om voor vrouwen participatiequota, 

18. roept de lidstaten en de sociale partners 
op om zowel mannen als vrouwen zonder 
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gerichte wervingsregelingen en 
gespecialiseerde stagemogelijkheden en 
opleidingsinitiatieven te ontwikkelen;

onderscheid gelijke kansen te bieden in 
verband met onderwijs, opleidingen,
wervingsregelingen en
stagemogelijkheden;

Or. en

Amendement 99
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de lidstaten en de sociale partners 
op om voor vrouwen participatiequota, 
gerichte wervingsregelingen en 
gespecialiseerde stagemogelijkheden en 
opleidingsinitiatieven te ontwikkelen;

18. roept de sociale partners op om voor 
vrouwen participatiequota, gerichte 
wervingsregelingen en gespecialiseerde 
stagemogelijkheden en 
opleidingsinitiatieven te ontwikkelen;

Or. de

Amendement 100
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 

Ontwerpresolutie Amendement

19. doet de aanbeveling om de doelstelling 
van het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering meer af te stemmen op 
het bevorderen van een duurzame 
economie;

19. doet de aanbeveling om de doelstelling 
van het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering meer af te stemmen op 
het bevorderen van een sociale en 
duurzame economie;

Or. de

Amendement 101
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 
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Ontwerpresolutie Amendement

19. doet de aanbeveling om de doelstelling
van het Europees Fonds voor aanpassing 
aan de globalisering meer af te stemmen op 
het bevorderen van een duurzame 
economie;

19. doet de aanbeveling om de 
doelstellingen van het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering meer 
af te stemmen op het bevorderen van een 
grotere duurzaamheid van de 
economische bedrijvigheid;

Or. en

Amendement 102
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de lidstaten op om 
overgangsfondsen te creëren met het oog 
op het beheren van de 
vaardigheidsbehoeften, hetgeen 
gefinancierd zou kunnen worden middels 
een Tobin-tax op transacties op de 
financiële markt alsmede door koolstof-
en milieubelastingen en door inkomsten 
uit de veiling van emissierechten en van 
ongebruikte emissierechten in de periode 
tussen 2008 en 2013;

Schrappen

Or. en

Amendement 103
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de lidstaten op om 
overgangsfondsen te creëren met het oog 
op het beheren van de 
vaardigheidsbehoeften, hetgeen 

Schrappen
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gefinancierd zou kunnen worden middels 
een Tobin-tax op transacties op de 
financiële markt alsmede door koolstof-
en milieubelastingen en door inkomsten 
uit de veiling van emissierechten en van 
ongebruikte emissierechten in de periode 
tussen 2008 en 2013;

Or. nl

Amendement 104
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de lidstaten op om 
overgangsfondsen te creëren met het oog 
op het beheren van de 
vaardigheidsbehoeften, hetgeen 
gefinancierd zou kunnen worden middels 
een Tobin-tax op transacties op de 
financiële markt alsmede door koolstof-
en milieubelastingen en door inkomsten uit 
de veiling van emissierechten en van 
ongebruikte emissierechten in de periode 
tussen 2008 en 2013;

20. roept de lidstaten op om 
overgangsfondsen te creëren met het oog 
op het beheren van de 
vaardigheidsbehoeften, hetgeen 
gefinancierd zou kunnen worden middels,
onder meer, koolstof- en 
milieubelastingen, inkomsten uit de veiling 
van emissierechten en van ongebruikte 
emissierechten in de periode tussen 2008 
en 2013;

Or. es

Amendement 105
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. roept de EU en de lidstaten op om van 
bevordering van de aanpassing aan een 
duurzame economie een van de 
doelstellingen van het Europees Sociaal 
Fonds te maken;

21. roept de EU en de lidstaten op om van 
bevordering van de aanpassing aan een 
duurzame economie een van de 
doelstellingen van het Europees Sociaal 
Fonds te maken en om tegelijkertijd 
prioriteit te blijven verlenen aan de 
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ontwikkeling van de infrastructuur;

Or. pl

Amendement 106
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 

Ontwerpresolutie Amendement

21. roept de EU en de lidstaten op om van 
de bevordering van de aanpassing aan een 
duurzame economie een van de 
doelstellingen van het Europees Sociaal 
Fonds te maken;

21. roept de EU en de lidstaten op om van 
de bevordering van een toenemende 
duurzaamheid van de economische 
bedrijvigheid een van de doelstellingen van 
het Europees Sociaal Fonds te maken;

Or. en

Amendement 107
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. constateert dat aanvullende 
financiële middelen nodig zijn voor 
gerichte studies in de meest benadeelde 
regio´s van de EU om vast te stellen welke 
strategische doelstellingen moeten worden 
nagestreefd en welk soort maatregelen 
moet worden genomen om gunstige 
voorwaarden te creëren voor de 
ontwikkeling van een duurzame lokale 
economie met als specifiek doel het tot 
stand brengen van nieuwe, groene banen 
en geïntegreerde acties voor het 
aantrekken van nieuwe, groene 
ondernemingen en het ondersteunen van 
de bestaande ondernemingen;

Or. el
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Amendement 108
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. onderstreept dat gerichte 
investeringen in de ecologische 
transformatie van de benadeelde regio´s 
van de EU een van de nuttigste 
instrumenten vormen voor het bereiken 
van de strategische doelstellingen van 
regionale convergentie en territoriale 
cohesie; 

Or. el

Amendement 109
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept in herinnering dat de duurzame 
dimensie niet beperkt mag blijven tot 
opleidingen in banen op milieugebied, 
maar dat deze geïntegreerd dient te worden 
in alle opleidingsprogramma's, hetgeen als 
voorwaarde gehanteerd dient te worden 
om voor financiële steun in aanmerking 
te komen;

22. roept in herinnering dat de duurzame 
dimensie niet beperkt mag blijven tot 
opleidingen in banen op milieugebied, 
maar dat deze geïntegreerd dient te worden 
in alle opleidingsprogramma's;

Or. pl

Amendement 110
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 
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Ontwerpresolutie Amendement

22. roept in herinnering dat de duurzame 
dimensie niet beperkt mag blijven tot 
opleidingen in banen op milieugebied, 
maar dat deze geïntegreerd dient te worden 
in alle opleidingsprogramma's, hetgeen als 
voorwaarde gehanteerd dient te worden 
om voor financiële steun in aanmerking 
te komen;

22. roept in herinnering dat de duurzame 
dimensie niet beperkt mag blijven tot 
opleidingen in banen op milieugebied, 
maar dat deze geïntegreerd dient te worden 
in alle opleidingsprogramma's;

Or. es

Amendement 111
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept in herinnering dat de duurzame 
dimensie niet beperkt mag blijven tot 
opleidingen in banen op milieugebied, 
maar dat deze geïntegreerd dient te worden 
in alle opleidingsprogramma's, hetgeen als 
voorwaarde gehanteerd dient te worden 
om voor financiële steun in aanmerking 
te komen;

22. roept in herinnering dat de duurzame 
dimensie niet beperkt mag blijven tot 
opleidingen in banen op milieugebied, 
maar dat deze geïntegreerd dient te worden 
in alle opleidingsprogramma's;

Or. nl

Amendement 112
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept in herinnering dat de duurzame 
dimensie niet beperkt mag blijven tot 
opleidingen in banen op milieugebied, 
maar dat deze geïntegreerd dient te worden 
in alle opleidingsprogramma's, hetgeen als 

22. roept in herinnering dat de duurzame 
dimensie niet beperkt mag blijven tot 
opleidingen in banen op milieugebied, 
maar dat deze geïntegreerd dient te worden 
in alle opleidingsprogramma's;
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voorwaarde gehanteerd dient te worden 
om voor financiële steun in aanmerking 
te komen;

Or. en

Amendement 113
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt dat de overgang naar 
een nieuwe economie niet als voorwendsel 
mag worden gebruikt om diverse 
gendergelijkheidsmaatregelen te 
ontmantelen, maar in plaats daarvan zou 
moeten worden gezien als een unieke 
kans om de participatie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt in de EU op te krikken, 
want dat is een voorwaarde om duurzame 
groei, optimaal gebruik van het 
werkgelegenheidspotentieel en sterk 
concurrentievermogen te verzekeren;

Or. sv

Amendement 114
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de lidstaten het begrip 
duurzame economie in basisopleidingen 
en in opleidingsprogramma's voor een 
leven lang leren op te nemen;

Or. fr
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Amendement 115
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de EU en de lidstaten 
kadervoorwaarden te creëren voor een 
maatschappelijk verantwoorde 
transformatie die de risico's van die 
transformatie voor alle werknemers 
minimaliseert en de voordelen 
optimaliseert;

23. merkt op dat een toenemende 
duurzaamheid van de economische 
bedrijvigheid veranderingen voor 
economische sectoren in hun geheel met 
zich mee kan brengen ( zoals in het geval 
van kolengestookte centrales) indien de 
technologieën voor de afvang en opslag 
van CO2 bijvoorbeeld niet geschikt blijken 
te zijn voor gebruik op grote schaal; 
verzoekt de EU en de lidstaten 
kadervoorwaarden te creëren voor een 
maatschappelijk verantwoorde 
transformatie die de negatieve risico's van 
die transformatie voor alle werknemers 
minimaliseert;

Or. en

Amendement 116
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de EU en de lidstaten 
kadervoorwaarden te creëren voor een 
maatschappelijk verantwoorde 
transformatie die de risico's van die 
transformatie voor alle werknemers 
minimaliseert en de voordelen 
optimaliseert;

23. verzoekt de EU en de lidstaten 
kadervoorwaarden te creëren voor een 
maatschappelijk verantwoorde 
transformatie die de risico's van die 
transformatie voor alle werknemers 
minimaliseert en de voordelen 
optimaliseert; benadrukt dat een sociaal 
rechtvaardige transformatie een 
elementaire bouwsteen voor duurzame 
ontwikkeling is en een voorwaarde voor 
een draagvlak voor de verandering bij de 
Europese burgers;
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Or. de

Amendement 117
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de EU en de lidstaten 
kadervoorwaarden te creëren voor een 
maatschappelijk verantwoorde 
transformatie die de risico's van die 
transformatie voor alle werknemers 
minimaliseert en de voordelen 
optimaliseert;

23. verzoekt de EU en de lidstaten 
kadervoorwaarden te creëren voor een 
maatschappelijk verantwoorde 
transformatie die de risico's van die 
transformatie voor alle werknemers 
minimaliseert en de voordelen 
optimaliseert; merkt op dat de sociale 
normen voor een rechtvaardige overgang 
ook normen dienen te bevatten voor het 
compensatiebeleid;

Or. en

Amendement 118
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de EU en de lidstaten 
kadervoorwaarden te creëren voor een 
maatschappelijk verantwoorde 
transformatie die de risico's van die 
transformatie voor alle werknemers 
minimaliseert en de voordelen 
optimaliseert;

23. verzoekt de EU en de lidstaten te 
streven naar een maatschappelijk 
verantwoorde transformatie die de risico's 
van die transformatie voor alle werknemers 
minimaliseert en de voordelen 
optimaliseert;

Or. nl
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Amendement 119
Corina Creţu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 

Ontwerpresolutie Amendement

23. verzoekt de EU en de lidstaten 
kadervoorwaarden te creëren voor een 
maatschappelijk verantwoorde 
transformatie die de risico's van die 
transformatie voor alle werknemers 
minimaliseert en de voordelen 
optimaliseert;

23. verzoekt de EU en de lidstaten in het 
oog te houden dat bij de overgang naar de 
duurzame economie sociale offers 
vermeden moeten worden, 
kadervoorwaarden te creëren voor een 
maatschappelijk verantwoorde 
transformatie die de risico's van die 
transformatie voor alle werknemers 
minimaliseert en de voordelen 
optimaliseert;

Or. ro

Amendement 120
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat de financiële gevolgen 
van een gebrekkig transformatiebeheer 
vele malen hoger zullen zijn dan de 
voorziene investeringen die voor een goed 
beheer noodzakelijk zijn; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de sociale 
partners gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid te nemen voor een 
preventief transformatiebeheer;

24. benadrukt dat de financiële gevolgen 
van een gebrekkig transformatiebeheer 
vele malen hoger kunnen zijn dan de 
voorziene investeringen die voor een goed 
beheer noodzakelijk zijn; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de sociale 
partners gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid te nemen voor een 
preventief transformatiebeheer;

Or. en

Amendement 121
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. onderstreept dat het noodzakelijk is 
duurzame economie op te nemen onder de 
maatschappelijke en ecologische 
verantwoordelijkheden van 
ondernemingen, en dat het mogelijk is een 
cultuur van duurzame economie en 
ontwikkeling te bevorderen via educatieve 
programma´s in het kader van de 
maatschappelijke verantwoordelijkheden 
van ondernemingen; 

Or. el

Amendement 122
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 

Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst erop dat het bevorderen en 
ondersteunen van collectieve 
overeenkomsten in anticipatie op de 
veranderingen en ter voorkoming van 
(tijdelijke) ontslagen essentiële 
preventiemechanismen vormen, met name 
als dit in combinatie geschiedt met het 
versterken van de sociale zekerheid, met 
het ontwikkelen van systemen voor 
inkomensondersteuning en met proactieve 
sectorale opleidingsinitiatieven;

25. wijst erop dat het bevorderen en 
ondersteunen van collectieve 
overeenkomsten in anticipatie op de 
veranderingen en ter voorkoming van 
werkloosheid essentiële 
preventiemechanismen vormen, met name 
als dit in combinatie geschiedt met het 
versterken van de sociale zekerheid, met 
het ontwikkelen van systemen voor 
inkomensondersteuning en met proactieve 
sectorale opleidingsinitiatieven;

Or. en

Amendement 123
Corina Creţu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 
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Ontwerpresolutie Amendement

25. wijst erop dat het bevorderen en 
ondersteunen van collectieve 
overeenkomsten in anticipatie op de 
veranderingen en ter voorkoming van 
(tijdelijke) ontslagen essentiële 
preventiemechanismen vormen, met name 
als dit in combinatie geschiedt met het 
versterken van de sociale zekerheid, met 
het ontwikkelen van systemen voor 
inkomensondersteuning en met proactieve 
sectorale opleidingsinitiatieven;

25. wijst erop dat het creëren van 
omstandigheden waarin werknemers zich 
de nieuwe ecologische technologieën 
eigen kunnen maken, zodat zij hun baan 
niet verliezen, en het bevorderen en 
ondersteunen van collectieve 
overeenkomsten in anticipatie op de 
veranderingen en ter voorkoming van 
(tijdelijke) ontslagen essentiële 
preventiemechanismen vormen, met name 
als dit in combinatie geschiedt met het 
versterken van de sociale zekerheid, met 
het ontwikkelen van systemen voor 
inkomensondersteuning en met proactieve 
sectorale opleidingsinitiatieven;

Or. ro

Amendement 124
Pascale Gruny, Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. roept de Europese Commissie op 
om op Europees niveau steun te verlenen 
aan onderzoek naar de beroepen van 
morgen, teneinde gedwongen ontslagen te 
voorkomen en de arbeidsplaatsen in de 
Europese Unie te behouden;

Or. fr

Amendement 125
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. roept de Commissie, de lidstaten en 
de sociale partners op wezenlijke 
milieuvraagstukken op te nemen in de 
sociale dialoog, op elk niveau van overleg 
en met de klemtoon op de sectorale 
onderhandelingen; 

Or. el

Amendement 126
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. roept de Commissie, de lidstaten en 
de sociale partners op bij te dragen aan de 
opstelling van onderwijsprogramma´s 
voor elk niveau van onderwijs - met de 
klemtoon op consumenten en 
werknemers, teneinde een cultuur van 
duurzame ontwikkeling en ecologisch 
bewustzijn te bevorderen; 

Or. el

Amendement 127
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

25 ter. onderstreept de noodzaak dat nauw 
en effectief wordt samengewerkt en de 
internationale organisaties elkaar 
aanvullen, en vraagt de 
Wereldhandelsorganisatie om activiteiten 
te ontplooien met betrekking tot de 
maatschappelijke en ecologische aspecten 
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van investeringen en handel; 

Or. el

Amendement 128
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat werknemers met het oog 
op een maatschappelijk verantwoorde 
transformatie een participerende 
partnerschapsrol in dit proces dienen te 
spelen; roept op om hierbij in de bedrijven 
de "milieuvertegenwoordigers" van de 
vakbonden te betrekken aangezien zij een 
actieve bijdrage zouden kunnen leveren 
aan het "groener maken" van de 
werkomstandigheden, van de 
ondernemingen en van de industrieën;

26. benadrukt dat werknemers met het oog 
op een maatschappelijk verantwoorde 
transformatie een participerende 
partnerschapsrol in dit proces dienen te 
spelen; roept op om hierbij in de bedrijven 
de "milieuvertegenwoordigers" van de 
werknemers te betrekken aangezien zij een 
actieve bijdrage zouden kunnen leveren 
aan het "groener maken" van de 
werkomstandigheden, van de 
ondernemingen en van de industrieën;

Or. nl

Amendement 129
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat werknemers met het oog 
op een maatschappelijk verantwoorde 
transformatie een participerende 
partnerschapsrol in dit proces dienen te 
spelen; roept op om hierbij in de bedrijven 
de "milieuvertegenwoordigers" van de 
vakbonden te betrekken aangezien zij een 
actieve bijdrage zouden kunnen leveren 
aan het "groener maken" van de 
werkomstandigheden, van de 
ondernemingen en van de industrieën;

26. benadrukt dat werknemers met het oog 
op een maatschappelijk verantwoorde 
transformatie een participerende 
partnerschapsrol in dit proces dienen te 
spelen; roept de bedrijven op om
voorstellen van de vakbonden die een 
bijdrage leveren aan het "groener maken"
van de werkomstandigheden, van de 
ondernemingen en van de industrieën te 
verwelkomen;



PE442.803v01-00 66/69 AM\817312NL.doc

NL

Or. es

Amendement 130
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat werknemers met het oog 
op een maatschappelijk verantwoorde 
transformatie een participerende 
partnerschapsrol in dit proces dienen te
spelen; roept op om hierbij in de bedrijven 
de "milieuvertegenwoordigers" van de 
vakbonden te betrekken aangezien zij een 
actieve bijdrage zouden kunnen leveren 
aan het "groener maken" van de 
werkomstandigheden, van de 
ondernemingen en van de industrieën;

26. benadrukt dat werknemers met het oog 
op een maatschappelijk verantwoorde 
transformatie een participerende 
partnerschapsrol in dit proces zouden 
moeten spelen; roept alle sociale partners
op om een actieve bijdrage te leveren aan 
het duurzamer maken van de 
werkomstandigheden, van de 
ondernemingen en van de industrieën;

Or. en

Amendement 131
Tadeusz Cymański

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt dat werknemers met het oog 
op een maatschappelijk verantwoorde 
transformatie een participerende 
partnerschapsrol in dit proces dienen te 
spelen; roept op om hierbij in de bedrijven 
de "milieuvertegenwoordigers" van de 
vakbonden te betrekken aangezien zij een 
actieve bijdrage zouden kunnen leveren 
aan het "groener maken" van de 
werkomstandigheden, van de 
ondernemingen en van de industrieën;

26. benadrukt dat werknemers met het oog 
op een maatschappelijk verantwoorde 
transformatie een participerende 
partnerschapsrol in dit proces dienen te 
spelen;

Or. pl
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Amendement 132
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de lidstaten en de sociale partners 
op om op een gestructureerde wijze samen 
te werken met ecologische 
belanghebbenden, inclusief de ngo's, met 
het oog op het beheren van de 
transformatie;

27. roept de lidstaten en de sociale partners 
op om op een gestructureerde wijze samen 
te werken met ecologische 
belanghebbenden, inclusief de ngo's, met 
het oog op het beheren van de 
transformatie; verzoekt de Commissie om 
de lopende sociale dialoog met de 
vakbonden en burgers te bevorderen door 
ook prioriteit te geven aan met 
milieuperspectief;

Or. en

Amendement 133
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de lidstaten en de sociale partners 
op om op een gestructureerde wijze samen 
te werken met ecologische 
belanghebbenden, inclusief de ngo's, met 
het oog op het beheren van de 
transformatie;

27. roept de lidstaten en de sociale partners 
op om samen te werken met ecologische 
belanghebbenden en deskundigen, 
inclusief de ngo's, met het oog op het 
beheren van de transformatie in de richting 
van duurzamere productiemethoden;

Or. en

Amendement 134
Dirk Sterckx

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 
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Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de lidstaten en de sociale partners 
op om op een gestructureerde wijze samen
te werken met ecologische 
belanghebbenden, inclusief de ngo's, met 
het oog op het beheren van de 
transformatie;

27. roept de lidstaten en de sociale partners 
op om op een gestructureerde wijze beroep
te doen op het advies van ecologische 
experts met het oog op het beheren van de 
transformatie;

Or. nl

Amendement 135
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. roept de EU op in het kader van 
haar externe betrekkingen en met de 
medewerking van de sociale partners een 
stelselmatige dialoog op te zetten voor de 
totstandbrenging van een soortgelijke 
benadering van duurzame ontwikkeling in 
andere delen van de wereld, teneinde 
gelijke ontwikkelingsvoorwaarden te 
waarborgen en de industriële 
concurrentiekracht niet te ondermijnen. 
Het waarborgen van gezonde 
concurrentie in de groene sectoren van de 
productieactiviteiten zal een gunstige 
invloed hebben op de versterking van het 
complex "bescherming en verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden van "groene"
werknemers"; 

Or. el

Amendement 136
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. roept de Commissie, de lidstaten en 
de sociale partners op zich meer 
inspanningen te getroosten om de 
negatieve gevolgen van de 
herstructureringen voor zowel de lokale 
economie als de werkgelegenheid effectief 
aan te pakken. Onderstreept de noodzaak 
richtsnoeren te verspreiden voor het 
beheer van de transformatie en de sociale 
gevolgen ervan; 

Or. el


