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Amendement 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Krachtens artikel 145 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moeten de lidstaten en de Unie 
streven naar de ontwikkeling van een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid en in het bijzonder voor 
de bevordering van de scholing, de 
opleiding en het aanpassingsvermogen
van de werknemers en arbeidsmarkten die 
soepel reageren op economische 
veranderingen teneinde de doelstellingen 
van artikel 3 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners beschouwen de lidstaten 
het bevorderen van de werkgelegenheid als 
een aangelegenheid van 
gemeenschappelijke zorg en coördineren 
zij hun maatregelen op dit gebied binnen 
de Raad, overeenkomstig artikel 148 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

(1) Krachtens artikel 145 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moeten de lidstaten en de Unie 
streven naar de ontwikkeling van een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid en in het bijzonder voor 
de bevordering van de beroeps- en 
voortgezette scholing, de integratie van de 
werknemers in de arbeidsmarkten, die 
wegens de economische veranderingen 
nodig geworden zijn en nodig blijven om 
de doelstellingen van artikel 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie te 
bereiken.

Or. de

Amendement 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden, en sociale 

(2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie volledige werkgelegenheid 
en sociale vooruitgang nastreven, sociale 
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rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen; bovendien kan zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 
lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting.

uitsluiting en discriminatie bestrijden, en 
sociale rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen; bovendien kan zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 
lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de bevordering van een 
hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming en de bestrijding van sociale 
uitsluiting.

Or. el

Amendement 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden, en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen; bovendien kan zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 
lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting.

(2) (2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden, en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen; bovendien moet zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 
lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de bevordering van een 
hoog werkgelegenheidsniveau en met de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming en de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede met een hoog niveau 
van het algemene onderwijs, de 
beroepsscholing en de 
gezondheidsbescherming.

Or. de



AM\820832NL.doc 5/226 PE442.935v02-00

NL

Amendement 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden, en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen; bovendien kan zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 
lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting.

(2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden, en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen; bovendien kan zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 
lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de bevordering van 
volledige en waardige werkgelegenheid, 
de waarborging van een adequate sociale 
bescherming en de bestrijding van sociale 
uitsluiting, en alle lidstaten moeten het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijk 
werk op dezelfde werkplek eerbiedigen.

Or. en

Amendement 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Overweging 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden, en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen; bovendien kan zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 

(2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden, en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen; bovendien kan zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 
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lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting.

lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de bevordering van een 
hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting en ruime 
(bij)scholingsmogelijkheden.

Or. en

Amendement 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een beschikking
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Lissabonstrategie, die in 2000 is 
gestart, berustte op het inzicht dat de EU 
haar productiviteit en 
concurrentievermogen moest opvoeren en 
daarbij haar sociale cohesie moest 
versterken, gezien de wereldwijde 
concurrentie, de technologische 
veranderingen en de vergrijzing. De 
Lissabonstrategie is opnieuw gestart in 
2005, na een tussentijdse evaluatie die 
leidde tot een sterker accent op groei en op 
en meer en betere banen.

(4) De Lissabonstrategie, die in 2000 is 
gestart, berustte op het inzicht dat de EU 
haar productiviteit en 
concurrentievermogen moest vrijwaren en 
daarbij haar sociale cohesie moest 
versterken, gezien de wereldwijde 
concurrentie, de economische onderlinge 
afhankelijkheid en de economische 
veranderingen, de technologische 
veranderingen en de veranderende 
bevolkingssamenstelling. De 
Lissabonstrategie is opnieuw gestart in 
2005, na een tussentijdse evaluatie die 
leidde tot een sterker accent op groei en op 
meer en betere banen. Uiteindelijk werden 
de doelstellingen van de Lissabonstrategie 
niet bereikt. Met de focus op 
"concurrentievermogen", 
kostenbesparing, ontmanteling van de 
verzorgingsstaat, nóg flexibeler 
arbeidsmarkten, liberalisering van de 
markten in het algemeen en deregulering 
van de financiële markten in het 
bijzonder, werd de oneerlijke verdeling 
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van inkomens en welvaart nog verergerd, 
en nam de armoede toe, evenals de sociale 
uitsluiting, slecht betaald werk en 
onzekere werkgelegenheid. Het is nu tijd 
voor een alternatieve strategie voor de 
Europese Unie, gericht op duurzame 
ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en 
volledige werkgelegenheid.

Or. de

Amendement 34
Ilda Figueiredo

Overweging 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Lissabonstrategie, die in 2000 is 
gestart, berustte op het inzicht dat de EU 
haar productiviteit en 
concurrentievermogen moest opvoeren en 
daarbij haar sociale cohesie moest 
versterken, gezien de wereldwijde 
concurrentie, de technologische 
veranderingen en de vergrijzing. De 
Lissabonstrategie is opnieuw gestart in 
2005, na een tussentijdse evaluatie die 
leidde tot een sterker accent op groei en op 
en meer en betere banen.

(4) De Lissabonstrategie, die in 2000 is 
gestart, berustte op het inzicht dat de EU 
haar productiviteit en 
concurrentievermogen moest opvoeren en 
daarbij haar sociale cohesie moest 
versterken, gezien de wereldwijde 
concurrentie, de technologische 
veranderingen en de vergrijzing. De
Lissabonstrategie is opnieuw gestart in 
2005, na een tussentijdse evaluatie die 
leidde tot een sterker accent op groei en op 
meer en betere banen. Uiteindelijk werden 
de doelstellingen van de Lissabonstrategie 
niet bereikt. Met de focus op 
"concurrentiekracht", kostenbesparing, 
ontmanteling van de verzorgingsstaat, nóg 
flexibeler arbeidsmarkten, liberalisering 
van de markten in het algemeen en 
deregulering van de financiële markten in 
het bijzonder, werd de oneerlijke 
verdeling van inkomens en welvaart nog
verergerd, en nam de armoede toe, 
evenals de sociale uitsluiting, 
slechtbetaald werk en onzekere 
werkgelegenheid. Er is nu nood aan een 
alternatieve strategie voor de Europese 
Unie, gericht op duurzame ontwikkeling, 
sociale rechtvaardigheid en volledige 
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werkgelegenheid.

Or. en

Amendement 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Lissabonstrategie, die in 2000 is 
gestart, berustte op het inzicht dat de EU 
haar productiviteit en 
concurrentievermogen moest opvoeren en 
daarbij haar sociale cohesie moest 
versterken, gezien de wereldwijde 
concurrentie, de technologische 
veranderingen en de vergrijzing. De 
Lissabonstrategie is opnieuw gestart in 
2005, na een tussentijdse evaluatie die 
leidde tot een sterker accent op groei en op 
en meer en betere banen.

(4) De Lissabonstrategie, die in 2000 is 
gestart, berustte op het inzicht dat de EU 
haar productiviteit en 
concurrentievermogen door middel van 
kennis moest opvoeren, en de 
voorwaarden moest scheppen voor 
volledige werkgelegenheid, en daarbij haar 
sociale en regionale cohesie moest 
versterken, gezien de wereldwijde 
concurrentie, de technologische 
veranderingen en de vergrijzing. De 
Lissabonstrategie is opnieuw gestart in 
2005, na een tussentijdse evaluatie die 
leidde tot een sterker accent op groei en op 
en meer en betere banen.

Or. el

Amendement 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid heeft bijgedragen tot een 
consensus over de algemene richting 
waarin het economisch een 
werkgelegenheidsbeleid van de EU zich 
moet ontwikkelen. In het kader van de 
strategie heeft de Raad in 2005 zowel 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid als werkgelegenheidsrichtsnoeren 

(5) De Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid dient bij te dragen tot 
bepaling van de algemene richting waarin 
het economisch een 
werkgelegenheidsbeleid van de EU zich 
moet ontwikkelen. In het kader van de 
strategie heeft de Raad in 2005 zowel 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid als werkgelegenheidsrichtsnoeren 
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vastgesteld, en deze in 2008 aangepast. 
Deze 24 richtsnoeren lagen ten grondslag 
aan de nationale hervormingsprogramma's 
en omvatten de belangrijkste prioriteiten 
voor de macro-economische, micro-
economische en 
arbeidsmarkthervormingen voor de EU als 
geheel. De ervaring wijst echter uit dat de 
prioriteiten in de richtsnoeren niet 
duidelijk genoeg waren en dat de 
dwarsverbanden hechter hadden kunnen 
zijn. Dit beperkte de impact van de 
richtsnoeren op de nationale 
beleidsvorming.

vastgesteld, en deze in 2008 aangepast. 
Deze 24 richtsnoeren lagen ten grondslag 
aan de nationale hervormingsprogramma's 
en omvatten de belangrijkste prioriteiten 
voor de macro-economische, micro-
economische en 
arbeidsmarkthervormingen voor de EU als 
geheel. De ervaring wijst echter uit dat de 
richtsnoeren geen bindende doelstellingen 
bevatten voor sociale, politieke en 
culturele deelname door alle in de EU 
levende mensen en voor de duurzame 
ecologische hervorming van de economie. 
Dit beperkte de impact van de richtsnoeren 
op de nationale beleidsvorming. Dit 
beperkte de impact van de richtsnoeren op 
de nationale beleidsvorming.

Or. de

Amendement 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid heeft bijgedragen tot een 
consensus over de algemene richting 
waarin het economisch een 
werkgelegenheidsbeleid van de EU zich 
moet ontwikkelen. In het kader van de 
strategie heeft de Raad in 2005 zowel 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid als werkgelegenheidsrichtsnoeren 
vastgesteld, en deze in 2008 aangepast. 
Deze 24 richtsnoeren lagen ten grondslag 
aan de nationale hervormingsprogramma's 
en omvatten de belangrijkste prioriteiten 
voor de macro-economische, micro-
economische en 
arbeidsmarkthervormingen voor de EU als 
geheel. De ervaring wijst echter uit dat de 
prioriteiten in de richtsnoeren niet duidelijk 
genoeg waren en dat de dwarsverbanden 
hechter hadden kunnen zijn. Dit beperkte 

(5) De Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid heeft bijgedragen tot een 
consensus over de algemene richting 
waarin het economisch een 
werkgelegenheidsbeleid van de EU zich 
moet ontwikkelen. In het kader van de 
strategie heeft de Raad in 2005 zowel 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid als werkgelegenheidsrichtsnoeren 
vastgesteld, en deze in 2008 aangepast. 
Deze 24 richtsnoeren lagen ten grondslag 
aan de nationale hervormingsprogramma's 
en omvatten de belangrijkste prioriteiten 
voor de macro-economische, micro-
economische en 
arbeidsmarkthervormingen voor de EU als 
geheel. De ervaring wijst echter uit dat de 
prioriteiten in de richtsnoeren niet duidelijk 
genoeg waren en dat de dwarsverbanden 
hechter hadden kunnen zijn. Dit beperkte 
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de impact van de richtsnoeren op de 
nationale beleidsvorming.

de impact van de richtsnoeren op de 
nationale beleidsvorming en uiteindelijk 
slaagde men niet erin de fundamentele 
doeleinden van de strategie te realiseren.

Or. pl

Amendement 38
Ria Oomen-Ruijten

Overweging 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid heeft bijgedragen tot een 
consensus over de algemene richting 
waarin het economisch een 
werkgelegenheidsbeleid van de EU zich 
moet ontwikkelen. In het kader van de 
strategie heeft de Raad in 2005 zowel 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid als werkgelegenheidsrichtsnoeren 
vastgesteld, en deze in 2008 aangepast. 
Deze 24 richtsnoeren lagen ten grondslag 
aan de nationale hervormingsprogramma's 
en omvatten de belangrijkste prioriteiten 
voor de macro-economische, micro-
economische en 
arbeidsmarkthervormingen voor de EU als 
geheel. De ervaring wijst echter uit dat de 
prioriteiten in de richtsnoeren niet duidelijk 
genoeg waren en dat de dwarsverbanden 
hechter hadden kunnen zijn. Dit beperkte 
de impact van de richtsnoeren op de 
nationale beleidsvorming.

(5) De Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid heeft bijgedragen tot een 
consensus over de algemene richting 
waarin het economisch een 
werkgelegenheidsbeleid van de EU zich 
moet ontwikkelen. In het kader van de 
strategie heeft de Raad in 2005 zowel 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid als werkgelegenheidsrichtsnoeren 
vastgesteld, en deze in 2008 aangepast. 
Deze 24 richtsnoeren lagen ten grondslag 
aan de nationale hervormingsprogramma's 
en omvatten de belangrijkste prioriteiten 
voor de macro-economische, micro-
economische en 
arbeidsmarkthervormingen voor de EU als 
geheel. De ervaring wijst echter uit dat de
prioriteiten in de richtsnoeren niet duidelijk 
genoeg waren en dat de dwarsverbanden 
hechter hadden moeten zijn. Dit beperkte 
de impact van de richtsnoeren op de 
nationale beleidsvorming.

Or. nl

Amendement 39
Marian Harkin

Overweging 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid heeft bijgedragen tot een 
consensus over de algemene richting 
waarin het economisch een 
werkgelegenheidsbeleid van de EU zich 
moet ontwikkelen. In het kader van de 
strategie heeft de Raad in 2005 zowel 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid als werkgelegenheidsrichtsnoeren 
vastgesteld, en deze in 2008 aangepast. 
Deze 24 richtsnoeren lagen ten grondslag 
aan de nationale hervormingsprogramma's 
en omvatten de belangrijkste prioriteiten 
voor de macro-economische, micro-
economische en 
arbeidsmarkthervormingen voor de EU als 
geheel. De ervaring wijst echter uit dat de 
prioriteiten in de richtsnoeren niet duidelijk 
genoeg waren en dat de dwarsverbanden 
hechter hadden kunnen zijn. Dit beperkte 
de impact van de richtsnoeren op de 
nationale beleidsvorming.

(5) De Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid heeft bijgedragen tot een 
consensus over de algemene richting 
waarin het economisch een 
werkgelegenheidsbeleid van de EU zich 
moet ontwikkelen. In het kader van de 
strategie heeft de Raad in 2005 zowel 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid als werkgelegenheidsrichtsnoeren 
vastgesteld, en deze in 2008 aangepast. 
Deze 24 richtsnoeren lagen ten grondslag 
aan de nationale hervormingsprogramma's 
en omvatten de belangrijkste prioriteiten 
voor de macro-economische, micro-
economische en 
arbeidsmarkthervormingen voor de EU als 
geheel. De ervaring wijst echter uit dat de 
prioriteiten in de richtsnoeren niet duidelijk 
genoeg waren, dat de dwarsverbanden 
hechter hadden kunnen zijn en dat de 
lidstaten er niet in geslaagd zijn om zich 
de richtsnoeren eigen te maken. Dit 
beperkte de impact van de richtsnoeren op 
de nationale beleidsvorming.

Or. en

Amendement 40
Milan Cabrnoch

Overweging 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Naast nieuwe Europese 
wetgevingsinitiatieven met een sociale 
focus, is het nodig dat de Europese Unie 
haar bestaand beleid en de uitvoering 
ervan aanzienlijk verbetert.

Or. en
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Amendement 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 
de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans, met 
de euro als anker voor macro-economische 
stabiliteit. De crisis heeft dan ook duidelijk 
gemaakt dat krachtiger en doelmatiger 
coördinatie van het economisch beleid van 
de Unie goede resultaten oplevert. De crisis 
heeft ook laten zien dat de economieën en 
arbeidsmarkten van de lidstaten onderling 
nauw vervlochten zijn.

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 
de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans, met 
de euro als anker voor macro-economische 
stabiliteit. De crisis heeft dan ook duidelijk 
gemaakt dat krachtiger en doelmatiger 
coördinatie van het economisch beleid van 
de Unie goede resultaten oplevert. De 
crisis, die nog steeds voortwoekert, laat 
ook zien dat de economieën en 
arbeidsmarkten van de lidstaten onderling 
nauw vervlochten zijn, en noopt tot 
ingrijpende herziening van de 
mechanismen waarbij werkgelegenheid 
en sociale doelstellingen steeds een 
gewaarborgd goed moeten blijven.

Or. el

Amendement 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 
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de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans, met 
de euro als anker voor macro-economische 
stabiliteit. De crisis heeft dan ook duidelijk 
gemaakt dat krachtiger en doelmatiger 
coördinatie van het economisch beleid van 
de Unie goede resultaten oplevert. De crisis 
heeft ook laten zien dat de economieën en 
arbeidsmarkten van de lidstaten onderling 
nauw vervlochten zijn. 

de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans, met 
de euro als anker voor macro-economische 
stabiliteit. De crisis heeft dan ook duidelijk 
gemaakt dat krachtiger en doelmatiger 
coördinatie van het economisch beleid van 
de Unie goede resultaten zou hebben 
opgeleverd. De crisis heeft ook laten zien, 
dat de binnenmarkt dringend moet 
worden aangevuld met een sociale en
ecologische Unie, om te zorgen dat 
minder mensen van de komende 
kapitalistische crises te lijden zullen 
hebben. 

Or. de

Amendement 43
Ria Oomen-Ruijten

Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 
de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans, met 
de euro als anker voor macro-economische 
stabiliteit. De crisis heeft dan ook duidelijk 
gemaakt dat krachtiger en doelmatiger 
coördinatie van het economisch beleid van 
de Unie goede resultaten oplevert. De crisis 
heeft ook laten zien dat de economieën en 
arbeidsmarkten van de lidstaten onderling 
nauw vervlochten zijn.

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 
de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans, met 
de euro als anker voor macro-economische 
stabiliteit. De crisis heeft dan ook duidelijk 
gemaakt dat krachtiger en doelmatiger 
coördinatie van het economisch beleid van
de Unie goede resultaten oplevert. De crisis 
heeft ook laten zien dat de economieën en 
arbeidsmarkten van de lidstaten onderling 
nauw vervlochten zijn. De arbeidsmarkten 
en sociale stelsels zijn bovendien steeds 
hechter aan elkaar verbonden door 
toenemende grensarbeid en migrerende 
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gepensioneerden.

Or. nl

Amendement 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 
de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans, met 
de euro als anker voor macro-economische 
stabiliteit. De crisis heeft dan ook duidelijk 
gemaakt dat krachtiger en doelmatiger 
coördinatie van het economisch beleid van 
de Unie goede resultaten oplevert. De crisis 
heeft ook laten zien dat de economieën en 
arbeidsmarkten van de lidstaten onderling 
nauw vervlochten zijn.

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 
de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans, met 
de euro als anker voor macro-economische 
stabiliteit. De crisis heeft dan ook duidelijk 
gemaakt dat krachtiger en doelmatiger 
coördinatie van het economisch beleid van 
de Unie goede resultaten oplevert. De crisis 
heeft ook laten zien dat de economieën en 
arbeidsmarkten van de lidstaten onderling 
nauw vervlochten zijn , maar dat het ook 
ontbreekt aan goed functionerende 
mechanismen, die het mogelijk zouden 
hebben gemaakt tijdiger te reageren op 
enkele verschijnselen die de crisis 
veroorzaakt hebben.

Or. pl

Amendement 45
Siiri Oviir

Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 
de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans, met 
de euro als anker voor macro-economische 
stabiliteit. De crisis heeft dan ook duidelijk 
gemaakt dat krachtiger en doeltreffender 
coördinatie van het economisch beleid van 
de Unie goede resultaten oplevert. De crisis 
heeft ook laten zien dat de economieën en 
arbeidsmarkten van de lidstaten onderling 
nauw vervlochten zijn.

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 
de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans, met 
de euro als anker voor macro-economische 
stabiliteit. De crisis heeft dan ook duidelijk 
gemaakt dat krachtiger en doeltreffender 
coördinatie van het economisch beleid van 
de Unie goede resultaten oplevert. De crisis 
heeft ook laten zien dat de economieën en 
arbeidsmarkten van de lidstaten onderling 
nauw vervlochten zijn, en daarom is een 
volledige benutting van het potentieel van 
de interne markt ook een van de meest 
essentiële manieren om het 
concurrentievermogen van Europa te 
vergroten.

Or. et

Amendement 46
Milan Cabrnoch

Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 
de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans, met 
de euro als anker voor macro-

(6) Door de in 2008 begonnen financiële en 
economische crisis zijn de 
werkgelegenheid en het productiepotentieel 
sterk gedaald en zijn de overheidsfinanciën 
enorm verslechterd. Mede door het 
Europees economisch herstelplan hebben 
de lidstaten echter het hoofd kunnen bieden 
aan de crisis – dankzij onder meer een 
gecoördineerde begrotingsstimulans. De 
crisis heeft dan ook duidelijk gemaakt dat 
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economische stabiliteit. De crisis heeft dan 
ook duidelijk gemaakt dat krachtiger en 
doelmatiger coördinatie van het 
economisch beleid van de Unie goede 
resultaten oplevert. De crisis heeft ook 
laten zien dat de economieën en 
arbeidsmarkten van de lidstaten onderling 
nauw vervlochten zijn.

krachtiger en doelmatiger coördinatie van 
bepaalde economische beleidsterreinen 
van de Unie goede resultaten oplevert, 
terwijl het subsidiariteitsbeginsel wordt 
geëerbiedigd. De crisis heeft ook laten zien 
dat de economieën en arbeidsmarkten van 
de lidstaten onderling nauw vervlochten 
zijn.

Or. en

Amendement 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 
20208-strategie moet de EU in staat stellen 
sterker uit de crisis tevoorschijn te komen 
en haar economie af te stemmen op 
slimme, duurzame en inclusieve groei.
Uitgangspunt voor het beleid van de 
lidstaten en van de Unie zijn de gedeelde 
doelstellingen, die in de vorm van vijf
centrale streefcijfers zijn vervat in de 
desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen alles in het werk te stellen om de 
nationale doelen te halen en 
belemmeringen voor groei weg te nemen.

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 
20208-strategie moet de EU in staat stellen 
sterker uit de crisis tevoorschijn te komen 
en ook toekomstige aardverschuivingen 
en crises beter aan te kunnen en haar 
economie af te stemmen op een 
toekomstgerichte, ecologisch en 
economisch duurzame en inclusieve 
huishouding. Uitgangspunt voor het beleid 
van de lidstaten en van de Unie zijn de 
gedeelde doelstellingen, die in de vorm van 
centrale streefcijfers zijn vervat in de 
desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen de nationale streefcijfers te halen en 
de belemmeringen weg te nemen die aan 
een herstructureringsproces door 
schepping van meer en hoogwaardige 
arbeidsplaatsen in de weg staan.

Or. de
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Amendement 48
Ilda Figueiredo

Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 2020-
strategie moet de EU in staat stellen 
sterker uit de crisis tevoorschijn te komen 
en haar economie af te stemmen op 
slimme, duurzame en inclusieve groei. 
Uitgangspunt voor het beleid van de 
lidstaten en van de Unie zijn de gedeelde 
doelstellingen, die in de vorm van vijf 
centrale streefcijfers zijn vervat in de 
desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen alles in het werk te stellen om de 
nationale streefcijfers te halen en 
belemmeringen voor groei weg te nemen.

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen, de Europa 2020-
strategie, en in deze context moet de 
Commissie erkennen dat wijzigingen van 
het bestaande macro-economische beleid 
nodig zijn (beëindiging van het 
stabiliteitspact, de privatisering, 
liberaliseringsprocessen, …) om voorrang 
te geven aan het scheppen van kwalitatief 
goede arbeid met vrouwenrechten, betere 
lonen, minder armoede en meer sociale 
integratie en vooruitgang. Uitgangspunt 
voor het beleid van de lidstaten en van de 
Unie zijn de gedeelde doelstellingen, die in 
de vorm van vijf centrale streefcijfers zijn 
vervat in de desbetreffende richtsnoeren. 
De lidstaten dienen de nationale 
streefcijfers te halen en belemmeringen 
voor de creatie van meer en kwalitatief 
goede arbeidsplaatsen weg te nemen.

Or. en

Amendement 49
Sylvana Rapti

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 
20208-strategie moet de EU in staat stellen 
sterker uit de crisis tevoorschijn te komen 
en haar economie af te stemmen op 
slimme, duurzame en inclusieve groei. 

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 
20208-strategie moet de EU in staat stellen 
sterker uit de crisis tevoorschijn te komen 
en haar economie af te stemmen op 
slimme, duurzame en inclusieve groei met 
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Uitgangspunt voor het beleid van de 
lidstaten en van de Unie zijn de gedeelde 
doelstellingen, die in de vorm van vijf 
centrale streefcijfers zijn vervat in de 
desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen alles in het werk te stellen om de 
nationale streefcijfers te halen en 
belemmeringen voor groei weg te nemen.

hoge niveaus van werkgelegenheid, 
productiviteit en sociale cohesie. 
Uitgangspunt voor het beleid van de 
lidstaten en van de Unie zijn de gedeelde 
doelstellingen, die in de vorm van vijf 
centrale streefcijfers zijn vervat in de 
desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen, al naar gelang hun specifieke 
omstandigheden, alles in het werk te 
stellen om de nationale streefcijfers te 
halen en belemmeringen voor groei weg te 
nemen.

Or. el

Amendement 50
Georges Bach

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 
20208-strategie moet de EU in staat stellen 
sterker uit de crisis tevoorschijn te komen 
en haar economie af te stemmen op 
slimme, duurzame en inclusieve groei. 
Uitgangspunt voor het beleid van de 
lidstaten en van de Unie zijn de gedeelde 
doelstellingen, die in de vorm van vijf 
centrale streefcijfers zijn vervat in de 
desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen alles in het werk te stellen om de 
nationale streefcijfers te halen en 
belemmeringen voor groei weg te nemen.

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 
20208-strategie moet de EU in staat stellen 
sterker uit de crisis tevoorschijn te komen 
en haar economie af te stemmen op 
slimme, duurzame en inclusieve groei. 
Uitgangspunt voor het beleid van de 
lidstaten en van de Unie zijn de gedeelde 
doelstellingen, die in de vorm van vijf 
centrale streefcijfers zijn vervat in de 
desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen alles in het werk te stellen om de 
nationale streefcijfers te halen en 
belemmeringen weg te nemen, teneinde de 
economische groei te bevorderen, 
bestaande arbeidsplaatsen te behouden en 
extra arbeidsplaatsen te scheppen. 

Or. de
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Amendement 51
Elizabeth Lynne

Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 2020-
strategie moet de EU in staat stellen sterker 
uit de crisis tevoorschijn te komen en haar 
economie af te stemmen op slimme, 
duurzame en inclusieve groei. 
Uitgangspunt voor het beleid van de 
lidstaten en van de Unie zijn de gedeelde 
doelstellingen, die in de vorm van vijf 
centrale streefcijfers zijn vervat in de 
desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen alles in het werk te stellen om de 
nationale streefcijfers te halen en 
belemmeringen voor groei weg te nemen.

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 2020-
strategie moet de EU in staat stellen sterker 
uit de crisis tevoorschijn te komen, haar 
economie af te stemmen op slimme, 
duurzame en inclusieve groei, en de 
armoede te bestrijden. Uitgangspunt voor 
het beleid van de lidstaten en van de Unie 
zijn de gedeelde doelstellingen, die in de 
vorm van vijf centrale streefcijfers zijn 
vervat in de desbetreffende richtsnoeren. 
De lidstaten dienen alles in het werk te 
stellen om de nationale doelen te halen en 
belemmeringen voor groei en de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting weg te nemen.

Or. en

Amendement 52
Marian Harkin

Overweging 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 2020-
strategie moet de EU in staat stellen sterker 
uit de crisis tevoorschijn te komen en haar
economie af te stemmen op slimme, 
duurzame en inclusieve groei. 
Uitgangspunt voor het beleid van de 
lidstaten en van de Unie zijn de gedeelde 
doelstellingen, die in de vorm van vijf 
centrale streefcijfers zijn vervat in de 

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 2020-
strategie moet de EU in staat stellen sterker 
uit de crisis tevoorschijn te komen en haar 
economie af te stemmen op slimme, 
duurzame en inclusieve groei. 
Uitgangspunt voor het beleid van de 
lidstaten en van de Unie zijn de gedeelde 
doelstellingen, die in de vorm van vijf 
centrale streefcijfers zijn vervat in de 
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desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen alles in het werk te stellen om de 
nationale streefcijfers te halen en 
belemmeringen voor groei weg te nemen.

desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen alles in het werk te stellen om de 
nationale streefcijfers te halen, de 
verantwoordelijkheid op te nemen voor 
deze streefcijfers, en belemmeringen voor 
groei weg te nemen.

Or. en

Amendement 53
Ilda Figueiredo

Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, 
de overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren,
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties
te verbeteren. De afbouw van de
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

(8) Als onderdeel van brede 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om te zorgen 
voor verbeterde macro-economische 
prestaties die gericht zijn op vanuit 
sociaal en milieuopzicht duurzame 
ontwikkeling, om macro-economische 
onevenwichtigheden te verkleinen en 
hoogstaande werkgelegenheid en sociale 
bescherming te verbeteren. De 
begrotingsstimulans moet de komende 3 
tot 5 jaar worden aangehouden om de 
economische stagnatie en de stijgende 
werkloosheid het hoofd te bieden. Een 
gecoördineerde begrotingsstimulans van 
de lidstaten en op het niveau van de EU 
moet gericht zijn op economisch herstel 
door middel van een toegespitst Europees 
herstelplan dat in al haar componenten 
ook gendergelijkheid moet integreren, en 
dat elk jaar één procent van het BBP van 
de EU vrijmaakt voor investeringen in 
ecologisch, sociaal en economisch 
duurzame ontwikkeling, om op die manier 
te zorgen voor een "entrystrategie" voor 
nieuwe kwaliteitsbanen.

Or. en
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Amendement 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, 
de overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren,
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties
te verbeteren. De afbouw van de
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

(8) Als onderdeel van brede 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om te zorgen 
voor verbeterde macro-economische 
prestaties die gericht zijn op vanuit 
sociaal en milieuopzicht duurzame 
ontwikkeling, om macro-economische 
onevenwichtigheden te verkleinen en 
hoogstaande werkgelegenheid en sociale 
bescherming te verbeteren. De 
begrotingsstimulans moet de komende 3 
tot -5 jaar worden aangehouden om de 
economische stagnatie en de stijgende 
werkloosheid het hoofd te bieden. Een 
gecoördineerde begrotingsstimulans van 
de lidstaten en op het niveau van de EU 
moet gericht zijn op economisch herstel 
door middel van een toegespitst Europees 
herstelplan dat in al haar componenten 
ook gendergelijkheid moet integreren, en 
dat elk jaar één procent van het BBP van 
de EU vrijmaakt voor investeringen in 
ecologisch duurzame ontwikkeling, om op 
die manier te zorgen voor een 
"entrystrategie" voor nieuwe 
kwaliteitsbanen.

Or. en

Amendement 55
Sylvana Rapti

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere (8) Als onderdeel van bredere 
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"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd, maar om 
de doelstellingen van een duurzame 
economische en sociale cohesie 
werkelijkheid te doen worden, moet de 
prioriteit uitgaan naar de bestrijding van 
de belangrijke macro-economische 
onevenwichtigheden en afwijkingen in de 
concurrentiekracht van de lidstaten.

Or. el

Amendement 56
Siiri Oviir

Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van brede 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit en houdbare 
overheidsfinanciën te zorgen, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
terug te dringen en de 
arbeidsmarktprestaties te verbeteren. De 
afbouw van de budgettaire impuls moet in 
het kader van het groei- en stabiliteitspact 
worden doorgevoerd en gecoördineerd.

(8) Als onderdeel van brede 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit en houdbare 
overheidsfinanciën te zorgen, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
terug te dringen en de 
arbeidsmarktprestaties te verbeteren, 
redenen waarom het wenselijk is zich 
precies te concentreren op de toepassing 
van de beginselen van de flexizekerheid 
en op investering in actieve maatregelen 
ten aanzien van de arbeidsmarkt. Zodra 
we zekerheid hebben over het herstel van 



AM\820832NL.doc 23/226 PE442.935v02-00

NL

de economie, moet de afbouw van de 
begrotingsstimulans in het kader van het 
groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

Or. et

Amendement 57
Olle Ludvigsson

Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen, de sociale samenhang te 
versterken en de arbeidsmarktprestaties te 
verbeteren. De geleidelijke afbouw van de 
begrotingsstimulans, die van start moet 
gaan van zodra de economie op weg is 
naar een duurzaam herstel, moet onder 
meer in het kader van het groei- en 
stabiliteitspact worden doorgevoerd en 
gecoördineerd.

Or. en

Amendement 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Overweging 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen en
voor de bevordering van meer en betere 
banen, zoals wordt vooropgesteld in het 
programma voor fatsoenlijk werk van de 
IAO, om de overheidsfinanciën op lange 
termijn op orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

Or. en

Amendement 59
Franz Obermayr

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

(8) Als onderdeel van brede 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis moeten de lidstaten 
resultaatsgerichte hervormingen 
doorvoeren, om voor macro-economische 
stabiliteit en houdbare overheidsfinanciën 
te zorgen, het concurrentievermogen op te 
voeren, macro-economische 
onevenwichtigheden terug te dringen en de 
arbeidsmarktprestaties te verbeteren. De 
afbouw van de begrotingsstimulans moet in 
het kader van het groei- en stabiliteitspact 
worden doorgevoerd en gecoördineerd.

Or. de
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Amendement 60
Silvia Costa

Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis en van strategieën om de condities
voor economische groei te realiseren
dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

Or. it

Amendement 61
Milan Cabrnoch

Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten structurele
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de productiviteit en de 
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te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

arbeidsmarktprestaties te verbeteren. De 
afbouw van de begrotingsstimulans moet in 
het kader van het groei- en stabiliteitspact 
worden doorgevoerd en gecoördineerd.

Or. en

Amendement 62
Elizabeth Lynne

Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen, de arbeidsmarktprestaties te 
verbeteren en de armoede te bestrijden. De 
afbouw van de begrotingsstimulans moet in 
het kader van het groei- en stabiliteitspact 
worden doorgevoerd en gecoördineerd.

Or. en

Amendement 63
Kinga Göncz

Overweging 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren en aan te 
houden, om voor macro-economische 
stabiliteit te zorgen, de overheidsfinanciën 
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orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

op lange termijn op orde te kunnen houden, 
het concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

Or. en

Amendement 64
Jutta Steinruck

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Europa-2020 moet een strategie 
zijn die ons een uitweg uit de crisis biedt, 
een nieuwe sociale en economische 
ineenstorting kan voorkomen, nauw wordt 
gecoördineerd met het structuur- en 
cohesiebeleid, en onze economieën op 
middellange termijn stimuleert.

Or. de

Amendement 65
Georges Bach

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Europa-2020 moet een strategie 
zijn die ons een uitweg uit de crisis biedt, 
een nieuwe sociale en economische 
ineenstorting kan voorkomen en onze 
economieën op middellange termijn 
stimuleert.

Or. de
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Amendement 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Europa 2020 moet een strategie 
zijn om mensen en de planeet op de eerste 
plaats te laten komen, om te zorgen voor 
een duurzame economie, om meer en 
betere banen te scheppen en om de 
uitdagingen voor de arbeidsmarkt aan te 
gaan die voortvloeien uit de ouder 
wordende samenleving, de huidige 
economische crisis en de eisen van een 
toekomstige duurzame economie.

Or. en

Amendement 67
Kinga Göncz

Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Europa 2020 moet een strategie 
zijn om uit de economische crisis te 
komen, een nieuwe sociale en 
economische ineenstorting te voorkomen 
en onze economieën op middellange 
termijn te stimuleren, om bij te dragen 
aan de leidende economische en politieke 
rol van de EU in de wereld.

Or. en

Amendement 68
Csaba Őry

Overweging 8 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Europa 2020 moet een strategie 
zijn om uit de economische crisis te 
komen, een nieuwe sociale en 
economische ineenstorting te voorkomen 
en onze economieën op middellange en 
lange termijn te stimuleren.

Or. en

Amendement 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Overweging 8 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) De nationale begrotingen en de 
EU-begroting, met inbegrip van de 
Europese fondsen, moeten worden 
gecoördineerd en moeten erop gericht 
worden de samenleving voor te bereiden 
op een duurzame economie. De lidstaten 
moeten bovendien, in het kader van hun 
beleid voor overheidsfinanciën, en met 
name ingeval van bezuinigingen, 
rekening houden met de vereisten van een 
overgang naar een duurzame economie in 
een ouder wordende samenleving, en in 
het bijzonder met de nood aan diensten 
van hoge kwaliteit en de noodzaak te 
investeren in onderwijs. Ook moeten ze 
een onevenredig effect op de 
arbeidsparticipatie van vrouwen 
vermijden.

Or. en

Amendement 70
Konstantinos Poupakis

Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, en de onderzoeks-
en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij 
dienen het ondernemerschap te bevorderen 
en creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

(9) Binnen de Europa 2020-strategie
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, en de onderzoeks-
en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij 
dienen het ondernemerschap te bevorderen 
en creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, ook op langere 
termijn duurzame kwaliteitsbanen, en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
aan op een optimaal gebruik van 
informatie- en communicatietechnologie, 
op een juist en doelmatig beheer van het 
menselijk potentieel in de EU, ter 
stimulering van het 
concurrentievermogen, en op de juiste 
prikkels voor een doelmatig tegengaan 
van de zogenoemde "brain drain".

Or. el

Amendement 71
Silvia Costa

Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
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innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, en de onderzoeks-
en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij 
dienen het ondernemerschap te bevorderen 
en creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, schooluitval terug te 
dringen, een individueel recht op 
permanente educatie toe te kennen, 
vaardigheden ook formeel te erkennen, 
ongeacht waar en hoe ze verworven zijn, 
op zo ruim mogelijke schaal hoger 
onderwijs en hogere technische en 
wetenschappelijke scholing te bevorderen 
en de onderzoeks- en bedrijfsresultaten te 
verbeteren. Zij dienen het 
ondernemerschap te bevorderen en 
creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

Or. it

Amendement 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, en de onderzoeks-
en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij 
dienen het ondernemerschap te 

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op "slim", 
ofwel op kennis en innovatie gebaseerd 
huishouden. Teneinde innovatie en 
kennisoverdracht in de hele EU te 
stimuleren, dienen deze hervormingen de 
kwaliteit van het onderwijs te verhogen, 
iedereen toegang tot scholing te bieden, en 
de onderzoeks- en bedrijfsresultaten te 
veilig te stellen. Zij dienen een 
economisch handelen te bevorderen dat 
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bevorderen en creatieve ideeën te helpen
omzetten in innovatieve producten, 
diensten en processen die groei, 
kwaliteitsbanen en zowel territoriale, 
economische als sociale cohesie opleveren 
en die Europese en mondiale 
maatschappelijke problemen doeltreffender 
oplossen. Hierbij komt het erop aan 
optimaal gebruik te maken van informatie-
en communicatietechnologie.

creatieve ideeën helpt omzetten in 
innovatieve producten, innovatieve, d.w.z. 
vooral sociaal hoogwaardige diensten en 
processen die kwaliteitsbanen en zowel 
territoriale, economische als sociale 
cohesie met een uitgebreide sociale 
zekerheid van hoog niveau opleveren en 
die Europese en mondiale 
maatschappelijke problemen doeltreffender 
oplossen. Hierbij komt het erop aan 
optimaal gebruik te maken van informatie-
en communicatietechnologie. 

Or. de

Amendement 73
Pascale Gruny

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, en de onderzoeks-
en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij 
dienen het ondernemerschap te bevorderen 
en creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, een 
gemeenschappelijke kennisbasis voor de 
inwoners van alle lidstaten tot stand te 
brengen, iedereen toegang tot scholing te 
bieden, en de onderzoeks- en 
bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij dienen 
het ondernemerschap te bevorderen en 
creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
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informatie- en communicatietechnologie.

Or. fr

Amendement 74
Sylvana Rapti

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, en de onderzoeks-
en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij 
dienen het ondernemerschap te bevorderen 
en creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren en de regionale 
ongelijkheden weg te nemen, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, en de onderzoeks-
en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij 
dienen het ondernemerschap te bevorderen 
en creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

Or. el

Amendement 75
Marian Harkin

Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Binnen de Europa 2020-strategie (9) Binnen de Europa 2020-strategie 
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dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, en de onderzoeks-
en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij 
dienen het ondernemerschap te bevorderen 
en creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren en een Europese 
"braindrain" te voorkomen, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, en de onderzoeks-
en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij 
dienen het ondernemerschap en de 
ontwikkeling van kmo's te bevorderen en 
creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

Or. en

Amendement 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen de kwaliteit van het 
onderwijs te verhogen, iedereen toegang 
tot scholing te bieden, en de onderzoeks-
en bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij 
dienen het ondernemerschap te bevorderen 
en creatieve ideeën te helpen omzetten in 
innovatieve producten, diensten en 

(9) Binnen de Europa 2020-strategie 
dienen de lidstaten hervormingen ten 
uitvoer te leggen die gericht zijn op 
"slimme groei", ofwel groei aangedreven 
door kennis en innovatie. Teneinde 
innovatie en kennisoverdracht in de hele 
EU te stimuleren, dienen deze 
hervormingen fatsoenlijk werk te 
versterken, de kwaliteit van het onderwijs 
te verhogen, iedereen toegang tot scholing 
te bieden, en de onderzoeks- en 
bedrijfsresultaten te verbeteren. Zij dienen 
het ondernemerschap te bevorderen en 
creatieve ideeën te helpen omzetten in 
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processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

innovatieve producten, diensten en 
processen die groei, kwaliteitsbanen en 
zowel territoriale, economische als sociale 
cohesie opleveren en die Europese en 
mondiale maatschappelijke problemen 
doeltreffender oplossen. Hierbij komt het 
erop aan optimaal gebruik te maken van 
informatie- en communicatietechnologie.

Or. en

Amendement 77
Milan Cabrnoch

Overweging 9 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Om de economische groei te 
stimuleren, moeten de lidstaten 
maatregelen bestrijden die de 
economische groei afremmen, zoals 
bureaucratische lasten, buitensporige 
regulering en normen, hoge belastingen 
en protectionistische tendensen.

Or. en

Amendement 78
Milan Cabrnoch

Overweging 9 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Het voltooien van een diepe en 
efficiënte interne markt is belangrijk om 
de brede algemene macro-economische 
prestaties van de EU te bepalen; het is met 
name van wezenlijk belang dat de 
soliditeit van de monetaire unie zorgt voor 
economische voordelen, een herstel van 
de groei, en het scheppen van nieuwe 
banen.
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Or. en

Amendement 79
Siiri Oviir

Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook duurzame 
groei na te streven. Duurzame groei 
betekent dat een duurzame, competitieve 
economie wordt opgebouwd waarin 
mensen en middelen efficiënt worden 
ingezet, dat kosten en baten billijk worden 
verdeeld en dat in de wedloop naar de 
ontwikkeling van nieuwe processen en 
technologieën, inclusief groene 
technologieën, de leidende positie van 
Europa wordt benut. De lidstaten dienen de 
nodige hervormingen door te voeren om de 
uitstoot van broeikasgassen te beperken en 
hulpbronnen efficiënt te gebruiken. Ook 
dienen zij het ondernemingsklimaat te 
verbeteren, groene werkgelegenheid te 
stimuleren en hun industriële basis te 
moderniseren. 

(10) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook duurzame 
groei na te streven. Duurzame groei 
betekent dat een duurzame, competitieve 
economie wordt opgebouwd waarin 
mensen en middelen efficiënt worden 
ingezet, dat kosten en baten billijk worden 
verdeeld en dat in de wedloop naar de 
ontwikkeling van nieuwe processen en 
technologieën, inclusief groene 
technologieën, de leidende positie van 
Europa wordt benut. Het blijft van 
essentieel belang maatregelen te nemen 
om het ondernemerschap te bevorderen 
en een bedrijfsklimaat te ontwikkelen dat 
gunstig s voor innoverende en actieve 
initiatieven van kleine en middelgrote 
ondernemingen, vooral door middel van 
lichtere regelgeving, vermindering van de 
administratieve lasten en verbeterde 
toegang tot kapitaal. De lidstaten dienen 
de nodige hervormingen door te voeren om 
de uitstoot van broeikasgassen te beperken 
en hulpbronnen efficiënt te gebruiken. Ook 
dienen zij het ondernemingsklimaat te 
verbeteren, groene werkgelegenheid te 
stimuleren en hun industriële basis te 
moderniseren. 

Or. et
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Amendement 80
Olle Ludvigsson

Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren.

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. Deze 
technologieën moeten zoveel mogelijk 
toegankelijk worden gemaakt voor 
bedrijven, met inbegrip van micro-
ondernemingen en kmo's, opdat 
veranderingen ter verbetering van de 
duurzaamheid over de hele lijn kunnen 
worden doorgevoerd. De lidstaten dienen 
de nodige hervormingen ten uitvoer te 
leggen om de uitstoot van broeikasgassen 
te beperken en hulpbronnen efficiënt te 
gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren. De 
crisis mag deze cruciale transformatie 
naar een groene en duurzame economie 
niet in de weg staan of vertragen.

Or. en

Amendement 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling 
van nieuwe processen en (onder meer
groene) technologieën te worden 
gebruikgemaakt van de leidende positie 
van Europa. De lidstaten dienen de nodige 
hervormingen ten uitvoer te leggen om de 
uitstoot van broeikasgassen te beperken en 
hulpbronnen efficiënt te gebruiken. Ook 
dienen zij het ondernemingsklimaat te 
bevorderen, groene werkgelegenheid te 
stimuleren en hun industriële basis te 
moderniseren.

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op duurzame ontwikkeling gericht te zijn. 
Voor duurzame ontwikkeling dient een 
duurzame, competitieve economie te 
worden opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, door 
stimulering van de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (vooral groene) 
technologieën. De lidstaten dienen de 
nodige hervormingen ten uitvoer te leggen 
om de uitstoot van broeikasgassen te 
beperken en hulpbronnen efficiënt te 
gebruiken. Ook dienen zij het klimaat voor 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
bevorderen, groene en duurzame 
werkgelegenheid te stimuleren en hun 
industriële basis te moderniseren. Met 
name op het gebied van productconversie 
moeten er afdoende financiële middelen 
beschikbaar komen om de daaruit 
voortvloeiende 
herstructureringsprocessen en de 
gevolgen daarvan voor de werknemers in 
goede banen te kunnen leiden.

Or. de

Amendement 82
Sylvana Rapti

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
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en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren.

en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid, waaronder ook 
werkgelegenheid in de sector van de 
sociale economie, te stimuleren en hun 
industriële basis te moderniseren.

Or. el

Amendement 83
Silvia Costa

Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren.

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren, 
mede door te zorgen voor 
scholingsaanbod voor de vaardigheden 
waaraan nu behoefte is ontstaan, en hun 
industriële basis te moderniseren.
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Or. it

Amendement 84
Georges Bach

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren.

(10) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook duurzame 
groei met meer werkgelegenheid na te 
streven. Voor duurzame groei dient een 
duurzame, competitieve economie te 
worden opgebouwd die meer 
arbeidsplaatsen oplevert en waarin 
efficiënter met hulpbronnen wordt 
omgegaan, dienen kosten en baten billijk te 
worden verdeeld, en dient in de race om de 
ontwikkeling van nieuwe processen en 
(onder meer groene) technologieën te 
worden gebruikgemaakt van de leidende 
positie van Europa. De lidstaten dienen de 
nodige hervormingen ten uitvoer te leggen 
om de uitstoot van broeikasgassen te 
beperken en hulpbronnen efficiënt te 
gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren.

Or. de

Amendement 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
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competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren.

competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
werkgelegenheid te stimuleren die niet 
leidt tot een toeneming van de emissie van 
broeikasgassen in de atmosfeer, en ook 
hun industriële basis te moderniseren.

Or. pl

Amendement 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn, op 
basis van fatsoenlijke banen. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
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groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren.

ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren.

Or. en

Amendement 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Overweging 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren.

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" en fatsoenlijk werk 
gericht te zijn. Voor duurzame groei dient 
een duurzame, competitieve economie te 
worden opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren.

Or. en

Amendement 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusief 
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groei" na te streven. Inclusieve groei
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

huishouden" na te streven. Inclusief
huishouden veronderstelt een hechte 
samenleving waarin mensen de kans 
krijgen om zich voor te bereiden op en om 
te gaan met verandering, zodat zij actief 
kunnen deelnemen aan het politieke, 
sociale en culturele leven. De 
hervormingen van de lidstaten dienen dan 
ook te waarborgen dat iedereen zijn leven 
lang toegangsmogelijkheden krijgt tot een 
inkomen dat voor armoede vrijwaart en 
gekwalificeerde diensten met het oog op 
een waardig en zelfstandig bestaan, zodat 
armoede en sociale uitsluiting worden 
tegengegaan, door drempels voor 
zelfstandige arbeidsparticipatie weg te 
nemen voor met name vrouwen, oudere 
werknemers – met name vrouwen, 
jongeren, mensen met een handicap en 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
het duurzame en inclusieve huishouden 
alle burgers en alle regio's ten goede komt. 
De hervormingsprogramma's van de 
lidstaten dienen dan ook bovenal te zorgen 
voor een inclusieve arbeidsmarkt, door te 
investeren in integratie en 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in 
kwaliteitsverbeterering van de arbeid naar 
de beginselen inzake "decent work" van 
de ILO en onder verwijzing naar de 
conclusies van de informele bijeenkomst 
van de ministers van sociale zaken en 
werkgelegenheid in Berlijn op 18 - 20 
januari 2007 op het thema "GOEDE 
ARBEID" , en door segmentering, 
structurele werkloosheid en onvrijwillige 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn een omvangrijke sociale zekerheid die 
verder gaat dan armoedevangnet, en 
sociale en culturele deelname geboden. 
Tevens moeten economische en sociale 
ongelijkheden op grote schaal worden 
opgeruimd.

Or. de
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Amendement 89
Konstantinos Poupakis

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen, door onder 
meer synergieën te stimuleren tussen 
ondernemingen en universiteiten, zodat de 
behoeften van de arbeidsmarkt en de 
vaardigheden van de beroepsbevolking op 
elkaar aansluiten, waarbij tegelijkertijd 
passende en houdbare sociale zekerheid en 
actieve integratie geboden zijn voor de 
bestrijding van armoede.

Or. el
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Amendement 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt om zich beroepsvaardigheden te 
verwerven en zich aan te passen aan de 
veranderingen op de arbeidsmarkt, zodat 
armoede en sociale uitsluiting worden 
tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden met inachtneming 
van de op de arbeidsmarkt bestaande 
vraag, in betere arbeidsvoorwaarden en 
gendergelijkheid, en door segmentering, 
discriminatie, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

Or. pl
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Amendement 91
Pascale Gruny

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt, met name door 
toepassing van loonspaarregelingen in 
combinatie met fiscale of sociale prikkels. 
De hervormingsprogramma's van de 
lidstaten dienen er dan ook bovenal voor te 
zorgen dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, met name door 
toepassing en bevordering van 
hoogwaardige scholingssystemen, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

Or. fr
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Amendement 92
Sylvana Rapti

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren dank zij synergieën tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt,, door te 
investeren in arbeidsmobiliteit, in de 
ontwikkeling van de juiste vaardigheden, 
in levenslang leren en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

Or. el
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Amendement 93
Franz Obermayr

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, nieuwe burgers voor zover die 
ook aan de eisen van de arbeidsmarkt 
beantwoorden, en een sociale integratie 
mogelijk is. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden, in betere 
arbeidsvoorwaarden en gendergelijkheid, 
en door segmentering, discriminatie, 
structurele werkloosheid en inactiviteit 
terug te dringen; tegelijkertijd zijn 
passende en houdbare sociale zekerheid en 
actieve integratie geboden voor de 
bestrijding van armoede.

Or. de
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Amendement 94
Silvia Costa

Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, waarbij de starre 
werkorganisatie en werktijden doorbroken 
moeten worden, en door segmentering, 
structurele werkloosheid en inactiviteit 
terug te dringen; tegelijkertijd zijn 
passende en houdbare sociale zekerheid 
(middels doeltreffende systemen voor 
inkomensgarantie in universalistische zin)
en actieve integratie geboden voor de 
bestrijding van armoede.

Or. it
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Amendement 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten, terwijl rekening wordt 
gehouden met fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en personen die 
niet kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt. Ook moeten zij verzekeren 
dat economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden en gendergelijkheid, 
en door segmentering te bestrijden, door te 
zorgen voor zekerheid voor werknemers in 
het kader van alle arbeidsvormen, alsook 
door de discriminatie, structurele 
werkloosheid en inactiviteit terug te 
dringen; tegelijkertijd zijn passende en 
houdbare sociale zekerheid en actieve 
integratie geboden voor de bestrijding van 
armoede.
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Or. en

Amendement 96
Milan Cabrnoch

Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, met name als gevolg van 
nieuwe technologieën, automatisering en 
computerisering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de flexibele arbeidsmarkten 
doeltreffend functioneren, door te 
investeren in arbeidsmobiliteit, in de 
ontwikkeling van de juiste vaardigheden en 
in betere arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

Or. en
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Amendement 97
Kinga Göncz

Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, mensen met een handicap, 
ongeschoolde arbeidskrachten, 
minderheden, in het bijzonder de Roma,
en legale migranten. Ook moeten zij 
verzekeren dat economische groei alle 
burgers en alle regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

Or. en
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Amendement 98
Marian Harkin

Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, verzorgers, gehandicapten en 
legale migranten. Ook moeten zij 
verzekeren dat economische groei alle 
burgers en alle regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid (en 
met name werkloosheid bij jongeren) en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

Or. en
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Amendement 99
Elizabeth Lynne

Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, discriminatie, structurele 
werkloosheid en inactiviteit terug te 
dringen; tegelijkertijd zijn passende en 
houdbare sociale zekerheid en actieve 
integratie geboden voor de bestrijding van 
armoede.

Or. en
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Amendement 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, personen met een handicap en 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

Or. en

Amendement 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Overweging 11 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In het kader van de als doel 
nagestreefde "inclusieve groei" moeten 
de lidstaten op initiatief van de Commissie 
een passend wetgevingskader voor de 
nieuwe vormen van arbeid vaststellen en 
aandacht schenken aan de waarborging 
van adequate sociale zekerheid en 
flexibele vormen van arbeid, om ervoor te 
zorgen dat werk en familie te verzoenen 
zijn.

Or. en

Amendement 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Overweging 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In het kader van de als doel 
nagestreefde "inclusieve groei" moeten 
de lidstaten op initiatief van de Commissie 
een passend wetgevingskader voor de 
nieuwe vormen van arbeid vaststellen. 
Bovendien moeten de lidstaten 
voorbereidingen treffen om de 
arbeidsomstandigheden en de werktijd 
beter aan te passen aan de noden van de 
werknemers.

Or. en

Amendement 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Met het oog op de ten doel 
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gestelde "inclusieve groei" moeten de 
lidstaten op initiatief van de Commissie 
een wettelijk kader opstellen voor de 
nieuwe vormen van arbeidsverhoudingen 
die de betrokken werknemers van een 
juridisch gelijke positie verzekert en 
daarbij werkgelegenheid mogelijk maakt 
die geen verdere splijting van de 
arbeidsmarkt in de hand werkt en een 
omvattende bescherming van individuele 
en collectieve werknemersrechten 
waarborgt en de werknemers van de 
nodige sociale bescherming verzekert.

Or. de

Amendement 104
Csaba Őry

Overweging 11 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In het kader van de als doel 
nagestreefde "inclusieve groei" moeten 
de lidstaten op initiatief van de Commissie 
een passend wetgevingskader voor de 
nieuwe vormen van arbeid vaststellen. Bij 
dergelijk kader moet zowel aandacht 
worden besteed aan het verzekeren van 
flexibele vormen van arbeid, terwijl 
marktsegmentatie moet worden vermeden 
en er moet worden gezorgd voor een 
omvattende bescherming van de 
individuele en collectieve arbeidsrechten, 
alsook voor een adequate sociale 
zekerheid voor de werknemers.

Or. en

Amendement 105
Kinga Göncz

Overweging 11 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In het kader van de als doel 
nagestreefde "inclusieve groei"moeten de 
lidstaten worden aangemoedigd om een 
passend wetgevingskader voor de nieuwe 
vormen van arbeid vast te stellen en 
aandacht te schenken aan de waarborging 
van flexibele vormen van arbeid en 
adequate sociale zekerheid van 
werknemers.

Or. en

Amendement 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De EU en de lidstaten kunnen met 
hun structurele hervormingen 
daadwerkelijk groei en werkgelegenheid 
creëren door het mondiale 
concurrentievermogen van de EU te 
versterken, de Europese export nieuwe 
mogelijkheden te verschaffen en 
concurrerende toegang te bieden tot de 
belangrijkste importgoederen. Bij de 
hervormingen dient dan ook rekening te 
worden gehouden met de gevolgen voor 
het concurrentievermogen, teneinde de 
Europese groei via open en eerlijke 
wereldmarkten te bevorderen.

Schrappen.

Or. de

Amendement 107
Ria Oomen-Ruijten

Overweging 12 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De EU en de lidstaten kunnen met hun 
structurele hervormingen daadwerkelijk 
groei en werkgelegenheid creëren door het 
mondiale concurrentievermogen van de EU 
te versterken, de Europese export nieuwe 
mogelijkheden te verschaffen en 
concurrerende toegang te bieden tot de 
belangrijkste importgoederen. Bij de 
hervormingen dient dan ook rekening te 
worden gehouden met de gevolgen voor 
het concurrentievermogen, teneinde de 
Europese groei via open en eerlijke 
wereldmarkten te bevorderen.

(12) De EU en de lidstaten kunnen met hun 
structurele hervormingen daadwerkelijk 
groei en werkgelegenheid creëren door het 
mondiale concurrentievermogen van de EU 
te versterken, de Europese export nieuwe 
mogelijkheden te verschaffen en 
concurrerende toegang te bieden tot de 
belangrijkste importgoederen. Bij de 
hervormingen dient dan ook rekening te 
worden gehouden met de gevolgen voor 
het concurrentievermogen, teneinde de 
Europese groei via open en eerlijke 
wereldmarkten te bevorderen. Waarbij de 
EU dient in te zetten op een sterk 
mondiaal toezicht op actoren die grote 
invloed hebben op werkgelegenheid, 
arbeidsmobiliteit en sociale financiële 
producten als pensionen.

Or. nl

Amendement 108
Konstantinos Poupakis

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De EU en de lidstaten kunnen met hun 
structurele hervormingen daadwerkelijk 
groei en werkgelegenheid creëren door het 
mondiale concurrentievermogen van de EU 
te versterken, de Europese export nieuwe 
mogelijkheden te verschaffen en 
concurrerende toegang te bieden tot de 
belangrijkste importgoederen. Bij de 
hervormingen dient dan ook rekening te 
worden gehouden met de gevolgen voor 
het concurrentievermogen, teneinde de 
Europese groei via open en eerlijke 
wereldmarkten te bevorderen.

(12) De EU en de lidstaten kunnen met hun 
structurele hervormingen daadwerkelijk 
groei en hoogwaardige en duurzame 
werkgelegenheid creëren door het 
mondiale concurrentievermogen van de EU 
te versterken, de Europese export nieuwe 
mogelijkheden te verschaffen en 
concurrerende toegang te bieden tot de 
belangrijkste importgoederen. Bij de 
hervormingen dient dan ook rekening te 
worden gehouden met de gevolgen voor 
het concurrentievermogen, teneinde de 
Europese groei via open en eerlijke 
wereldmarkten te bevorderen.
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Or. el

Amendement 109
Franz Obermayr

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De lidstaten stemmen hun 
nationale streefcijfers af op het opvoeren 
van de arbeidsparticipatie voor vrouwen 
en mannen tot 75% in 2020, door meer 
jongeren, oudere werknemers en 
gehandicapten aan een baan te helpen en 
legale migranten beter te integreren.
Daarnaast stemmen de lidstaten hun 
nationale streefcijfers zodanig af dat het 
percentage 20 tot 24 jarige vrouwen en 
mannen in opleiding of met een baan tot 
90% wordt verhoogd.

Or. de

Amendement 110
Olle Ludvigsson

Overweging 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Bij de uitwerking en uitvoering 
van structurele hervormingen, moeten de 
lidstaten er in het bijzonder voor zorgen 
dat de groei die wordt bevorderd 
werkgelegenheidsintensief is en gepaard 
gaat met het scheppen van een 
aanzienlijke hoeveelheid arbeidsplaatsen 
in de reële economie.

Or. en
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Amendement 111
Sylvana Rapti

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Europa 2020-strategie moet 
worden gebaseerd op een aantal 
geïntegreerde beleidslijnen, die de lidstaten 
onverkort en gelijktijdig ten uitvoer dienen
te leggen, om de positieve spill-
overeffecten van gecoördineerde 
structurele hervormingen te bereiken.

(13) De Europa 2020-strategie moet 
worden gebaseerd op een aantal 
geïntegreerde beleidslijnen, die de lidstaten 
onverkort en gelijktijdig ten uitvoer 
moeten proberen te leggen, rekening 
houdend met hun specifieke 
moeilijkheden, om de positieve spill-
overeffecten van gecoördineerde 
structurele hervormingen te bereiken.

Or. el

Amendement 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Europa 2020-strategie moet 
worden gebaseerd op een aantal 
geïntegreerde beleidslijnen, die de lidstaten 
onverkort en gelijktijdig ten uitvoer dienen 
te leggen, om de positieve spill-
overeffecten van gecoördineerde 
structurele hervormingen te bereiken.

(13) De Europa 2020-strategie moet 
worden gebaseerd op een aantal 
geïntegreerde beleidslijnen, die de lidstaten 
op doelmatige wijze en gelijktijdig ten 
uitvoer dienen te leggen, om de positieve 
spill-overeffecten van gecoördineerde 
structurele hervormingen te bereiken.

Or. pl

Amendement 113
Milan Cabrnoch

Overweging 13 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Europa 2020-strategie moet 
worden gebaseerd op een aantal 
geïntegreerde beleidslijnen, die de lidstaten 
onverkort en gelijktijdig ten uitvoer dienen 
te leggen, om de positieve spill-
overeffecten van gecoördineerde 
structurele hervormingen te bereiken.

(13) De Europa 2020-strategie moet 
worden gebaseerd op een aantal 
geïntegreerde beleidslijnen, die de lidstaten 
onverkort ten uitvoer dienen te leggen, om 
de positieve spill-overeffecten van 
gecoördineerde structurele hervormingen te 
bereiken.

Or. en

Amendement 114
Tadeusz Cymański

Overweging 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Europa 2020-strategie moet 
worden gebaseerd op een aantal 
geïntegreerde beleidslijnen, die de lidstaten 
onverkort en gelijktijdig ten uitvoer dienen 
te leggen, om de positieve spill-
overeffecten van gecoördineerde 
structurele hervormingen te bereiken.

(13) ) De Europa 2020-strategie moet 
worden gebaseerd op een aantal 
geïntegreerde beleidslijnen, die de lidstaten 
ten uitvoer zullen leggen met 
inachtneming van de nationale 
omstandigheden.

Or. pl

Amendement 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Overweging 13 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De lidstaten moeten met de 
Europa 2020-strategie, met name de 
sociale en werkgelegenheidsaspecten 
ervan, rekening houden bij de 
programmering en implementering van de 
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EU-financiering, met inbegrip van de 
financiering uit hoofde van het Europees 
Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en het 
Cohesiefonds. Bij het gebruik van 
Europese financiering moeten de 
bureaucratische obstakels worden 
weggenomen en het nemen van 
maatregelen op langere termijn worden 
vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 116
Franz Obermayr

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Om dit doel te bereiken, 
verplichten de lidstaten zich ertoe de groei 
te bevorderen en zodoende nieuwe 
arbeidsplaatsen te scheppen alsook het 
innovatiepotentieel van de economie, met 
name van kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's), te vergroten en 
het bedrijfsleven van administratieve en 
niet-tarifaire belemmeringen te verlossen. 
Om de toegang van vrouwen en jongeren 
tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, 
moeten de voorwaarden voor voldoende 
kinderopvangmogelijkheden worden 
gecreëerd, zodat voor elk kind in de 
voorschoolse leeftijd een plaats in de 
kinderopvang buiten het gezin 
beschikbaar is en elke jongere in nauwe 
samenwerking met de sociale partners na 
voltooiing van een schoolopleiding binnen 
zes maanden een arbeidsplaats resp. een 
stage- en opleidingsplaats kan worden 
aangeboden. 

Or. de
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Amendement 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Overweging 13 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Bij het rapporteren van hun 
arbeidsparticipatiegraad moeten de 
lidstaten duidelijke, vergelijkbare en naar 
geslacht uitgesplitste gegevens 
verstrekken, met een correcte weergave 
van het percentage aan banen dat de 
werknemer in staat stelt economisch 
onafhankelijk te zijn, het percentage 
deeltijdse banen en deeltijdse 
werkloosheid in de 
arbeidskrachtenstatistieken.

Or. en

Amendement 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De lidstaten moeten met de 
Europa 2020-strategie, met name de 
sociale en werkgelegenheidsaspecten 
ervan, rekening houden bij de 
programmering en implementering van de 
EU-financiering, met inbegrip van de 
financiering uit hoofde van het Europees 
Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en het 
Cohesiefonds.

Or. de
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Amendement 119
Kinga Göncz

Overweging 13 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De lidstaten moeten met de 
Europa 2020-strategie, met name de 
sociale en werkgelegenheidsaspecten 
ervan, rekening houden bij de 
programmering en implementering van de 
EU-financiering, met inbegrip van de 
financiering uit hoofde van het Europees 
Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en het 
Cohesiefonds. Het is belangrijk meer 
gebruik te maken van de synergieën en de 
complementariteit van de verschillende 
financiële instrumenten die beschikbaar 
zijn, om de complexe doelstellingen van 
de EU 2020-strategie te kunnen 
verwezenlijken op het vlak van slimme, 
inclusieve en groene groei en om de meest 
achtergestelde microregio's en de meest 
kwetsbare groepen, die te kampen hebben 
met complexe multidimensionale nadelen, 
zo doeltreffend mogelijk te kunnen 
helpen.

Or. en

Amendement 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Hoewel deze richtsnoeren gericht zijn 
tot de lidstaten, dient de Europa 2020-
strategie ten uitvoer te worden gelegd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 

(14) Hoewel deze richtsnoeren gericht zijn 
tot de lidstaten, is het absoluut 
noodzakelijk dat de Europa 2020-strategie 
ten uitvoer te worden gelegd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
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sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld, die
moeten worden betrokken bij het uitwerken 
en uitvoeren van de nationale 
hervormingsprogramma's en bij de 
algemene berichtgeving over de strategie.

samenwerking met de parlementen en de 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld. Een 
bijzondere rol komt daarbij toe aan de 
sociale partners op nationaal niveau , 
want zonder hun deelname laat de 
werkgelegenheidsstrategie zich niet in de
ondernemingen in praktijk brengen. Alle 
actoren moeten vanuit een gelijke positie 
worden betrokken bij het uitwerken en 
uitvoeren van de nationale 
hervormingsprogramma's en bij de 
algemene berichtgeving over de strategie.

Or. de

Amendement 121
Milan Cabrnoch

Overweging 14 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Hoewel deze richtsnoeren gericht zijn 
tot de lidstaten, dient de Europa 2020-
strategie ten uitvoer te worden gelegd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld, die 
moeten worden betrokken bij het uitwerken 
en uitvoeren van de nationale 
hervormingsprogramma's en bij de 
algemene berichtgeving over de strategie.

(14) Hoewel deze richtsnoeren gericht zijn 
tot de lidstaten, dient de Europa 2020-
strategie ten uitvoer te worden gelegd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld, die 
moeten worden betrokken bij het uitwerken 
en uitvoeren van de nationale 
hervormingsprogramma's en bij de 
algemene berichtgeving over de strategie, 
aangezien het sociaal beleid afgestemd 
moet zijn op plaatselijke omstandigheden 
en voorkeuren.

Or. en
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Amendement 122
Franz Obermayr

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
activerende maatregelen, met name voor 
laaggeschoolden, door adviesdiensten, 
door een op de behoefte van de 
arbeidsmarkt afgestemde opleiding en 
verbetering van de vaardigheden en door 
gesubsidieerde arbeidsplaatsen voor 
gehandicapten en bijzonder kwetsbare 
personen. Voor zover de situatie op de 
arbeidsmarkt het toelaat, moeten de 
lidstaten de inzetbaarheid van de reeds in 
het land wonende nieuwe burgers door 
middel van daartoe geschikte 
programma's verhogen. Daarnaast zijn 
innovatieve programma's nodig voor de 
herintegratie van gehandicapten op de 
arbeidsmarkt. Bovendien dienen de 
lidstaten de belemmeringen weg te nemen 
die de toegang van nieuwkomers tot de 
arbeidsmarkt bemoeilijken, het scheppen 
van arbeidsplaatsen te steunen, sociale 
innovatie te bevorderen en de kwaliteit 
van de arbeidsbureaus te verbeteren. In 
het bijzonder moeten de regels betreffende 
de arbeidstijd flexibeler worden gemaakt, 
zodat arbeid mogelijk is die tegemoetkomt 
aan de behoefte om werk en gezin te 
combineren en een flexibelere overgang 
van het beroepsleven naar het leven na de 
pensionering mogelijk maakt. Voorts 
moeten de mogelijkheden worden 
verbeterd om na een langere 
onderbreking van beroepsbezigheden 
wegens kinderen weer in het beroepsleven 
terug te keren. Flexizekerheidsstrategieën 
voor meer flexibiliteit, om efficiënter op 
productiecycli te kunnen reageren, 
moeten beter door een actief 
arbeidsmarktbeleid en adequate 
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socialezekerheidsstelsels worden 
beschermd, zodat het veranderen van 
baan niet tot onevenredige financiële 
lasten leidt. Een en ander moet worden 
aangevuld met een duidelijke verplichting 
om het zoeken naar werk actief te 
steunen. Nieuwe arbeidsvormen zoals 
atypisch tijdelijk werk, deeltijdwerk en 
thuiswerk worden op de arbeidsmarkt 
steeds vaker toegepast zonder dat deze bij 
wet geregeld zijn. Dit mag er niet toe 
leiden dat de sociale zekerheid van de 
betrokkenen hierdoor wordt beperkt.

Or. de

Amendement 123
Vilija Blinkevičiūtė

Overweging 14 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Om te verzekeren dat de 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten ten 
uitvoer worden gelegd, moet de open 
coördinatiemethode worden verbeterd, 
aangezien het effect ervan op de lidstaten 
te gering is.

Or. lt

Motivering

Vanwege de ongelijke resultaten die bereikt zijn bij de tenuitvoerlegging van de Strategie van 
Lissabon in de verschillende lidstaten van de EU zijn er ernstige twijfels gerezen aan het nut 
van de open coördinatiemethode. Deze dient daarom te worden verbeterd zodat een betere 
tenuitvoerlegging van de richtsnoeren kan worden verzekerd.
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Amendement 124
Konstantinos Poupakis

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de Europa 2020-strategie hebben de 
24 eerdere richtsnoeren plaatsgemaakt voor 
een kleiner aantal richtsnoeren, die 
werkgelegenheid en brede economische 
beleidskwesties op coherente wijze 
benaderen. De richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
opgenomen als bijlage bij dit besluit, 
hangen wezenlijk samen met de 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
van de lidstaten en van de Unie in de 
bijlage bij Aanbeveling […] van de Raad 
van […]. Samen vormen zij de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020.

(15) In de Europa 2020-strategie hebben de 
24 eerdere richtsnoeren plaatsgemaakt voor
een kleiner aantal richtsnoeren, die 
werkgelegenheid, versterking van de 
sociale cohesie en brede economische 
beleidskwesties op coherente wijze 
benaderen. De richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
opgenomen als bijlage bij dit besluit, 
hangen wezenlijk samen met de 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
van de lidstaten en van de Unie in de 
bijlage bij Aanbeveling […] van de Raad 
van […]. Samen vormen zij de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020.

Or. el

Amendement 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) In de Europa 2020-strategie hebben de 
24 eerdere richtsnoeren plaatsgemaakt voor 
een kleiner aantal richtsnoeren, die 
werkgelegenheid en brede economische 
beleidskwesties op coherente wijze 
benaderen. De richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
opgenomen als bijlage bij dit besluit, 
hangen wezenlijk samen met de 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
van de lidstaten en van de Unie in de 
bijlage bij Aanbeveling […] van de Raad 

(15) In de Europa 2020-strategie hebben de 
24 eerdere richtsnoeren plaatsgemaakt voor 
een aantal richtsnoeren, die 
werkgelegenheid en brede economische 
beleidskwesties op coherente wijze 
benaderen. De richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, 
opgenomen als bijlage bij dit besluit, 
hangen wezenlijk samen met de 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
van de lidstaten en van de Unie in de 
bijlage bij Aanbeveling […] van de Raad 
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van […]. Samen vormen zij de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020.

van […]. Samen vormen zij de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020.

Or. de

Amendement 126
Franz Obermayr

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) In dit verband dient volop gebruik 
te worden gemaakt van de middelen van 
het Europees Sociaal Fonds om de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 
verbeteren door maatregelen te nemen om 
persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen 
en te voldoen aan kwaliteitseisen bij 
beroepen met goede 
toekomstmogelijkheden. Om de 
beroepsmobiliteit te bevorderen is nodig, 
dat de lidstaten de instelling op mobiliteit, 
met name maatregelen ter perfectionering 
van het openbaar vervoer tussen de 
agglomeraties, door middel van prikkels 
verbeteren.

Or. de

Amendement 127
Silvia Costa

Overweging 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Deze nieuwe geïntegreerde 
richtsnoeren weerspiegelen de conclusies 
van de Europese Raad. Aan de hand van 
deze richtsnoeren kunnen de lidstaten op 
samenhangende wijze en in 
overeenstemming met het groei- en 

(16) Deze nieuwe geïntegreerde 
richtsnoeren weerspiegelen de conclusies 
van de Europese Raad. Aan de hand van 
deze richtsnoeren kunnen de lidstaten op 
samenhangende wijze en in 
overeenstemming met het groei- en 
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stabiliteitspact hun nationale 
hervormingsprogramma's opstellen en 
hervormingen doorvoeren. Deze 
richtsnoeren vormen de basis voor 
landenspecifieke aanbevelingen die de 
Raad tot de lidstaten kan richten. Ook 
worden zij gebruikt voor het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid dat de 
Raad en de Commissie de Europese Raad 
jaarlijks toezenden.

stabiliteitspact hun nationale
hervormingsprogramma's opstellen en 
hervormingen doorvoeren. Aan de hand 
van deze richtsnoeren worden de 
nationale jaarverslagen opgesteld, die 
tezamen met de maatregelen tot sanering 
van de overheidsfinanciën zullen worden 
beoordeeld, zodat de nodige 
dwarsverbanden kunnen worden gelegd 
tussen de verwezenlijking van de 
doestellingen van de EU2020-strategie en 
de randvoorwaarden van het 
Stabiliteitspact. Deze richtsnoeren vormen 
de basis voor landenspecifieke 
mededelingen die de Raad tot de lidstaten 
kan richten, met gevolgen voor de 
verlening van middelen uit de 
structuurfondsen. Ook worden zij gebruikt 
voor het gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid dat de Raad en de 
Commissie de Europese Raad jaarlijks 
toezenden.

Or. it

Amendement 128
Konstantinos Poupakis

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Deze nieuwe geïntegreerde 
richtsnoeren weerspiegelen de conclusies 
van de Europese Raad. Aan de hand van 
deze richtsnoeren kunnen de lidstaten op 
samenhangende wijze en in 
overeenstemming met het groei- en 
stabiliteitspact hun nationale 
hervormingsprogramma's opstellen en 
hervormingen doorvoeren. Deze 
richtsnoeren vormen de basis voor 
landenspecifieke aanbevelingen die de 
Raad tot de lidstaten kan richten. Ook 
worden zij gebruikt voor het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid dat de 

(16) Deze nieuwe geïntegreerde 
richtsnoeren weerspiegelen de conclusies 
van de Europese Raad. Aan de hand van 
deze richtsnoeren kunnen de lidstaten op 
samenhangende wijze en in 
overeenstemming met het groei- en 
stabiliteitspact hun nationale 
hervormingsprogramma's opstellen en 
hervormingen doorvoeren. Deze 
richtsnoeren vormen de basis voor 
landenspecifieke aanbevelingen die de 
Raad tot de lidstaten kan richten, rekening 
houdende met de verschillende 
uitgangssituaties van de lidstaten. Ook 
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Raad en de Commissie de Europese Raad 
jaarlijks toezenden.

worden zij gebruikt voor het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid dat de 
Raad en de Commissie de Europese Raad 
jaarlijks toezenden.

Or. el

Amendement 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Deze nieuwe geïntegreerde 
richtsnoeren weerspiegelen de conclusies 
van de Europese Raad. Aan de hand van 
deze richtsnoeren kunnen de lidstaten op 
samenhangende wijze en in 
overeenstemming met het groei- en 
stabiliteitspact hun nationale 
hervormingsprogramma's opstellen en 
hervormingen doorvoeren. Deze 
richtsnoeren vormen de basis voor 
landenspecifieke aanbevelingen die de 
Raad tot de lidstaten kan richten. Ook 
worden zij gebruikt voor het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid dat de 
Raad en de Commissie de Europese Raad 
jaarlijks toezenden.

(16) Deze nieuwe geïntegreerde 
richtsnoeren weerspiegelen de conclusies 
van de Europese Raad. Aan de hand van 
deze richtsnoeren kunnen de lidstaten op 
samenhangende wijze hun nationale 
hervormingsprogramma's opstellen en 
hervormingen doorvoeren. Deze 
richtsnoeren vormen de basis voor 
landenspecifieke aanbevelingen die de 
Raad tot de lidstaten kan richten. Ook 
worden zij gebruikt voor het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid dat de 
Raad en de Commissie de Europese Raad 
jaarlijks toezenden.

Or. de

Amendement 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17bis) In de tussenliggende periode 
worden de genomen maatregelen en de 
resultaten daarvan wetenschappelijk 
geëvalueerd en kritisch geïnventariseerd.
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Or. de

Amendement 131
Silvia Costa

Artikel 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten houden in hun 
werkgelegenheidsbeleid rekening met de 
richtsnoeren in de bijlage en leggen dit 
beleid vast in nationale 
hervormingsprogramma's. De lidstaten 
dienen hervormingsprogramma's op te 
stellen die in overeenstemming zijn met de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020.

De lidstaten gaan in hun 
werkgelegenheidsbeleid in de eerste plaats 
uit van de richtsnoeren in de bijlage en 
leggen dit beleid vast in nationale 
hervormingsprogramma's. De sociale en 
werkgelegenheidseffecten van de 
nationale hervormingsplannen, die in 
overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van die richtsnoeren, 
moeten nauwlettend in het oog worden 
gehouden. Bij de rapportage over de 
toepassing van de in de bijlage 
opgenomen richtsnoeren volgen de 
lidstaten de in EU-verband overeen te 
komen opzet om de transparantie en de 
vergelijkbaarheid van de maatregelen en 
de bereikte resultaten te waarborgen.

Or. it

Amendement 132
Sergio Gaetano Cofferati

Artikel 2 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten houden in hun 
werkgelegenheidsbeleid rekening met de 
richtsnoeren in de bijlage en leggen dit 
beleid vast in nationale 
hervormingsprogramma's. De lidstaten 
dienen hervormingsprogramma's op te 
stellen die in overeenstemming zijn met de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 

De lidstaten geven met hun 
werkgelegenheidsbeleid uitvoering aan de 
richtsnoeren in de bijlage en leggen dit 
beleid vast in nationale 
hervormingsprogramma's. De lidstaten 
dienen hervormingsprogramma's op te 
stellen die in overeenstemming zijn met de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
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2020. 2020.

Or. it

Amendement 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Artikel 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Bij het opzetten en uitvoeren van hun 
nationale hervormingsprogramma's die 
rekening houden met de in de bijlage 
opgenomen richtsnoeren, zorgen de 
lidstaten voor een doeltreffende aanpak 
van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid. 
Belanghebbenden, o.a. op regionaal en 
plaatselijk niveau en met inbegrip van 
degenen die betrokken zijn bij de 
verschillende aspecten van Europa 2020, 
parlementaire organen en sociale 
partners worden nauw bij het opzetten en 
uitvoeren van deze programma's 
betrokken.
De follow-up van de in de bijlage 
opgenomen centrale EU-streefcijfers 
geschiedt via passende subdoelen en 
indicatoren, met inbegrip van 
resultaatsindicatoren alsmede nationale 
streefcijfers, indicatoren en scoreborden. 
De lidstaten houden rekening met deze 
streefcijfers en indicatoren alsook met de 
richtsnoeren en landenspecifieke 
aanbevelingen die de Raad tot de lidstaten 
richt.
De lidstaten houden nauwgezet toezicht 
op de gevolgen voor de werkgelegenheid 
en de sociale consequenties van de 
hervormingen die in het kader van de 
respectieve nationale 
hervormingsprogramma's worden 
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doorgevoerd.
Bij de rapportage over de toepassing van 
de in de bijlage opgenomen richtsnoeren, 
volgen de lidstaten de in EU-verband 
overeen te komen opzet en nemen dezelfde 
elementen op om duidelijkheid, 
transparantie en vergelijkbaarheid tussen 
de lidstaten te waarborgen. 

Or. en

Amendement 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Artikel 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Bij het opzetten en uitvoeren van hun 
nationale hervormingsprogramma's die 
rekening houden met de in de bijlage 
opgenomen richtsnoeren, zorgen de 
lidstaten voor een doeltreffende aanpak 
van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid. 
Belanghebbenden, o.a. op regionaal en 
plaatselijk niveau, parlementaire organen 
en sociale partners, alsook organisaties 
van het maatschappelijk middenveld, in 
het bijzonder aanbieders van sociale 
diensten, worden waar nodig nauw bij het 
opzetten, uitvoeren, controleren en 
evalueren van deze programma's 
betrokken, evenals bij de vaststelling van 
de doelstellingen en de indicatoren.
De follow-up van de in de bijlage 
opgenomen centrale EU-streefcijfers 
geschiedt via passende subdoelen en 
indicatoren, met inbegrip van 
resultaatsindicatoren alsmede nationale 
streefcijfers, indicatoren en scoreborden. 
De lidstaten houden rekening met deze 
streefcijfers en indicatoren alsook met de 
richtsnoeren en landenspecifieke 
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aanbevelingen die de Raad tot de lidstaten 
richt.
De lidstaten houden nauwgezet toezicht 
op de gevolgen voor de werkgelegenheid 
en de sociale consequenties van de 
hervormingen die in het kader van de 
respectieve nationale 
hervormingsprogramma's worden 
doorgevoerd.
Bij de rapportage over de toepassing van 
de in de bijlage opgenomen richtsnoeren, 
volgen de lidstaten de in EU-verband 
overeen te komen opzet en nemen dezelfde 
elementen op om duidelijkheid, 
transparantie en vergelijkbaarheid tussen 
de lidstaten te waarborgen. 
In de nationale actieplannen moeten 
expliciet doelstellingen worden 
opgenomen die zijn toegespitst op de 
afzonderlijke landen om in 
overeenstemming met de nationale 
mogelijkheden bij te dragen aan de 
centrale EU-streefcijfers. De lidstaten 
moeten investeren in actieve monitoring 
en gedetailleerde statistieken. Om echt tot 
resultaten te komen en om de impact van 
de werkgelegenheidsrichtsnoeren en de 
nationale hervormingsprogramma's te 
vergroten, worden de lidstaten die niet 
zorgen voor de naleving ervan gestraft.

Or. en

Amendement 135
Rovana Plumb

Artikel 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
De Europese Commissie dient jaarlijkse 
voortgangsverslagen in bij het Europees 
Parlement en de Raad om toezicht te 
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houden op en te zorgen voor de 
beoordeling van de naleving door de 
lidstaten van de in de bijlage opgenomen 
centrale EU-streefcijfers.
De Europese Commissie werkt bij de 
tussentijdse evaluatie effectstudies uit 
(voor de periodes 2010-2014 en na 2014), 
met inbegrip van de vergelijkende 
prestatieanalyse, om de verwezenlijking 
van de streefcijfers van de EU-
richtsnoeren te beoordelen.
De Europese Commissie start 
inbreukprocedures op tegen lidstaten die 
in gebreke blijven.

Or. en

Motivering

De Commissie moet opnieuw in het centrum worden geplaatst van het stelsel voor het houden 
van toezicht op de toepassing van de centrale streefcijfers door de lidstaten; "een permanente 
gedecentraliseerde dialoog" op alle niveaus tussen de Commissie en de lidstaten is de beste 
manier om ervoor te zorgen dat de centrale streefcijfers worden toegepast. Het is verstandig 
om een onderscheid te maken tussen twee verschillende etappes voor de periode 2010-2014 
en voor de periode na 2014. Rekening houdend met de realiteit binnen de EU, zijn er drie of 
vier jaar van voorbereidende werkzaamheden nodig, moet stap voor stap worden gezorgd 
voor het engagement van de lidstaten, het Parlement en de samenleving, en moeten er 
voldoende middelen worden uitgetrokken voor het proces.

Amendement 136
Csaba Őry

Artikel 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Bij het opzetten en uitvoeren van hun 
nationale hervormingsprogramma's die 
rekening houden met de in de bijlage 
opgenomen richtsnoeren, zorgen de 
lidstaten voor een doeltreffende aanpak 
van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid. 
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Belanghebbenden, o.a. op regionaal en 
plaatselijk niveau, parlementaire organen 
en sociale partners worden nauw bij het 
opzetten, uitvoeren, controleren en 
evalueren van deze programma's 
betrokken, alsook bij het vaststellen van 
de streefcijfers en indicatoren.
De follow-up van de in de bijlage 
opgenomen centrale EU-streefcijfers 
geschiedt via passende subdoelen en 
indicatoren, met inbegrip van 
resultaatsindicatoren alsmede nationale 
streefcijfers, indicatoren en scoreborden. 
De lidstaten houden rekening met deze 
streefcijfers en indicatoren alsook met de 
richtsnoeren en landenspecifieke 
aanbevelingen die de Raad tot de lidstaten 
richt.
De lidstaten houden nauwgezet toezicht 
op de gevolgen voor de werkgelegenheid 
en de sociale consequenties van de 
hervormingen die in het kader van de 
respectieve nationale 
hervormingsprogramma's worden 
doorgevoerd.
Bij de rapportage over de toepassing van 
de in de bijlage opgenomen richtsnoeren,
volgen de lidstaten de in EU-verband 
overeen te komen opzet en nemen dezelfde 
elementen op om duidelijkheid, 
transparantie en vergelijkbaarheid tussen 
de lidstaten te waarborgen. 

Or. en

Amendement 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Bijlage – Richtsnoer -7 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer: Gendergelijkheid
De lidstaten verhogen de werkgelegenheid 
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met rechten voor vrouwen en werken het 
verschil in beloning tussen mannen en 
vrouwen weg, alsook de discriminatie en 
de verschillen in werkgelegenheid en 
werkloosheid tussen mannen en vrouwen, 
door middel van specifieke streefcijfers op 
het vlak van gendergelijkheid, 
gendermainstreaming en specifieke 
beleidsmaatregelen.
De lidstaten streven naar een 
werkgelegenheidsgraad van 75% voor 
mannen en vrouwen (op basis van 
voltijdequivalenten) tegen 2020, onder 
meer door middel van:
- meer openbare en particuliere 
investeringen, meer kwaliteitsvolle 
openbare diensten en steun aan families 
en individuen;
- het waarborgen van toegankelijke, 
betaalbare, flexibele en kwalitatief 
hoogwaardige diensten voor iedereen, in 
het bijzonder toegang tot kinderopvang, 
door ernaar te streven te zorgen voor 50% 
van de noodzakelijke zorg voor kinderen 
van 0 tot 3 jaar en 100% voor kinderen 
van 3 tot 6 jaar, en een verbeterde toegang 
tot zorg voor andere zorgbehoevenden, en 
met name ouderen;
- het aanpakken van precaire 
arbeidsomstandigheden, aangezien de 
meerderheid van de personen die hiermee 
te kampen heeft, vrouwen zijn;
- meer en beter beroep te doen op de 
vaardigheden van vrouwen die behoren 
tot minderheden en migranten;
- de erkenning van de rechten van 
meewerkende echtgenoten en 
levenspartners, die in de meeste gevallen 
vrouwen zijn, die meewerken in 
ambachtelijke bedrijven, de handel, de 
landbouw en de visserij en in kleine 
familiebedrijven, van hun gepaste 
bescherming op het vlak van sociale 
zekerheid en van hun werk;
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- de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de waardering 
van het werk in de sectoren waar 
voornamelijk vrouwen actief zijn (d.w.z. 
de zorgsector en huishoudelijk werk, 
bepaalde dienstensectoren, …).
De lidstaten moeten meer inspanningen 
leveren om het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijk werk volledig toe te 
passen en om de loonkloof tussen mannen 
en vrouwen te beperken tot 0-5% tegen 
2020. Deze doelstellingen zullen worden 
ondersteund door de herziene Richtlijn 
75/117/EEG van de Commissie, een 
wetgevingsvoorstel dat doeltreffender is 
dan de bestaande regelgeving en dat 
voorziet in maatregelen in geval van niet-
naleving van het recht op een gelijke 
beloning, om ervoor te zorgen dat de 
sancties afschrikwekkend en 
proportioneel zijn (bijvoorbeeld door het 
opleggen van zwaardere sancties bij 
herhaling van de overtreding).

Or. en

Amendement 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Bijlage – Richtsnoer 7 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 7: De arbeidsmarktparticipatie 
opvoeren en structurele werkloosheid 
terugdringen

Richtsnoer 7: Meer en betere banen 
scheppen, de structurele werkloosheid 
terugdringen en de 
arbeidsmarktparticipatie opvoeren

Or. en
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Amendement 139
Georges Bach

Bijlage – Richtsnoer 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 7: De arbeidsmarktparticipatie 
opvoeren en structurele werkloosheid 
terugdringen

Richtsnoer 7: De arbeidsmarktparticipatie 
opvoeren met op lange termijn volledige
werkgelegenheid als doel.

Or. de

Amendement 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 7 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 7: De arbeidsmarktparticipatie
opvoeren en structurele werkloosheid 
terugdringen

Richtsnoer 7: De integratie in de 
arbeidsmarkt opvoeren en structurele 
werkloosheid terugdringen

Or. en

Amendement 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea -1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer ze de arbeidsparticipatie 
opvoeren, houden de lidstaten rekening 
met fatsoenlijke werkomstandigheden. 
Daarnaast stemmen de lidstaten hun 
nationale streefcijfers zodanig af dat het 
percentage 20 tot 24 jarige vrouwen en 
mannen in opleiding of met een baan tot 
90% wordt verhoogd. De 
arbeidsmarktparticipatie moet worden 
verzekerd voor alle mensen, en in het 
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bijzonder voor bepaalde groepen die 
achtergesteld zijn op de arbeidsmarkt, 
zoals jongeren, personen met een 
handicap en personen met een 
migratieachtergrond.
De lidstaten worden verzocht de 
werkgelegenheidsgraad met 10% te 
verhogen door tot 2014 op specifieke 
groepen te focussen:
- jongeren tussen 15 en 25 jaar,
- oudere werknemers tussen 50 en 64 jaar,
- vrouwen,
- ongeschoolde arbeidskrachten,
- personen met een handicap,
- personen met een migratieachtergrond.
Het aantal langdurige werklozen moet 
met 10% worden verminderd.

Or. en

Amendement 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea -1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de aanhoudende werkloosheid in de 
Europese Unie te overwinnen en om de 
armoede aan te pakken, is het van 
wezenlijk belang de integratie in de 
arbeidsmarkt te verbeteren en het 
scheppen van banen in heel Europa te 
bevorderen.
De lidstaten en de EU moeten hun 
inspanningen om meer banen te scheppen 
richten op:
- het verlenen van steun voor de overgang 
van ondernemingen en werknemers van 
uitdovende sectoren van de industrie naar 
arbeidsplaatsen in sectoren waar nieuwe 
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en duurzame banen worden gecreëerd;
- de creatie van ondersteunende 
infrastructuur voor nieuwe sectoren van 
de economie die het potentieel bezitten om 
duurzame banen te scheppen;
- investeringen in opleiding, innovatie en 
onderzoek, in het bijzonder voor kmo's, 
als drijvende krachten van de 
arbeidsmarkt; 
- de versterking van het banenpotentieel 
van de diensten van algemeen belang, 
waardoor de doelstelling om banen te 
scheppen wordt gekoppeld aan de 
positieve kanten van actieve insluiting;
- het afstemmen van openbare 
investeringen op duurzaam werk van hoge 
kwaliteit.
Om de integratie in de arbeidsmarkt te 
verbeteren, moeten de lidstaten en de EU 
de nadruk leggen op de verbetering van de 
toegang voor personen die buiten de 
arbeidsmarkt staan, en tegelijkertijd de 
arbeidsomstandigheden verbeteren, met 
name van banen van lage kwaliteit, en de 
arbeidsplaatsen aanpassen aan de noden 
van een diverse en ouder wordende 
beroepsbevolking.

Or. en

Amendement 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea -1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle beleid dat wordt ontworpen en bij 
alle maatregelen die worden genomen in 
het kader van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren, wordt de 
gelijkheid van mannen en vrouwen 
krachtig bevorderd en wordt de 
genderdimensie opgenomen in alle 
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aspecten ervan. Dit omvat positieve acties 
gericht op de versterking van de 
vrouwenrechten en de gelijkheid. De 
socialebeschermingsstelsels moeten 
worden herzien om de elementen weg te
werken die zorgen voor ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen, er moet 
worden gezorgd voor betere 
arbeidsomstandigheden in sectoren waar 
veel vrouwen werken, onvrijwillige 
deeltijdse arbeid moet worden afgebouwd 
en er moet worden gezorgd voor 
gendergelijkheid bij opleidingen en 
onderwijs. In dit kader stelt de EU zich tot 
doel het loonverschil tussen mannen en 
vrouwen tegen 2020 terug te brengen tot 0 
à 5%. Bovendien legt de EU 
doelstellingen vast voor meer, 
toegankelijke, betaalbare, flexibele en 
kwalitatief hoogwaardige zorg voor 
iedereen, in het bijzonder kinderopvang, 
door te zorgen voor 70% van de 
noodzakelijke zorg voor kinderen van 0 
tot 3 jaar en 100% voor kinderen van 3 tot 
6 jaar, en definieert ze tijdens de looptijd 
van de EU 2020-strategie specifieke 
doelstellingen voor de zorg voor 
zorgbehoevenden, in het bijzonder 
ouderen, op basis van een voortdurende 
beoordeling van de feitelijke en potentiële 
zorgbehoeften.

Or. xm

Amendement 144
Csaba Őry

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea –1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stemmen hun nationale 
streefcijfers af op het opvoeren van de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen tot 75% in 2020, door meer 
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jongeren, oudere werknemers, 
laaggeschoolden en personen met een 
handicap aan een baan te helpen en 
legale migranten beter te integreren. 
Daarnaast stemmen de lidstaten hun 
nationale streefcijfers zodanig af dat het 
percentage 15 tot 24 jarige vrouwen en 
mannen in het onderwijs, in opleiding of 
met een baan tot ten minste 90% wordt 
verhoogd.

Or. en

Amendement 145
Kinga Göncz

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stemmen hun nationale 
streefcijfers af op het opvoeren van de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen tussen 20 en 64 jaar tot 75% in 
2020, door meer laaggeschoolden, 
jongeren, oudere werknemers, personen 
met een handicap en minderheden, met 
name de Roma, aan een baan te helpen en 
legale migranten beter te integreren. 
Daarnaast stemmen de lidstaten hun 
nationale streefcijfers zodanig af dat het 
percentage 20 tot 24 jarige vrouwen en 
mannen in opleiding of met een baan tot 
90% wordt verhoogd.

Or. en

Amendement 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea -1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de arbeidsparticipatie 
op te voeren door maatregelen te treffen 
die actief ouder worden, gendergelijkheid 
en gelijke beloning bevorderen, en die 
jongeren, gehandicapten, migranten en 
andere kwetsbare groepen helpen 
integreren in de arbeidsmarkt. De 
lidstaten moeten de 
antidiscriminatiewetgeving op een 
doeltreffende manier toepassen om te 
komen tot een arbeidsmarkt die meer op 
integratie gericht is en om een meer 
diverse beroepsbevolking te realiseren. 
Om de toegang tot banen van goede 
kwaliteit voor vrouwen te verhogen, moet 
beleid worden ontworpen inzake het 
evenwichtig combineren van werk en 
privéleven, dat voorziet in betaalbare 
kinderopvang, het recht op deeltijds werk 
en flexibiliteit met betrekking tot 
werktijden en werkplek. De lidstaten 
moeten eveneens de gelijke verdeling van 
onbetaalde zorg bevorderen tussen 
mannen en vrouwen, alsook de verhoging 
van deeltijds werk bij mannen, met name 
om ervoor te zorgen dat 
hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Or. en
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Amendement 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

Uit eerder empirisch onderzoek van de 
arbeidsmarkten van de EU is gebleken dat 
de flexibilisering van arbeid een 
allerschadelijkst effect op de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt heeft, 
doordat flexibele arbeidsovereenkomsten 
(banen onder het niveau waar sociale 
zekerheid verplicht is, tijdelijk 
uitzendwerk, arbeidsovereenkomsten van 
bepaalde duur, projectwerk enz.) niet 
alleen gekoppeld zijn aan minder sociale 
bescherming en lagere inkomens, maar 
ook aan een gebrek aan kansen voor 
bijkomende opleiding, professionele 
ontwikkeling en levenslang leren en dat 
hoe flexibeler banen zijn, hoe onzekerder 
zij zijn. Bij het concept "goed werk" ligt 
de nadruk op de bevordering van 
kwaliteitsvolle arbeid, een verbeterde 
sociale zekerheid en sociale integratie, 
een versterking van de bestaande rechten 
van werknemers en de invoering van 
nieuwe, de bevordering van gezondheid 
en veiligheid op het werk, een verbetering 
van het sociaalrisicobeheer en de 
verzoening van werk en privéleven. De 
lidstaten moeten krachtige maatregelen 
invoeren voor meer zekerheid door 
onzekere vormen van arbeid en de 
atypische arbeidsovereenkomsten die 
hiermee samenhangen geleidelijk af te 
schaffen, met als doel de atypische 
vormen van arbeid in te perken en te 
verminderen. Misbruik van dergelijke 
vormen van arbeid moet worden bestraft.
De lidstaten dienen dan ook een 
combinatie van zekere en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief en 
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integratief arbeidsmarktbeleid, een 
effectief systeem voor levenslang leren, 
beleid ter ondersteuning van het recht op 
vrijwillige arbeidsmobiliteit, en 
doeltreffende socialezekerheidsstelsels 
van hoge kwaliteit in te voeren, zodat 
werknemers probleemloos van baan 
kunnen veranderen en de rechten van 
werklozen duidelijk worden vastgelegd, 
zodat ze recht hebben op adequate 
voordelen en op maat gemaakte 
maatregelen om een hoogwaardige baan 
of opleiding te vinden en zo nodig hun 
vaardigheden en vakbekwaamheid te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 148
Jutta Steinruck

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 

Om dit doel te bereiken, verplichten de 
lidstaten zich ertoe groei te bevorderen die 
zorgt voor de creatie van nieuwe banen 
door middel van een actief 
arbeidsmarktbeleid, alsook het 
innovatiepotentieel van de economie, met 
name van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's), te vergroten. Om 
te zorgen voor de duurzaamheid van de 
gecreëerde banen, moeten bedrijven die 
investeren in op de toekomst gerichte 
technologieën, wetenschap en onderzoek 
worden gesteund. Kmo's zorgen voor 
meer banen en verdienen extra 
gestimuleerd te worden. Om de toegang 
van vrouwen en jongeren tot de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken, moeten 
de voorwaarden voor voldoende 
kinderopvangmogelijkheden worden 
gecreëerd, zodat voor elk kind in de 
voorschoolse leeftijd een plaats in de
kinderopvang buiten het gezin 
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van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

beschikbaar is. Er moet een specifieke 
doelstelling worden vastgesteld voor 
kinderopvangmogelijkheden om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
vergemakkelijken.
Elke jongere krijgt in nauwe 
samenwerking met de sociale partners na 
voltooiing van een schoolopleiding binnen 
zes maanden een arbeidsplaats of een 
opleidingsplaats aangeboden. De 
regeringen moeten ervoor zorgen dat 
jongeren tot 25 jaar die 4 maanden 
werkloos zijn een arbeidsplaats of een 
opleidingsplaats krijgen aangeboden.
Voor langdurig werklozen moeten 
inzetbaarheidsmaatregelen beschikbaar 
zijn waarvoor kwantitatieve doelen 
moeten worden vastgesteld om een 
preventief arbeidsmarktbeleid te 
versterken. Elke volwassen werkloze moet 
binnen een termijn van 12 maanden een 
baan, stageplaats, bijkomende opleiding 
of andere inzetbaarheidsmaatregel 
aangeboden krijgen. Daarom moeten 25% 
van alle langdurig werklozen in 2014 
deelnemen aan actieve maatregelen in de 
vorm van geavanceerde 
opleidingscursussen, onderwijs en/of 
omscholing.
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
werknemers probleemloos van baan 
kunnen veranderen en dat zowel de rechten 
van werklozen duidelijk worden vastgelegd 
als hun plicht om actief naar werk te 
zoeken.

Or. en

Amendement 149
Elizabeth Lynne

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

De lidstaten dienen de groei te bevorderen 
en zodoende nieuwe duurzame en 
kwaliteitsvolle arbeidsplaatsen te 
scheppen alsook het innovatiepotentieel 
van de economie te verhogen, met name 
door de belangrijke rol die kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) en 
beoefenaars van een vrij beroep spelen te 
erkennen, en ernaar te streven 
administratieve belemmeringen en 
onnodige bureaucratie te verminderen. Er
moeten maatregelen worden genomen om 
de participatie van ouderen en personen 
met een handicap in de arbeidsmarkt te 
verhogen en om discriminatie op de 
arbeidsmarkt op grond van leeftijd, 
handicap, geslacht, ras, seksuele 
geaardheid en religie of geloof op een 
doeltreffende manier aan te pakken, in 
overeenstemming met de bestaande EU-
regelgeving. De lidstaten dienen de door 
de Europese Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering en inactiviteit te bestrijden
en armoede, sociale uitsluiting, 
genderongelijkheid en structurele 
werkloosheid terug te dringen. Maatregelen 
voor meer flexibiliteit en zekerheid dienen 
zowel evenwichtig te zijn, als elkaar te 
versterken. De lidstaten dienen dan ook een 
combinatie van flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
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werk te zoeken.

Or. en

Amendement 150
Ilda Figueiredo

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

De lidstaten dienen het concept "goed 
werk" te integreren en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, onvrijwillige inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Bij het concept "goed werk" ligt de 
nadruk op de bevordering van 
kwaliteitsvolle arbeid, een verbeterde 
sociale zekerheid en sociale integratie, 
een versterking van de bestaande en de 
invoering van nieuwe rechten van 
werknemers, de bevordering van 
gezondheid en veiligheid op het werk, een 
verbetering van het sociaalrisicobeheer en 
de verzoening van werk en privéleven.

De lidstaten moeten maatregelen invoeren
voor meer zekerheid door onzekere 
vormen van arbeid en de atypische 
arbeidsovereenkomsten die hiermee 
samenhangen geleidelijk aan af te 
schaffen, met als doel de atypische 
vormen van arbeid in te perken en te 
verminderen. Misbruik van dergelijke 
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vormen van arbeid moet worden bestraft.
De lidstaten dienen dan ook een 
combinatie van zekere en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief en 
integratief arbeidsmarktbeleid, een 
effectief systeem voor levenslang leren, 
beleid ter ondersteuning van het recht op 
vrijwillige arbeidsmobiliteit, en 
doeltreffende socialezekerheidsstelsels van 
hoge kwaliteit in te voeren, zodat 
werknemers probleemloos van baan 
kunnen veranderen en de rechten van 
werklozen duidelijk worden vastgelegd, 
zodat ze recht hebben op adequate 
voordelen en op maat gemaakte 
maatregelen om een kwaliteitsvolle baan 
of opleiding te vinden en zo nodig hun 
vaardigheden en vakbekwaamheid te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 151
Silvia Costa

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten in te voeren, met 
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arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

inbegrip van specifieke vormen van 
begeleiding bij de overgang naar een 
andere baan, nieuwe vormen van 
aanvullende sociale verzekeringen, en 
essentiële dienstverlening ten behoeve van 
het combineren van werk en privéleven, 
alsmede een actief arbeidsmarktbeleid, een 
effectief systeem voor levenslang leren, 
beleid ter bevordering van 
arbeidsmobiliteit, en adequate 
socialezekerheidsstelsels waarin rekening 
wordt gehouden met de discontinue 
arbeidsgeschiedenis van vooral jongeren 
en vrouwen, zodat werknemers 
probleemloos van baan kunnen veranderen 
en zowel de rechten van werklozen 
duidelijk worden vastgelegd als hun plicht 
om actief naar werk te zoeken.

Or. it

Amendement 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren,
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 

Terwijl de Commissie de 
flexizekerheidsstrategie moet herzien om 
overgangszekerheid bovenaan de agenda 
te plaatsen, dienen de lidstaten de door de 
Europese Raad goedgekeurde herziene 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren en
segmentering te bestrijden door voldoende 
zekerheid te bieden voor werknemers met 
alle vormen van contract. Maatregelen 
voor meer flexibiliteit en zekerheid dienen 
zowel evenwichtig te zijn, als elkaar te 
versterken. Er moet worden benadrukt dat 
flexibiliteit zonder sociale zekerheid en 
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voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

toegang tot een leven lang leren geen 
duurzame manier is om de 
werkgelegenheid te verhogen. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief en 
inclusief arbeidsmarktbeleid, een effectief 
systeem voor levenslang leren voor alle 
werknemers, beleid ter bevordering van 
arbeidsmobiliteit, en adequate 
socialezekerheidsstelsels die toegankelijk 
zijn voor alle werknemers in te voeren, 
zodat werknemers probleemloos van baan 
kunnen veranderen, om op die manier te 
helpen bij de overgang naar stabiele en 
rechtszekere banen. Bijscholing moet 
worden erkend als een integrerend deel 
van elk beroepsleven en als een recht van 
elke werknemer.

Or. en

Amendement 153
Ria Oomen-Ruijten

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
banenzekerheid dienen zowel evenwichtig 
te zijn, als elkaar te versterken. Hiertoe 
dienen de regels omtrent het verkrijgen 
van ESF subsidies bekeken te worden en 
waar mogelijk vergemakkelijkt. De 
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arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

lidstaten dienen dan ook, in samenwerking 
met de sociale partners, een combinatie 
van flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, afname 
van regeldruk voor zelfstandigen en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren waarbij rekening wordt gehouden 
met grensarbeid, zodat werknemers 
probleemloos van baan kunnen veranderen 
en zowel de rechten van werklozen 
duidelijk worden vastgelegd als hun plicht 
om actief naar werk te zoeken worden 
gestimuleerd.

Or. nl

Amendement 154
Sylvana Rapti

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds onder absolute 
waarborging van de rechten en van de 
gezondheid van de werknemers, om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
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adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit onder 
respectering van de gezinssituatie van de 
werknemers, en adequate 
socialezekerheidsstelsels in te voeren, 
zodat werknemers probleemloos van baan 
kunnen veranderen en zowel de rechten 
van werklozen duidelijk worden vastgelegd 
als hun plicht om actief naar werk te 
zoeken.

Or. el

Amendement 155
Sergio Gaetano Cofferati

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsorganisatievormen in te voeren, 
die neergelegd zijn in overeenkomsten die 
alle werknemers, ongeacht hun 
rechtspositie, een samenstel van essentiële 
rechten garanderen, alsmede een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
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werk te zoeken. van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

Or. it

Amendement 156
Pascale Gruny

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit en van 
geografische mobiliteit binnen de 
lidstaten van de Europese Unie, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

Or. fr
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Amendement 157
Evelyn Regner

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken. De lidstaten dienen te 
zorgen voor voldoende capaciteit bij de 
arbeidsbureaus voor een goede 
dienstverlening.

Or. de

Amendement 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid en onzekerheid 
terug te dringen, door te zorgen voor de 
nodige zekerheid voor werknemers in het 
kader van alle arbeidsvormen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken. Sociale partnerschappen 
vormen een cruciaal onderdeel van het 
Europese model, en daarom is eer nood 
aan een uitgebalanceerd 
medebeschikkingsrecht. De sociale 
dialoog moet worden versterkt.

Or. en

Amendement 159
Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

De lidstaten nemen bijzondere 
maatregelen om te bereiken dat jongeren 
een baan vinden met een reëel en vast 
dienstverband.

Or. da

Amendement 160
Marian Harkin

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
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hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

hun arbeidsmarktbeleid en op een 
evenwichtige wijze toe te passen. Daarbij 
dienen zij volop gebruik te maken van 
ondersteuning van het Europees Sociaal 
Fonds om de arbeidsmarktparticipatie op te 
voeren, segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid, met name bij 
jongeren, terug te dringen. Maatregelen 
voor meer flexibiliteit en zekerheid dienen 
zowel evenwichtig te zijn, als elkaar te 
versterken. De lidstaten dienen, rekening 
houdend met de demografische 
uitdagingen, een combinatie van flexibele 
en betrouwbare arbeidsovereenkomsten, 
een actief arbeidsmarktbeleid, een effectief 
systeem voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

Or. en

Amendement 161
Milan Cabrnoch

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit op de 



PE442.935v02-00 102/226 AM\820832NL.doc

NL

zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

arbeidsmarkt zijn van wezenlijk belang. 
De lidstaten dienen dan ook een 
combinatie van flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

Or. en

Amendement 162
Kinga Göncz

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 

Om dit doel te bereiken, verplichten de
lidstaten zich ertoe de groei te bevorderen 
en zodoende nieuwe arbeidsplaatsen te 
scheppen alsook het innovatiepotentieel 
van de economie, met name van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's), te 
vergroten en het bedrijfsleven van 
administratieve en niet-tarifaire 
belemmeringen te verlossen. Om de 
toegang van vrouwen en jongeren tot de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken, moeten 
de voorwaarden voor voldoende 
kinderopvangmogelijkheden worden 
gecreëerd, zodat voor elk kind in de 
voorschoolse leeftijd een plaats in de 
kinderopvang buiten het gezin 
beschikbaar is en elke jongere in nauwe 
samenwerking met de sociale partners na 
voltooiing van een schoolopleiding binnen 
vier maanden een arbeidsplaats of een 
opleidingsplaats kan worden aangeboden.
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van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

Or. en

Amendement 163
Alejandro Cercas

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese 
Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken.

Om deze doelstelling te realiseren moeten 
de lidstaten zich ervoor inzetten de groei, 
en daarmee de schepping van nieuwe 
arbeidsplaatsen, te bevorderen, het 
innovatiepotentieel van de economie te 
verhogen, vooral bij de kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO's) in 
hun verscheidenheid, en administratieve 
hindernissen en non-tarifaire barrières af 
te schaffen die een nadelige invloed 
hebben op het bedrijfsleven en 
ondersteunende regelgeving goed te 
keuren die rekening houdt met de 
uiteenlopende bedrijfsomstandigheden, 
om ervoor te zorgen dat er voor alle 
ondernemingsvormen gelijkaardige 
concurrentie- en steunvoorwaarden 
gelden.

Or. es
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Amendement 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Arbeidsbureaus moeten voorzien in 
opleidings- en begeleidingsprogramma's, 
met name op het gebied van informatie-
en communicatietechnologieën, alsook in 
hogesnelheidsinternet voor 
werkzoekenden, om hun zoektocht naar 
werk zoveel mogelijk te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 165
Rovana Plumb

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de toegang van vrouwen en jongeren 
tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, 
moeten de voorwaarden voor voldoende 
kinderopvangmogelijkheden worden 
gecreëerd, door ernaar te streven te 
zorgen voor 50% van de noodzakelijke 
zorg voor kinderen van 0 tot 3 jaar en 
100% voor kinderen van 3 tot 6 jaar.

Or. en

Amendement 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten eveneens de 
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basisbeginselen van gelijke behandeling 
en non-discriminatie eerbiedigen en 
toepassen, alsook de beginselen van de 
Europese sociale richtlijnen, met inbegrip 
van de beginselen die voortvloeien uit een 
kaderovereenkomst tussen Europese 
sociale partners.

Or. en

Amendement 167
Lívia Járóka

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en 
arbeidsmarktsegmentering te bestrijden 
met maatregelen om tijdelijke, onzekere 
en onvolledige werkgelegenheid, alsook 
zwart werken tegen te gaan. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

De lidstaten dienen in samenwerking met 
de sociale partners de arbeidsparticipatie 
op te voeren door activerende 
maatregelen, met name voor 
laagopgeleiden en personen die 
bijzondere bescherming of steun nodig 
hebben, zoals de Roma, door middel van 
adviesdiensten en een op de behoefte van 
de arbeidsmarkt afgestemde opleiding en 
vervolgopleiding. De sociale economie 
moet in deze context worden gesteund. 
Verder dienen de lidstaten de 
inzetbaarheid van kansarme groepen, 
zoals legale migranten en de Roma, door 
middel van passende programma's te 
verbeteren. Daarnaast zijn voortgezette 
inspanningen en innovatieve 
programma's nodig voor de herintegratie 
van personen met een handicap en leden 
van etnische minderheden op de 
arbeidsmarkt, onder meer door middel 
van gesubsidieerde arbeidsplaatsen.
Bovendien dienen de lidstaten de 
belemmeringen weg te nemen die de 
toegang van nieuwkomers tot de 
arbeidsmarkt bemoeilijken, het scheppen 
van arbeidsplaatsen te steunen, sociale 
innovatie te bevorderen en de kwaliteit en 
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doeltreffendheid van de arbeidsbureaus te 
verbeteren, met inbegrip van de openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening. In het 
bijzonder moeten de regels betreffende de 
arbeidstijd flexibeler worden gemaakt, 
zodat arbeid mogelijk is die tegemoetkomt 
aan de behoefte om werk en gezin te 
combineren en een flexibelere overgang 
van het beroepsleven naar het leven na de 
pensionering mogelijk maakt.
Externe en interne 
flexizekerheidsstrategieën voor meer 
flexibiliteit, om efficiënter op 
productiecycli te kunnen reageren, 
moeten beter door een actief 
arbeidsmarktbeleid en adequate 
socialezekerheidsstelsels worden 
toegepast, zodat het veranderen van baan 
niet tot onevenredige financiële lasten 
leidt. Dit moet worden aangevuld met een 
duidelijke verplichting om het zoeken 
naar werk actief te steunen. Nieuwe 
arbeidsvormen zoals atypisch tijdelijk 
werk, deeltijdwerk, telewerk en thuiswerk 
worden op de arbeidsmarkt steeds vaker 
toegepast zonder dat deze bij wet geregeld 
zijn. Dit mag er niet toe leiden dat de 
individuele en collectieve arbeidsrechten 
en de sociale zekerheid van de 
betrokkenen worden aangetast.

Or. en

Amendement 168
Csaba Őry

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en 
arbeidsmarktsegmentering te bestrijden 
met maatregelen om tijdelijke, onzekere 
en onvolledige werkgelegenheid, alsook 

De lidstaten dienen in samenwerking met 
de sociale partners de arbeidsparticipatie 
op te voeren door activerende 
maatregelen, met name voor 
laagopgeleiden en personen die 
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zwart werken tegen te gaan.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond.
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

bijzondere bescherming of steun nodig 
hebben, door middel van adviesdiensten 
en een op de behoefte van de 
arbeidsmarkt afgestemde opleiding en 
vervolgopleiding. De sociale economie 
moet in deze context worden gesteund. 
Verder dienen de lidstaten de 
inzetbaarheid van legale migranten door 
middel van passende programma's te 
verbeteren. Daarnaast zijn voortgezette 
inspanningen en innovatieve 
programma's nodig voor de herintegratie 
van personen met een handicap op de 
arbeidsmarkt, onder meer door middel 
van gesubsidieerde arbeidsplaatsen.
Bovendien dienen de lidstaten de 
belemmeringen weg te nemen die de 
toegang van nieuwkomers tot de 
arbeidsmarkt bemoeilijken, het scheppen 
van arbeidsplaatsen te steunen, sociale 
innovatie te bevorderen en de kwaliteit en 
doeltreffendheid van de arbeidsbureaus te 
verbeteren, met inbegrip van de openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening. In het 
bijzonder moeten de regels betreffende de 
arbeidstijd flexibeler worden gemaakt, 
zodat arbeid mogelijk is die tegemoetkomt 
aan de behoefte om werk en gezin te 
combineren en een flexibelere overgang 
van het beroepsleven naar het leven na de 
pensionering mogelijk maakt.
Externe en interne 
flexizekerheidsstrategieën voor meer 
flexibiliteit, om efficiënter op 
productiecycli te kunnen reageren, 
moeten beter door een actief 
arbeidsmarktbeleid en adequate 
socialezekerheidsstelsels worden 
toegepast, zodat het veranderen van baan 
niet tot onevenredige financiële lasten 
leidt. Dit moet worden aangevuld met een 
duidelijke verplichting om het zoeken 
naar werk actief te steunen. Nieuwe 
arbeidsvormen zoals atypisch tijdelijk 
werk, deeltijdwerk en thuiswerk worden 
op de arbeidsmarkt steeds vaker toegepast 
zonder dat deze bij wet geregeld zijn. Dit 
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mag er niet toe leiden dat de individuele 
en collectieve arbeidsrechten en de sociale 
zekerheid van de betrokkenen worden 
aangetast.

Or. en

Amendement 169
Kinga Göncz

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en 
arbeidsmarktsegmentering te bestrijden 
met maatregelen om tijdelijke, onzekere 
en onvolledige werkgelegenheid, alsook 
zwart werken tegen te gaan.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

De lidstaten dienen de arbeidsparticipatie 
op te voeren door activerende 
maatregelen, met name voor 
laaggeschoolden, door adviesdiensten, 
door een op de behoefte van de 
arbeidsmarkt afgestemde opleiding en 
vervolgopleiding en door gesubsidieerde 
arbeidsplaatsen voor gehandicapten en 
bijzonder kwetsbare personen. Verder 
dienen de lidstaten de inzetbaarheid van 
minderheden, in het bijzonder de Roma, 
en van legale migranten te verbeteren 
door middel van passende programma's.
Daarnaast zijn innovatieve programma's 
nodig voor de herintegratie van 
gehandicapten op de arbeidsmarkt. 
Bovendien dienen de lidstaten de 
belemmeringen weg te nemen die de 
toegang van nieuwkomers tot de 
arbeidsmarkt bemoeilijken, het scheppen 
van arbeidsplaatsen te steunen, sociale 
innovatie te bevorderen en de kwaliteit 
van de arbeidsbureaus te verbeteren. In 
het bijzonder moeten de regels betreffende 
de arbeidstijd flexibeler worden gemaakt, 
zodat arbeid mogelijk is die tegemoetkomt 
aan de behoefte om werk en gezin te 
combineren en een flexibelere overgang 
van het beroepsleven naar het leven na de 
pensionering mogelijk maakt. 
Flexizekerheidsstrategieën voor meer 
flexibiliteit, om efficiënter op 
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productiecycli te kunnen reageren, 
moeten beter door een actief 
arbeidsmarktbeleid en adequate 
socialezekerheidsstelsels worden 
beschermd, zodat het veranderen van 
baan niet tot onevenredige financiële 
lasten leidt. Een en ander moet worden 
aangevuld met een duidelijke verplichting 
om het zoeken naar werk actief te 
steunen. Nieuwe arbeidsvormen zoals 
atypisch tijdelijk werk, deeltijdwerk en 
thuiswerk worden op de arbeidsmarkt 
steeds vaker toegepast zonder dat deze bij 
wet geregeld zijn. Dit mag er niet toe 
leiden dat de sociale zekerheid van de 
betrokkenen hierdoor wordt aangetast. Er 
dient te worden vermeden dat nieuwe 
vormen van arbeid worden gecreëerd ten 
koste van normale (voltijdse, vaste) 
contracten.

Or. en

Amendement 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste
contracten en zelfstandigen passende
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
benutten en arbeidsmarktsegmentering te 
bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
discriminatie van vrouwen, migranten, 
ouderen en mensen met een handicap
alsook zwart werken tegen te gaan. Zwarte 
arbeid moet worden bestreden met fiscale 
maatregelen voor lage inkomens en voor 
ambachtelijke diensten alsmede met 
intensievere controle door de 
arbeidsinspecties en sociale-
zekerheidsuitvoerders. Arbeidsmobiliteit 
dient te worden beloond door middel van 
arbeids-, sociaal- en fiscaalrechtelijke 
maatregelen. De kwaliteit van de arbeid en 
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arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

de arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met 
onzekere en andere soorten atypische
arbeidscontracten en zelfstandigen 
armoedebestendige sociale zekerheid te 
bieden. De Raad moet tot 
overeenstemming komen over een EU-
model voor minimumlonen (wettelijke, 
collectieve overeenkomsten op nationaal, 
regionaal of sectoraal niveau) dat 
uitbetaling van ten minste 60% van het 
respectieve (nationale, sectorale, 
enzovoort) gemiddelde loon waarborgt en 
daarnaast over een tijdschema voor de 
invoering van dat model in alle lidstaten;
De diensten voor arbeidsvoorziening 
dienen daadwerkelijk te worden versterkt 
en dienen allen bij te staan (ook jongeren 
en met name mensen die werkloos dreigen 
te worden) en maatregelen in het kader 
van een actief en inclusief 
werkgelegenheidsbeleid aanbieden; 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
staan dienen individueel te worden 
begeleid.

Or. de

Amendement 171
Pascale Gruny

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. Ze 
moeten voorts flexibiliteit creëren door 
ondernemingen die met economische 
moeilijkheden te kampen hebben de 
mogelijkheid te bieden de contracten van 
hun werknemers tijdelijk te wijzigen met 
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contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

het oogmerk hun arbeidsplaats te 
behouden. Arbeidsmobiliteit dient te 
worden beloond, met name door fiscale of 
sociale prikkels. De kwaliteit van de banen 
en de arbeidsvoorwaarden dienen te 
worden bevorderd door de werknemers te 
garanderen dat zij hun beroep kunnen 
uitoefenen in een omgeving die hun 
gezondheidstoestand beschermt, door op 
te treden tegen lage lonen en door ook 
werknemers met vaste contracten en 
zelfstandigen passende sociale zekerheid te 
bieden. De diensten voor 
arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden) opdat werkgevers en 
werknemers hun rechten kennen; degenen 
die het verst van de arbeidsmarkt staan 
dienen individueel te worden begeleid.

Or. fr

Amendement 172
Elizabeth Lynne

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en 
arbeidsmarktsegmentering te bestrijden 
met maatregelen om tijdelijke, onzekere 
en onvolledige werkgelegenheid, alsook 
zwart werken tegen te gaan.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 

De lidstaten dienen de arbeidsparticipatie 
op te voeren door positieve maatregelen, 
met name voor laaggeschoolden, door 
adviesdiensten, gepersonaliseerde hulp en 
trajectbenaderingen en door een op de 
behoefte van het individu en de 
arbeidsmarkt afgestemde opleiding en 
vervolgopleiding. Wetgeving inzake 
antidiscriminatie in arbeidsrelaties moet 
effectief worden ingevoerd, 
overeenkomstig de EU-wetgeving. 
Daarnaast zijn innoverende programma's 
nodig om te helpen bij de herintegratie 
van personen met een handicap en 
ouderen op de arbeidsmarkt. Bovendien 
dienen de lidstaten de belemmeringen weg 
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te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

te nemen die de toegang van nieuwkomers 
tot de arbeidsmarkt bemoeilijken, het 
scheppen van duurzame arbeidsplaatsen 
van goede kwaliteit te steunen, sociale 
innovatie te bevorderen en de kwaliteit 
van de arbeidsbureaus te verbeteren. De 
kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren, ouderen, legale migranten en
etnische minderheden, personen met een 
handicap en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

Or. en

Amendement 173
Evelyn Regner

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. Met 
name een genderspecifieke segmentering 
van de arbeidsmarkt moet worden 
tegengegaan, waarbij bijzondere 
maatregelen moeten worden getroffen 
tegen de alomtegenwoordigheid van 
vrouwen in slechtbetaalde 
arbeidsverhoudingen, en de bevordering 
van vrouwen in leidinggevende posities 
moet worden geïntensiveerd.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
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arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

Or. de

Amendement 174
Vilija Blinkevičiūtė

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. Om de 
fundamentele rechten van de werknemers 
en de sociale garanties te verzekeren en te 
voorkomen dat zij op de arbeidsmarkt 
worden uitgebuit, moeten de werknemers 
moeten de werknemers legaal te werk 
gesteld zijn op grond van een 
arbeidscontract en in overeenstemming 
met alle wettelijke normen die in de 
wetgeving zijn vastgelegd. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat een 
transparante arbeidsmarkt over de gehele 
Europese Unie een realiteit wordt.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
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versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

Or. lt

Motivering

Illegaal werk en werk dat niet beantwoordt aan de in de wetgeving vastgestelde eisen zijn al 
veel te veel verspreid in de Europese Unie. Een bijzonder groot risico lopen daarbij de 
migrerende werknemers vanwege hun ontoereikende kennis van de taal en van de wet. Dat 
betekent aantasting van de rechten van de werknemers en verlies aan belastinginkomsten 
voor de lidstaten, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheden van het sociaal beleid worden 
verminderd.

Amendement 175
Sergio Gaetano Cofferati

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan 
teneinde armoedig werk en sociale 
uitsluiting terug te dringen. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen, scholing te bevorderen en door ook 
werknemers met vaste contracten en 
zelfstandigen het recht op passende sociale 
zekerheid te bieden. De diensten voor 
arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 



AM\820832NL.doc 115/226 PE442.935v02-00

NL

arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

Or. it

Amendement 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
tegen te gaan. Ook moet alles in het werk 
worden gesteld om zwart werken te 
bestrijden. Arbeidsmobiliteit dient te 
worden beloond. De kwaliteit van de banen 
en de arbeidsvoorwaarden dienen te 
worden bevorderd door op te treden tegen 
lage lonen en door ook werknemers met 
vaste contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening moeten worden 
versterkt en dienen allen bij te staan, in het 
bijzonder jongeren en mensen die werkloos 
dreigen te worden en voor laag 
gekwalificeerde personen. degenen die het 
verst van de arbeidsmarkt staan dienen 
individueel te worden begeleid.

Or. pl

Amendement 177
Ria Oomen-Ruijten

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 
Gereguleerde vormen van flexibele 
arbeid, waaronder uitzendarbeid, moet 
worden bevorderd, aangezien die van 
essentieel belang zijn voor het verhogen 
van de arbeidsparticipatie en de creatie 
van banen. Arbeidsmobiliteit dient te 
worden beloond. De kwaliteit van de banen 
en de arbeidsvoorwaarden dienen te 
worden bevorderd door op te treden tegen 
lage lonen en door ook werknemers met 
vaste contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

Or. nl

Amendement 178
Sylvana Rapti

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan, door 
middel van doelmatige instrumenten voor 
controle op de naleving van de 
werknemersrechten. Arbeidsmobiliteit 
dient te worden beloond. De kwaliteit van 
de banen en de arbeidsvoorwaarden dienen 
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contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

te worden bevorderd door op te treden 
tegen lage lonen en door ook werknemers 
met vaste contracten en zelfstandigen 
passende sociale zekerheid te bieden. De 
diensten voor arbeidsvoorziening dienen te 
worden versterkt en dienen allen bij te 
staan (ook jongeren en mensen die 
werkloos dreigen te worden); degenen die 
het verst van de arbeidsmarkt staan dienen 
individueel te worden begeleid.

Or. el

Amendement 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond.
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond.
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen verbeterde en
passende sociale zekerheid en 
arbeidsrechten te bieden. De diensten voor 
arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

Fatsoenlijk werk moet het leidende 
beginsel zijn zowel voor de schepping van 
banen als voor de integratie in de 
arbeidsmarkt.

Or. en
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Amendement 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid. Overeenkomsten voor 
onbepaalde duur moeten de regel blijven, 
stabiele overeenkomsten moeten in het 
arbeidsrecht worden bevorderd.

Or. en

Amendement 181
Marian Harkin

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke,
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan. 
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Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

Arbeidsmobiliteit dient te worden 
bevorderd en beloond. De kwaliteit van de 
banen en de arbeidsvoorwaarden dienen te 
worden bevorderd door op te treden tegen 
lage lonen en de vermindering van het 
aantal werkende armen door ook 
werknemers met vaste contracten en 
zelfstandigen passende sociale zekerheid te 
bieden. De diensten voor 
arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

Or. en

Amendement 182
Milan Cabrnoch

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond.
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en arbeidsmarktsegmentering 
te bestrijden met maatregelen om tijdelijke, 
onzekere en onvolledige werkgelegenheid, 
alsook zwart werken tegen te gaan.
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond.
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 
voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid.

Or. en
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Amendement 183
Siiri Oviir

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is van het grootste belang 
arbeidsplaatsen van hoge kwaliteit te 
creëren, die ook op de langere termijn 
nodig zijn en een hoge toegevoegde 
waarde hebben. Daarom is het essentieel 
dat het onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid veranderingen in 
de economische structuur ondersteunen. 
In de regel zullen banen die tijdens een 
economische crisis verloren gaan na de 
crisis niet meer in dezelfde aantallen in de 
zelfde sectoren terugkomen. Het 
onderwijsstelsel moet daarom flexibel 
reageren op de behoeften van de 
arbeidsmarkt, die op de nieuwe 
economische structuur zijn afgestemd. 
Het werkgelegenheidsbeleid moet 
verzekeren dat werknemers een zo soepel 
mogelijke overgang kunnen maken tussen 
verschillende sectoren van de economie 
en verschillende situaties op de 
arbeidsmarkt. Het is daarom nog 
noodzakelijker dan in het verleden om als 
uitgangspunt doelstellingen op lange 
termijn te nemen en de nadruk meer te 
leggen op gecoördineerde maatregelen op 
het gebied van het ondernemings-, 
onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid.

Or. et

Amendement 184
Rovana Plumb

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten er rekening mee 
houden dat de vraag naar arbeid moet 
worden verhoogd door macro-
economische beleidsmaatregelen die 
gericht zijn op duurzame groei, alsmede 
door innovatie en regionaal beleid om 
investeringen en de schepping van banen 
te bevorderen. Er moeten meer banen 
worden geschapen om een groenere, 
slimmere, fatsoenlijkere en inclusievere 
economie tot stand te brengen.
De sociale partners en de werkgevers 
moeten een prominentere rol krijgen met 
betrekking tot de identificatie van de 
bestaande mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt en de verhoging van de 
productiviteit en de kwaliteit van de 
arbeid.
De lidstaten moeten de participatiegraad 
opvoeren via activeringsmaatregelen , met 
name voor etnische minderheden, met 
inbegrip van Roma.
De lidstaten moeten de arbeidsparticipatie 
opvoeren via beleidsmaatregelen om 
gendergelijkheid en gelijk loon te 
bevorderen - om de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen te verminderen tot 0-
5% in 2020.
De lidstaten de nodige programma's 
ontwikkelen om eenoudergezinnen te 
ondersteunen, met focus op de 
leefomstandigheden van de kinderen.
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
jongeren tot 25 jaar die 3 maanden 
werkloos zijn, een arbeidsplaats of een 
opleidingsplaats krijgen aangeboden.
Met fiscale stimulansen, vereisten op het 
gebied van werkgelegenheid voor 
jongeren bij overheidsopdrachten en een 
pact inzake werkgelegenheid voor 
jongeren tussen de regeringen en de 
sociale partners en de werkgevers moet 
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een betere toegang van jongeren tot de 
arbeidsmarkt worden gegarandeerd.
De lidstaten moeten krachtige 
maatregelen nemen om de zwarte en 
grijze economie met haar ongereguleerde 
arbeidskrachten te ontmoedigen, omdat 
deze meer negatieve effecten op de 
arbeidsmarkt van de EU heeft, in plaats 
van alleen maatregelen te nemen om hun 
interne arbeidskrachten te beschermen; 
de lidstaten moeten de gevolgen 
beoordelen van een besluit om de 
arbeidsmarkt volledig open te stellen voor 
alle EU-burgers.
De nationale en Europese 
microkredietfaciliteiten moeten specifieke 
programma's omvatten voor jongeren en 
vrouwen waarmee een minimuminkomen 
wordt uitgekeerd in het eerste jaar na het 
opstarten van de zaak, om van 
ondernemerschap een reële optie te 
maken.
Centra voor werkgelegenheid moeten 
gepersonaliseerde opleiding aanbieden, 
alsmede toegang tot hogesnelheidsinternet 
voor werkzoekenden, om hun zoektocht 
naar werk zoveel mogelijk te 
vergemakkelijken.
Het aantal werkende armen moet worden 
beperkt door een minimumloon te 
garanderen dat bij wet of via collectieve 
onderhandelingen wordt vastgesteld en 
door te garanderen dat op het gebied van 
sociale bescherming niet wordt 
gediscrimineerd.
De lidstaten houden rekening met het feit 
dat de combinatie van werk en privéleven 
moet worden verbeterd, indien nodig door 
de wettelijke normen te verstrengen om de 
bescherming tegen onzeker werk te 
verbeteren.
De lidstaten moeten zwartwerk tegengaan 
via een geharmoniseerd systeem, met 
stimulansen en boetes in de vorm van 
belastingverhogingen.
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De werkloosheidsverzekeringsstelsels 
moeten evolueren in de richting van 
werkgelegenheidsverzekeringsstelsels, 
door elke werkloze een baan, omscholing 
of een sociaal nuttige activiteit te 
garanderen. Iedereen die werkloos wordt, 
moet binnen een redelijke tijdspanne een 
nieuwe start aangeboden krijgen. In het 
geval van jongeren moet deze tijdsspanne 
kort zijn, maximum 4 maanden, en voor 
personen met meer ervaring maximum 12 
maanden.

Or. en

Amendement 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun 
kunnen bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en 
andere kwetsbare groepen helpen 
integreren in de arbeidsmarkt. Het beleid 
voor evenwicht tussen werk en privéleven 
dient met betaalbare kinderopvang en 
innovatieve arbeidspatronen te zorgen 
voor een hogere arbeidsparticipatiegraad, 
met name onder jongeren, ouderen en 
vrouwen; het beleid dient er in het 
bijzonder op gericht te zijn dat 
hooggekwalificeerde vrouwen die 

Schrappen.
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werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Or. en

Amendement 186
Ilda Figueiredo

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun 
kunnen bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 

Teneinde een ecologisch en sociaal 
duurzame ontwikkeling te bevorderen en
de arbeidsparticipatie (van met name 
laaggeschoolden) te vergroten, dienen de 
lidstaten de belasting- en uitkeringsstelsels
aan te passen en de capaciteit van 
overheidsdiensten te vergroten. De 
lidstaten dienen de arbeidsparticipatie op te 
voeren door maatregelen te treffen die
"Good Work", gendergelijkheid en gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. In dat verband is een 
Europese garantie voor de jeugd 
noodzakelijk, op basis waarvan elke 
jongere in de EU zodra hij werkloos wordt 
aanspraak kan maken op een geschikte, 
goedbetaalde baan die is afgestemd op 
zijn kwalificaties en vaardigheden, een 
stageplaats, een aanvullende opleiding of 
een combinatie van werk en opleiding. 
Het beleid voor evenwicht tussen werk en 
privéleven dient met betaalbare 
kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een
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krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

vermindering van de arbeidstijd met 
behoud van loon, en daarmee voor een
hogere arbeidsparticipatiegraad, met name 
onder jongeren, ouderen en vrouwen; het 
beleid dient er in het bijzonder op gericht 
te zijn dat hooggekwalificeerde vrouwen 
die werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. Bovendien 
moet het beleid voor evenwicht tussen 
werk en privéleven de zekerheid bij het 
veranderen van baan waarborgen op basis 
van een goede arbeidsbescherming door 
de sociale rechten en de sociale 
bescherming te verbeteren, teneinde 
inkomensrisico's te voorkomen en het 
behoud en de opbouw van 
pensioenrechten en 
ziektekostenverzekeringen e.d. te 
waarborgen tijdens het veranderen van 
baan, maar ook tijdens verlofperioden 
(bijvoorbeeld voor de zorg voor 
hulpbehoevenden, het volgen van 
opleidingen en onderwijs, sabbaticals 
enz.). De lidstaten dienen tevens het 
combineren van werk en leven buiten het 
werk te bevorderen door een wezenlijke 
vermindering van de arbeidstijd per week, 
alsmede door de wettelijk vastgelegde 
maximale arbeidstijd per week wezenlijk 
te verminderen en strikte maxima vast te 
leggen voor overwerk. De lidstaten dienen 
ook de belemmeringen waardoor 
nieuwkomers moeilijk toegang krijgen tot 
de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en hoogwaardige, met 
name sociale diensten, en sociale 
innovatie te bevorderen. De toegang tot de 
arbeidsmarkt voor jongeren en 
nieuwkomers moet mogelijk worden 
gemaakt door het arbeidsleven wezenlijk 
te beperken.

Or. en
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Amendement 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun 
kunnen bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Teneinde een ecologisch en sociaal 
duurzame ontwikkeling te bevorderen en
de arbeidsparticipatie (van met name 
laaggeschoolden) te vergroten, dienen de 
lidstaten de belasting- en uitkeringsstelsels
aan te passen en de capaciteit van 
overheidsdiensten te vergroten. De 
lidstaten dienen de arbeidsparticipatie op te
voeren door maatregelen te treffen die
"Good Work", gendergelijkheid en gelijke 
beloning voor gelijke of gelijkwaardige 
arbeid bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. In dat verband is een 
Europese garantie voor de jeugd 
noodzakelijk, op basis waarvan elke 
jongere in de EU zodra hij werkloos wordt 
aanspraak kan maken op een geschikte, 
goedbetaalde baan die is afgestemd op 
zijn kwalificaties en vaardigheden, een 
stageplaats, een aanvullende opleiding of 
een combinatie van werk en opleiding. 
Het beleid voor evenwicht tussen werk en 
privéleven dient met betaalbare 
kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een
vermindering van de arbeidstijd met 
behoud van loon, en daarmee voor een
hogere arbeidsparticipatiegraad, met name 
onder jongeren, ouderen en vrouwen; het 
beleid dient er in het bijzonder op gericht 
te zijn dat hooggekwalificeerde vrouwen 
die werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. Bovendien 
moet het beleid voor evenwicht tussen 
werk en privéleven de zekerheid bij het 
veranderen van baan waarborgen op basis 
van een goede arbeidsbescherming door 
de sociale rechten en de sociale 
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bescherming te verbeteren, teneinde 
inkomensrisico's te voorkomen en het 
behoud en de opbouw van 
pensioenrechten en 
ziektekostenverzekeringen e.d. te 
waarborgen tijdens het veranderen van 
baan, maar ook tijdens verlofperioden 
(bijvoorbeeld voor de zorg voor 
hulpbehoevenden, het volgen van 
opleidingen en onderwijs, sabbaticals 
enz.). De lidstaten dienen tevens het 
combineren van werk en leven buiten het 
werk te bevorderen door een wezenlijke 
vermindering van de arbeidstijd per week, 
alsmede door de wettelijk vastgelegde 
maximale arbeidstijd per week wezenlijk 
te verminderen en strikte maxima vast te 
leggen voor overwerk. De lidstaten dienen 
ook de belemmeringen waardoor 
nieuwkomers moeilijk toegang krijgen tot 
de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en hoogwaardige, met 
name sociale diensten, en sociale 
innovatie te bevorderen. De toegang tot de 
arbeidsmarkt voor jongeren en 
nieuwkomers moet mogelijk worden 
gemaakt door het arbeidsleven wezenlijk 
te beperken.

Or. en

Amendement 188
Evelyn Regner

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
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herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare en kwalitatief hoogwaardige
kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten moeten maatregelen nemen om 
de vaders meer te betrekken bij de zorg 
voor de kinderen. De lidstaten dienen ook 
de belemmeringen waardoor nieuwkomers 
moeilijk toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt weg te nemen, zelfstandige 
activiteit en nieuwe banen te ondersteunen 
op gebieden als groene werkgelegenheid en 
de zorgsector, en sociale innovatie te 
bevorderen. Er moet regelmatig bericht 
worden uitgebracht omtrent de 
inkomenssituatie van vrouwen en 
mannen.

Or. de

Amendement 189
Sergio Gaetano Cofferati

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
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dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun 
kunnen bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belastingstelsels zodanig te 
herzien dat de belastingdruk omlaag gaat
en een beleid te voeren dat het 
demografische vraagstuk aanpakt, zowel 
via een sterke bijdrage tot de sociale 
reproductie als via herintreding in het 
arbeidsproces zodat de arbeidsparticipatie 
toeneemt en de financiering van goede en 
houdbare socialezekerheidsstelsels en 
goede en toegankelijke overheidsdiensten 
overeind blijft. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Or. it

Amendement 190
Alejandro Cercas

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de voorwaarden voor 
zelfstandige arbeid verbeteren, zowel voor 
individuele personen als voor collectieven 
in het kader van sociale 
ondernemingsvormen. Er moet steun 
worden verleend aan ondernemingen op 
sociale grondslag als een belangrijke bron 
van schepping van arbeidsplaatsen die 
minder afhankelijk zijn van de 
bedrijfscyclus en op kleine schaal 
diensten verlenen met een hoge 
arbeidsintensiteit en een groot sociaal nut.

Or. es
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Amendement 191
Pascale Gruny

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten,
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. Evenzo 
moet bijzondere aandacht worden 
geschonken aan telewerken. De lidstaten 
moeten aangespoord worden om sociale 
een fiscale maatregelen te nemen om deze 
vorm van arbeid te bevorderen. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Or. fr
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Amendement 192
Sylvana Rapti

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die gendergelijkheid 
en gelijke beloning bevorderen, en die 
jongeren, gehandicapten, legale migranten 
en andere kwetsbare groepen, helpen 
integreren in de arbeidsmarkt. Met behulp 
van nieuwe technologieën kunnen ook ver 
buiten de economische centra wonende 
bevolkingsgroepen daarbij worden 
geholpen. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang, sociale 
voorzieningen en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen en 
ongelijke behandelingen waardoor 
nieuwkomers moeilijk toegang krijgen tot 
de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Or. el
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Amendement 193
Tadeusz Cymański

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten,; 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en ook 
sociale innovatie te bevorderen.

Or. pl
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Amendement 194
Ria Oomen-Ruijten

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op senior management 
niveau en op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Or. nl
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Amendement 195
Olle Ludvigsson

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen. Bij het 
verbeteren van de werking en de prestaties 
van de arbeidsmarkt moeten de lidstaten 
de sociale partners actief betrekken bij de 
uitwerking van nationaal beleid, en hun 
recht om, overeenkomstig nationaal recht 
en gebruik, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te sluiten en toe te 
passen onverkort waarborgen.
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Or. en

Amendement 196
Elizabeth Lynne

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid, non-
discriminatie en gelijke beloning 
bevorderen, en die jongeren, ouderen, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit, beoefenaars van 
een vrij beroep en nieuwe banen te 
erkennen en te ondersteunen op gebieden 
als groene werkgelegenheid en de 
zorgsector, en sociale innovatie te 
bevorderen.

Or. en
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Amendement 197
Rovana Plumb

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
vrouwen tot 45, etnische minderheden, 
inclusief Roma, gehandicapten, legale 
migranten en andere kwetsbare groepen 
helpen integreren in de arbeidsmarkt. Het 
beleid voor evenwicht tussen werk en 
privéleven dient met betaalbare 
kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Or. en
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Amendement 198
Marian Harkin

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en andere 
kwetsbare groepen helpen integreren in de 
arbeidsmarkt. Het beleid voor evenwicht 
tussen werk en privéleven dient met 
betaalbare kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun kunnen 
bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, 
zorgverantwoordelijkheden, legale 
migranten en andere kwetsbare groepen 
helpen integreren in de arbeidsmarkt. Het 
beleid voor evenwicht tussen werk en 
privéleven dient met betaalbare 
kinderopvang en innovatieve 
arbeidspatronen te zorgen voor een hogere 
arbeidsparticipatiegraad, met name onder 
jongeren, ouderen en vrouwen; het beleid 
dient er in het bijzonder op gericht te zijn 
dat hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

Or. en
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Amendement 199
Csaba Őry

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun 
kunnen bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en 
andere kwetsbare groepen helpen 
integreren in de arbeidsmarkt. Het beleid 
voor evenwicht tussen werk en privéleven 
dient met betaalbare kinderopvang en 
innovatieve arbeidspatronen te zorgen 
voor een hogere arbeidsparticipatiegraad, 
met name onder jongeren, ouderen en 
vrouwen; het beleid dient er in het 
bijzonder op gericht te zijn dat 
hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

In dit verband dient volop gebruik te 
worden gemaakt van de middelen van het 
Europees Sociaal Fonds om de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de 
kwaliteit van banen te verbeteren door 
maatregelen te nemen om persoonlijke 
vaardigheden te ontwikkelen en te 
voldoen aan kwaliteitseisen bij beroepen 
met goede toekomstmogelijkheden. Ter 
bevordering van de beroepsmobiliteit 
moeten de lidstaten de bereidheid tot 
mobiliteit door middel van prikkels 
verbeteren.

Or. en
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Amendement 200
Kinga Göncz

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 
tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun 
kunnen bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en 
andere kwetsbare groepen helpen 
integreren in de arbeidsmarkt. Het beleid 
voor evenwicht tussen werk en privéleven 
dient met betaalbare kinderopvang en 
innovatieve arbeidspatronen te zorgen 
voor een hogere arbeidsparticipatiegraad, 
met name onder jongeren, ouderen en 
vrouwen; het beleid dient er in het 
bijzonder op gericht te zijn dat 
hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

In dit verband dient volop gebruik te 
worden gemaakt van de middelen van het 
Europees Sociaal Fonds om de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het 
aanpassingsvermogen van de 
arbeidskrachten te verbeteren. Ter 
bevordering van de beroepsmobiliteit 
moeten de lidstaten de bereidheid tot 
mobiliteit door middel van prikkels 
verbeteren.

Or. en



AM\820832NL.doc 141/226 PE442.935v02-00

NL

Amendement 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om tot volledige werkgelegenheid te 
komen en de problemen aan te pakken 
waarmee ongeschoolde arbeiders op een 
moeilijke arbeidsmarkt te maken krijgen, 
moeten de lidstaten een actief 
arbeidsmarktbeleid voeren dat voortaan 
gericht is op opleiding/omscholing en 
rechtstreekse vacatures en tegelijk de 
belasting- en voordelenstelsels herzien en 
ook de capaciteit van openbare diensten 
om de nodige steun en stimulansen voor 
banenschepping te bieden, en tegelijk 
zorgen voor financiële duurzaamheid. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
veranderingen in het belasting- en sociale 
stelsel leiden tot een bevoordeling van 
stabiele bedrijven, arbeidsovereenkomsten 
van onbepaalde duur en lonen die zijn 
overeengekomen via collectieve 
onderhandelingen en zij moeten tegelijk 
zorgen voor financiële duurzaamheid.

Or. en

Amendement 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uitvoering van de EU-wetgeving 
inzake antidiscriminatie en de combinatie 
werk-privéleven moet worden verbeterd, 
alsmede de voorlichting en raadpleging 
van werknemers en de uitvoering van de 
voorschriften met betrekking tot Europese 
ondernemingsraden.
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Or. en

Amendement 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bevorderen de Europese 
microfinancieringsfaciliteit als voorbeeld 
van de combinatie van economische en 
sociale maatregelen om de economische 
groei en de werkgelegenheid te 
bevorderen.
De nationale en Europese 
microfinancieringsfaciliteiten gaan 
gepaard van specifieke opleidings- en 
begeleidingsprogramma's en sociale-
uitkeringenstelsels waarmee een 
minimuminkomen in het eerste jaar na 
het opstarten van de zaak wordt 
gegarandeerd, om van ondernemerschap 
een reële optie te maken.

Or. en

Amendement 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten ook sociale diensten 
van algemeen belang, met name diensten 
op het gebied van werkgelegenheid, 
gezondheid en huisvesting, bevorderen en 
hierin investeren, waarbij deze diensten 
voldoende gefinancierd moeten worden.

Or. en
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Amendement 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, 
waarop de lidstaten hun nationale 
streefcijfers zullen afstemmen, houdt in 
dat de arbeidsparticipatie voor vrouwen 
en mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 
jaar tot 2020 toeneemt tot 75%, door meer 
jongeren, ouderen en laagopgeleiden aan 
een baan te helpen en legale migranten 
beter te integreren.

De zwakke groeivooruitzichten voor de 
komende jaren, gekoppeld aan de vroege 
begrotingsconsolidatie waartoe de 
lidstaten hebben besloten, hebben een 
verwoestend effect op de werkgelegenheid 
in Europa, met mogelijk het verlies van 
maximum 5 miljoen extra banen. De 
lidstaten moeten met hun economisch 
beleid en de EU 2020-strategie mikken op 
het halen van de doelstelling, wat de 
schepping van banen op middellange 
termijn betreft, van minimum 4 miljoen 
netto nieuwe (fatsoenlijke en 
hoofdzakelijk groene) banen tegen 2014. 
Daarom moeten de lidstaten de vraagzijde 
op de arbeidsmarkt versterken en de 
investeringen in groei opvoeren, door de 
inkomstenzijde van de Europese en de 
nationale begrotingen te verhogen via 
instrumenten als euro-obligaties of een 
felle strijd tegen zwartwerk en 
belastingfraude.

Or. en

Amendement 206
Sylvana Rapti

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
tot 2020 toeneemt tot 75%, door meer 

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
tot 2020 toeneemt tot 75%, door meer 
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jongeren, ouderen en laagopgeleiden aan 
een baan te helpen en legale migranten 
beter te integreren.

jongeren, ouderen, laagopgeleiden en 
personen met een handicap aan een baan 
te helpen en legale migranten beter te 
integreren.

Or. el

Amendement 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
tot 2020 toeneemt tot 75%, door meer 
jongeren, ouderen en laagopgeleiden aan 
een baan te helpen en legale migranten 
beter te integreren.

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
tot 2020 toeneemt tot 75%, door een 
verhoging van de arbeidsparticipatie van
jongeren tot 90%, door ouderen en 
laagopgeleiden aan een baan te helpen en 
legale migranten beter te integreren.

Or. pl

Amendement 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
tot 2020 toeneemt tot 75%, door meer 
jongeren, ouderen en laagopgeleiden aan 
een baan te helpen en legale migranten 

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
tot 2020 toeneemt tot 75%, door meer 
jongeren, ouderen – in het bijzonder 
oudere vrouwen - en laagopgeleiden aan 
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beter te integreren. een baan te helpen en migranten beter te 
integreren.

Or. de

Amendement 209
Ria Oomen-Ruijten

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
tot 2020 toeneemt tot 75%, door meer 
jongeren, ouderen en laagopgeleiden aan 
een baan te helpen en legale migranten 
beter te integreren.

De centrale doelstelling van de EU 
arbeidsmarktbeleid, waarop de lidstaten 
hun nationale streefcijfers zullen 
afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
tot 2020 toeneemt tot 75%, door meer 
jongeren, ouderen en laagopgeleiden aan 
een baan te helpen en legale migranten 
beter te integreren.

Or. nl

Amendement 210
Olle Ludvigsson

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar 
tot 2020 toeneemt tot 75%, door meer 
jongeren, ouderen en laagopgeleiden aan 
een baan te helpen en legale migranten 
beter te integreren.

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat de 
arbeidsparticipatie zowel voor vrouwen als 
voor mannen in de leeftijdsgroep van 20-
64 jaar tot 2020 toeneemt tot 75%, door 
meer jongeren, ouderen en laagopgeleiden 
aan een baan te helpen en legale migranten 
beter te integreren.

Or. en
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Amendement 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- De arbeidsparticipatie van vrouwen moet 
toenemen tot 75%, met minimum 50% 
werk dat economische onafhankelijkheid 
oplevert.

Or. en

Amendement 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4 – streepje 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- De arbeidsparticipatie van personen in 
de leeftijdsgroep van 55-64 jaar moet 
toenemen tot 60%.

Or. en

Amendement 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4 – streepje 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- De werkloosheid van jongeren mag niet 
hoger liggen dan de algemene 
werkloosheid en moet worden 
teruggedrongen tot 10% in 2015.

Or. en
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Amendement 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4 – streepje 4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Een jongerengarantie moet in alle 
lidstaten worden ingesteld, waarbij een 
baan, een opleiding of bijscholing wordt 
gegarandeerd aan alle jongeren onder 25 
na een maximumperiode van vier 
maanden werkloosheid.

Or. en

Amendement 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Bijlage – Richtsnoer 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 8: Een geschoolde 
beroepsbevolking ontwikkelen die in de 
behoeften van de arbeidsmarkt voorziet, 
arbeidsvoorwaarden verbeteren en een 
leven lang leren bevorderen

Richtsnoer 8: Het niveau van basis- en 
voortgezette scholing onder werknemers 
verbeteren en een leven lang leren.

Or. de

Amendement 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 8: Een geschoolde 
beroepsbevolking ontwikkelen die in de 
behoeften van de arbeidsmarkt voorziet, 
arbeidsvoorwaarden verbeteren en een 
leven lang leren bevorderen

Richtsnoer 8: Een geschoolde 
beroepsbevolking ontwikkelen, fatsoenlijk 
werk bevorderen, arbeidsvoorwaarden 
verbeteren en een leven lang leren 
bevorderen



PE442.935v02-00 148/226 AM\820832NL.doc

NL

Or. en

Amendement 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Bijlage – Richtsnoer 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 8: Een geschoolde 
beroepsbevolking ontwikkelen die in de 
behoeften van de arbeidsmarkt voorziet, 
arbeidsvoorwaarden verbeteren en een 
leven lang leren bevorderen

Richtsnoer 8: Arbeidsvoorwaarden 
verbeteren, een leven lang leren 
bevorderen en een geschoolde 
beroepsbevolking ontwikkelen

Or. en

Amendement 218
Csaba Őry

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen hun nationale 
streefcijfers vast op een beperking van het 
percentage voortijdige schoolverlaters tot 
minder dan 10% in 2020 en op een 
verhoging van het percentage 30- tot 34-
jarigen met een voltooide tertiaire of 
gelijkwaardige opleiding tot ten minste 
40%.

Or. en

Amendement 219
Pascale Gruny

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende aanbod aan kennis en 
vaardigheden om nu en in de toekomst aan 
de vraag op de arbeidsmarkt te kunnen 
voldoen. Naast kwaliteitsbasisonderwijs en 
aantrekkelijke beroepsopleidingen dient er 
te worden gezorgd voor prikkels om een 
leven lang te leren en tweedekansonderwijs 
te volgen, zodat elke volwassene zich 
verder kan bekwamen; ook is een gericht 
immigratie- en integratiebeleid geboden. 
De lidstaten dienen systemen voor de 
erkenning van verworven competenties te 
ontwikkelen, belemmeringen voor de 
geografische en arbeidsmobiliteit van 
werknemers weg te nemen, de regelgeving 
te versoepelen zodat onderdanen van 
andere lidstaten ook een 
werkloosheidsuitkering kunnen genieten, 
het starten van een onderneming, ook 
door werknemers, te stimuleren door 
vereenvoudiging van procedures en 
invoering van gunstige belasting- en 
premietarieven in de startfase, het 
verrichten van arbeid door 
gepensioneerden te stimuleren, en de 
verwerving van transversale competenties 
en creativiteit te bevorderen. Hierbij dienen 
zij met name laagopgeleiden te 
ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, bij 
voorbeeld door verstrekking van steun 
aan bedrijven of door fiscale of sociale 
prikkels, maar ook opleiding, vaardigheden 
en ervaring te stimuleren van 
hoogopgeleide werknemers, zoals 
onderzoekers.

Or. fr
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Amendement 220
Silvia Costa

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren, waarbij alle middelen worden 
ingezet, op EU-, nationaal en regionaal 
niveau en uit publieke en private bron, en 
waarbij via een selectief beleid de voor 
steun het eerst in aanmerking komende 
bedrijfstakken en spelers worden 
aangewezen. De sociale partners zorgen 
niet alleen voor de nodige financiële 
middelen maar spannen zich ook in om 
regelingen te ontwerpen voor inpassing 
van werk- en scholingstijd, met bijzondere 
aandacht voor gendergelijkheid en het 
combineren van werk en privéleven. 
Voorts dient er gelegenheid te zijn voor
tweedekansonderwijs, zodat elke 
volwassene zich verder kan bekwamen; 
ook is een gericht immigratie- en 
integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen op basis van het Europese 
kwalificatiekader EQF, dat de Commissie 
nu onverwijld definitief moet goedkeuren,
systemen voor de erkenning van verworven 
competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
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zoals onderzoekers.

Or. it

Amendement 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te 
zorgen voor voldoende kennis en 
vaardigheden om nu en in de toekomst 
aan de vraag op de arbeidsmarkt te 
kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar 
ook opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide
werknemers, zoals onderzoekers.

De lidstaten dienen een alomvattend 
aanbod van kennis en vaardigheden te 
bevorderen, zodat werknemers tegen de 
achtergrond van permanente 
herstructurerings- en 
veranderingsprocessen in alle drie 
sectoren van de arbeidsmarkt een 
duurzame en in beginsel voltijds 
arbeidsplaats kunnen behouden, waarmee 
zij in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien en aan het sociale en culturele 
leven kunnen deelnemen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich te allen tijde 
verder kan bekwamen; ook is een gericht 
immigratie- en integratiebeleid geboden. 
De lidstaten dienen systemen voor de 
erkenning van verworven competenties te 
ontwikkelen, belemmeringen voor de 
geografische en arbeidsmobiliteit van 
werknemers weg te nemen en de 
verwerving van transversale competenties 
en creativiteit te bevorderen. Hierbij dienen 
zij met name laagopgeleiden te 
ondersteunen en discriminering bij de 
toelating tot basis- en voortgezette 
scholing tegen te gaan, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van gekwalificeerde
werknemers, zoals onderzoekers.

Or. de
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Amendement 222
Elisabeth Schroedter

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. De 
noodzakelijke omschakeling naar een 
duurzamere economie zal een permanente 
ontwikkeling van de vaardigheden nodig 
maken. De lidstaten moeten daarom hun 
opleidingssystemen aanpassen om ervoor 
te zorgen dat de beroepsbevolking haar 
vaardigheden kan aanpassen aan de 
behoeften op de arbeidsmarkt van een 
duurzame economie, op basis van 
opleidingsconcepten die gebaseerd zijn op 
bekwaamheid. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

Or. en
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Amendement 223
Sylvana Rapti

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen met de nodige 
synergieën tussen het onderwijsstelsel en 
de arbeidsmarkt, dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers die hun baan hebben 
verloren, te vergroten, maar ook opleiding, 
vaardigheden en ervaring te stimuleren van 
hoogopgeleide werknemers, zoals 
onderzoekers.

Or. el

Amendement 224
Ria Oomen-Ruijten

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de De lidstaten dienen de productiviteit en de 
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inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen, waarbij rekening wordt gehouden 
met de mobiliteit van verworven sociale 
rechten en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers. Uniforme regelgeving 
omtrent kwalificaties en competenties zijn 
wenselijk voor de bevordering van 
mobiliteit op de arbeidsmarkten binnen de 
Europese ruimte.

Or. nl

Amendement 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. De 
mensen beschikken aldus in elke 
levensfase over de beste 
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gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

beroepskwalificaties en vaardigheden, 
hetgeen noodzakelijk is voor een 
daadwerkelijke en duurzame groei. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

Or. it

Amendement 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen,
zodat elke volwassene zich verder kan
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen. 
De lidstaten moeten een tweede kans 
bieden aan jongeren tussen 25 en 35, met 
name een verplicht aanbod van opleiding 
en beroepsopleiding. Voorts moet elke 
volwassene zich verder kunnen
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belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 
stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

Or. en

Amendement 227
Marian Harkin

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar ook 
opleiding, vaardigheden en ervaring te 

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te zorgen 
voor voldoende kennis en vaardigheden om 
nu en in de toekomst aan de vraag op de 
arbeidsmarkt te kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen. 
Hierbij dienen zij met name laagopgeleiden 
te ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere en jongere werknemers te 
vergroten, maar ook opleiding, 
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stimuleren van hoogopgeleide werknemers, 
zoals onderzoekers.

vaardigheden en ervaring te stimuleren van 
hoogopgeleide werknemers, zoals 
onderzoekers.

Or. en

Amendement 228
Csaba Őry

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de
inzetbaarheid te bevorderen door te 
zorgen voor voldoende kennis en 
vaardigheden om nu en in de toekomst 
aan de vraag op de arbeidsmarkt te 
kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang te 
leren en tweedekansonderwijs te volgen, 
zodat elke volwassene zich verder kan 
bekwamen; ook is een gericht immigratie-
en integratiebeleid geboden. De lidstaten 
dienen systemen voor de erkenning van 
verworven competenties te ontwikkelen, 
belemmeringen voor de geografische en 
arbeidsmobiliteit van werknemers weg te 
nemen en de verwerving van transversale 
competenties en creativiteit te bevorderen.
Hierbij dienen zij met name 
laagopgeleiden te ondersteunen en de 
inzetbaarheid van oudere werknemers te 
vergroten, maar ook opleiding, 
vaardigheden en ervaring te stimuleren 
van hoogopgeleide werknemers, zoals 
onderzoekers.

De beschikbaarstelling van hoogwaardig 
onderwijs op de basisschool en
aantrekkelijke beroepsopleidingen die aan
de eisen van het bedrijfsleven en de 
toekomstige vraag op de arbeidsmarkt 
voldoen, zijn voor de lidstaten belangrijke 
prioriteiten. Deze moeten worden 
aangevuld met tweedekansonderwijs en
prikkels om een leven lang te leren, 
waarbij de sociale partners worden 
verzocht de daartoe benodigde tijd 
beschikbaar te stellen en de 
beroepsopleidingen ook financieel te 
steunen. Met name verplichten de 
lidstaten zich ertoe het percentage 
vroegtijdige schoolverlaters tot minder 
dan 10% te beperken en het migratie- en
integratiebeleid met taalonderricht en 
maatschappijleer aan te vullen. De 
lidstaten dienen ook systemen voor de 
erkenning van verworven vaardigheden en
competenties te ontwikkelen.

Or. en
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Amendement 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De geografische en grensoverschrijdende 
mobiliteit die de werkgevers willen, mag 
niet leiden tot slechtere 
werkomstandigheden en lagere 
pensioenen en werkloosheidsuitkeringen. 
Geografische mobiliteit mag nooit leiden 
tot lagere sociale normen.

Or. en

Amendement 230
Rovana Plumb

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Efficiënte strategieën voor levenslang 
leren die openstaan voor iedereen in 
scholen, bedrijven en overheidsinstanties, 
moeten worden bevorderd, inclusief 
adequate stimulansen en een 
kostendelingsmechanisme om de 
participatie in permanente opleiding en 
opleiding op de werkplek gedurende de 
hele levenscyclus te bevorderen, in het 
bijzonder voor laaggeschoolde en oudere 
werknemers.
De lidstaten moeten individuele 
loopbaanplannen ontwikkelen om 
opleiding te verstrekken voor personen die 
een baan zoeken.
Er moet worden gezorgd voor een eerlijke 
omschakeling naar groene banen, waarbij 
een soepele omschakeling naar groene 
sectoren mogelijk wordt gemaakt door 
werknemers om te scholen, met 
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ondersteuning op nationaal en regionaal 
niveau.
Alle menselijke hulpbronnen, 
vaardigheden en kennis moeten worden 
benut, door vrouwen gelijke kansen te 
geven in permanente opleiding en 
levenslang leren.

Or. en

Amendement 231
Rovana Plumb

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie moet een negende 
kerncompetentie met betrekking tot 
milieu, klimaatverandering en duurzame 
ontwikkeling – van essentieel belang in 
een kennismaatschappij – in het kader 
voor levenslang leren opnemen.

Or. en

Amendement 232
Evelyn Regner

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden, waarbij 
een genderspecifieke segmentering bij de 
toegang tot hoogwaardige beroeps- en 
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te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

opleidingsmogelijkheden moet worden 
vermeden. Investeringen in 
personeelsontwikkeling, bijscholing en een 
leven lang leren dienen te worden 
gestimuleerd door gezamenlijke financiële 
bijdragen van overheden, particulieren en 
werkgevers. Om jongeren – en met name 
degenen die geen werk hebben en evenmin 
onderwijs of een opleiding volgen – te 
steunen, dienen de lidstaten in 
samenwerking met de sociale partners 
regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. In het 
kader van een evenwichtig 
werkgelegenheidsbeleid moeten met name 
menswaardige arbeidsplaatsen worden 
geschapen die een billijk inkomen en een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming 
bieden. Er dient regelmatig te worden 
nagegaan of het bijscholings- en 
anticipatiebeleid vruchten afwerpt, om vast 
te stellen welke punten voor verbetering 
vatbaar zijn en de onderwijs- en 
opleidingssystemen beter te laten 
aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

Or. de

Amendement 233
Csaba Őry

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 

In samenwerking met de sociale partners 
en de bedrijven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
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beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden 
van een eerste baan of aanvullende 
onderwijs- of opleidingsmogelijkheden 
(bv. een stage), en dienen zij snel in actie 
te komen wanneer jongeren werkloos
worden. Er dient regelmatig te worden 
nagegaan of het bijscholings- en 
anticipatiebeleid vruchten afwerpt, om 
vast te stellen welke punten voor 
verbetering vatbaar zijn en de onderwijs-
en opleidingssystemen beter te laten 
aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op
toekomstige kwaliteitseisen. 
Personeelsontwikkeling, bijscholing en
nascholing moeten worden gefinancierd
door gezamenlijke bijdragen van
particulieren, werkgevers en overheden. 
Iedereen moet te allen tijde toegang 
hebben tot onderwijs en opleiding van 
goede kwaliteit en vroegtijdige 
schoolverlaters moeten weer in het 
onderwijssysteem kunnen worden
opgenomen.

De lidstaten dienen zodanig in het 
onderwijs te investeren dat het doel om de
vaardigheden van de beroepsbevolking te 
verbeteren, wordt bereikt, mede rekening 
houdend met leren in informele en niet-
formele contexten. Daarbij dienen de 
hervormingen, vooral in verband met de 
inzetbaarheid, erop gericht te zijn via bij-
en nascholing of kennis op het gebied van 
de informatie- en 
communicatietechnologie (ict) het 
verwerven van kerncompetenties te
waarborgen die elke werknemer nodig 
heeft om in een kenniseconomie succesvol 
te zijn. Er dienen maatregelen te worden 
genomen om ervoor te zorgen dat 
leermobiliteit van jongeren en docenten 
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de norm wordt. De lidstaten dienen te 
zorgen voor grotere openheid van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels en voor 
betere afstemming op de arbeidsmarkt, 
met name door nationale 
kwalificatiekaders voor flexibele 
leertrajecten ten uitvoer te leggen, en door 
partnerschappen tussen de 
onderwijswereld en de arbeidsmarkt te 
ontwikkelen, ten einde het percentage 
mensen met een hoger onderwijs- en 
beroepsopleidingsdiploma aanzienlijk te 
verhogen.

Or. en

Amendement 234
Pascale Gruny

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 

In samenwerking met de sociale partners 
en ondernemingen dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gepropageerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan, bij voorbeeld door fiscale 
of sociale prikkels of aanvullende 
onderwijs- of opleidingsmogelijkheden 
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wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

(bv. een stage), en dienen zij snel in actie te 
komen wanneer jongeren werkloos 
worden, met name door individuele 
begeleiding. Er dient regelmatig te worden 
nagegaan of het bijscholings- en 
anticipatiebeleid vruchten afwerpt, om vast 
te stellen welke punten voor verbetering 
vatbaar zijn en de onderwijs- en 
opleidingssystemen beter te laten 
aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen. Daartoe 
dienen de lidstaten ruime bekendheid te 
geven aan het doel van deze fondsen en de 
voorwaarden om ervoor in aanmerking te 
kunnen komen.

Or. fr

Amendement 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 

Er moeten modellen worden ontwikkeld 
voor de deling van de 
verantwoordelijkheid voor de permanente 
ontwikkeling van vaardigheden tussen 
staat, werkgevers en werknemers. In 
samenwerking met de sociale partners en 
het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. De 
voorwaarden scheppen om vrouwen en 
meisjes toegang te laten krijgen tot 
sectoren waar vrouwen sterk 
ondervertegenwoordigd zijn en om 
stereotypen te bestrijden die de beroepen 
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afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

in kwestie nog steeds domineren, is van 
centraal belang zowel om voor 
gendergelijkheid als voor aanbod op de 
arbeidsmarkt te zorgen. Investeringen in 
personeelsontwikkeling, bijscholing en een 
leven lang leren dienen te worden 
gestimuleerd door gezamenlijke financiële 
bijdragen van overheden, particulieren en 
werkgevers. De nationale begrotingen en 
de EU-begroting, met inbegrip van het 
Europees Sociaal Fonds en het Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering, 
moeten worden gecoördineerd en moeten 
erop gericht worden de beroepsbevolking 
voor te bereiden op een duurzame 
economie. Om jongeren – en met name 
degenen die geen werk hebben en evenmin 
onderwijs of een opleiding volgen – te 
steunen, dienen de lidstaten in 
samenwerking met de sociale partners 
regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

Or. en

Amendement 236
Kinga Göncz

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners In samenwerking met de sociale partners 
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en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op
de behoeften aan vaardigheden.
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden 
van een eerste baan of aanvullende 
onderwijs- of opleidingsmogelijkheden 
(bv. een stage), en dienen zij snel in actie 
te komen wanneer jongeren werkloos 
worden. Er dient regelmatig te worden
nagegaan of het bijscholings- en 
anticipatiebeleid vruchten afwerpt, om 
vast te stellen welke punten voor 
verbetering vatbaar zijn en de onderwijs-
en opleidingssystemen beter te laten 
aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

en de civiele maatschappij dienen de 
lidstaten te zorgen voor meer 
opleidingsmogelijkheden, inclusief 
beroepsopleiding, en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op
toekomstige kwaliteitseisen.
Personeelsontwikkeling, bijscholing en
nascholing moeten worden gefinancierd
door gezamenlijke bijdragen van
particulieren, werkgevers en overheden.
Iedereen moet te allen tijde toegang 
hebben tot onderwijs en opleiding van 
goede kwaliteit en vroegtijdige 
schoolverlaters moeten weer in het 
onderwijssysteem kunnen worden 
opgenomen. De lidstaten dienen zodanig 
in het onderwijs te investeren en de 
efficiëntie en effectiviteit van de 
investeringen te verbeteren dat het doel 
om de vaardigheden van de 
beroepsbevolking te verbeteren, wordt 
bereikt. Daarbij dienen de hervormingen, 
vooral in verband met de inzetbaarheid, 
erop gericht te zijn via bij- en nascholing 
of kennis op het gebied van de informatie-
en communicatietechnologie (ict) het 
verwerven van kerncompetenties te 
waarborgen die elke werknemer nodig 
heeft om in een kenniseconomie succesvol 
te zijn. Er dienen maatregelen te worden
genomen om ervoor te zorgen dat 
leermobiliteit van jongeren en docenten 
de norm wordt. De lidstaten dienen te 
zorgen voor grotere openheid van de
onderwijs- en opleidingsstelsels en voor 
betere afstemming op de arbeidsmarkt, 
met name door nationale 
kwalificatiekaders voor flexibele 
leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de 
onderwijswereld en de arbeidsmarkt te 
ontwikkelen, ten einde het percentage 
mensen met een hoger onderwijs- en 
beroepsopleidingsdiploma aanzienlijk te 
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verhogen.

Or. en

Amendement 237
Sylvana Rapti

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende en serieuze 
onderwijs- of opleidingsmogelijkheden 
(bv. een stage) met de nodige sociale 
voorzieningen, en dienen zij snel in actie te 
komen wanneer jongeren werkloos 
worden. Er dient regelmatig te worden 
nagegaan of het bijscholings- en 
anticipatiebeleid vruchten afwerpt, om vast 
te stellen welke punten voor verbetering 
vatbaar zijn en de onderwijs- en 
opleidingssystemen beter te laten 
aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
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doelstellingen te ondersteunen.

Or. el

Amendement 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden 
van een eerste baan of aanvullende 
onderwijs- of opleidingsmogelijkheden 
(bv. een stage), en dienen zij snel in actie te 
komen wanneer jongeren werkloos 
worden. Er dient regelmatig te worden 
nagegaan of het bijscholings- en 
anticipatiebeleid vruchten afwerpt, om vast 
te stellen welke punten voor verbetering 
vatbaar zijn en de onderwijs- en 
opleidingssystemen beter te laten 
aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over en 
maatregelen ter bevordering van het 
arbeidsaanbod, bevordering van deelname 
van het bedrijfsleven aan de basis- en 
voortgezette opleiding en betere anticipatie 
op de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsplanning en -
ontwikkeling, bijscholing en een leven 
lang leren dienen te worden gestimuleerd 
door gezamenlijke financiële bijdragen van 
overheden en werkgevers. Om jongeren –
en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om 
jongeren met of zonder schooldiploma te 
helpen bij het vinden van een eerste baan 
of aanvullende onderwijs- of 
opleidingsmogelijkheden (bv. een stage), 
en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij toekomstbiedende 
werkterreinen. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
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doelstellingen te ondersteunen.

Or. de

Amendement 239
Ria Oomen-Ruijten

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden.
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Bevordering van contacten tussen 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven 
dient er voor te zorgen dat het onderwijs 
aanbod en de behoefte van de 
arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten.
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
betaalde stage), en dienen zij snel in actie 
te komen wanneer jongeren werkloos 
worden. Er dient regelmatig te worden 
nagegaan of het bijscholings- en 
anticipatiebeleid vruchten afwerpt, om vast 
te stellen welke punten voor verbetering 
vatbaar zijn en de onderwijs- en 
opleidingssystemen beter te laten 
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aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

Or. nl

Amendement 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. stages die 
gericht zijn op het verwerven van 
beroepsvaardigheden en de mogelijkheid 
om werk te krijgen), en dienen zij snel in 
actie te komen wanneer jongeren werkloos 
worden. Er dient regelmatig te worden 
nagegaan of het bijscholings- en 
anticipatiebeleid vruchten afwerpt, om vast 
te stellen welke punten voor verbetering 
vatbaar zijn en de onderwijs- en 
opleidingssystemen beter te laten 
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doelstellingen te ondersteunen. aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

Or. pl

Amendement 241
Elizabeth Lynne

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden.
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-

In samenwerking met de sociale partners,
het bedrijfsleven en alle belanghebbenden
dienen de lidstaten te zorgen voor meer 
opleidingsmogelijkheden en betere school-
en beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden.
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren, 
ouderen en met name degenen die geen 
werk hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen, te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners, indien van toepassing, regelingen 
in te voeren om pas afgestudeerden te 
helpen bij het vinden van een eerste baan 
of aanvullende onderwijs- of 
opleidingsmogelijkheden (bv. een stage of 
niet-beroepsgerichte educatie voor alle 
leeftijden), en dienen zij snel in actie te 
komen wanneer jongeren werkloos 
worden. Er dient regelmatig te worden 
nagegaan of het bijscholings- en 
anticipatiebeleid vruchten afwerpt, om vast 
te stellen welke punten voor verbetering 
vatbaar zijn en de onderwijs- en 
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middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

opleidingssystemen beter te laten 
aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

Or. en

Amendement 242
Marian Harkin

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en de ontwikkeling van 
KMO's en betere anticipatie op de 
behoeften aan vaardigheden. Investeringen 
in personeelsontwikkeling, bijscholing en 
een leven lang leren dienen te worden 
gestimuleerd door gezamenlijke financiële 
bijdragen van overheden, particulieren en 
werkgevers. Om jongeren – en met name 
degenen die geen werk hebben en evenmin 
onderwijs of een opleiding volgen – te 
steunen, dienen de lidstaten in 
samenwerking met de sociale partners 
regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden van 
een eerste baan of aanvullende onderwijs-
of opleidingsmogelijkheden (bv. een 
stage), en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden. Er 
dient regelmatig te worden nagegaan of het 
bijscholings- en anticipatiebeleid vruchten 
afwerpt, om vast te stellen welke punten 
voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
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middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

Or. en

Amendement 243
Jutta Steinruck

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen meer te investeren in 
vervoer, energie, telecommunicatie en IT-
infrastructuur en ten volle gebruik te 
maken van de Europese structuurfondsen 
waarvan de regels en procedures moeten 
worden geharmoniseerd om de 
uitvoeringssystemen te vereenvoudigen en 
de deelname van potentiële begunstigden 
aan door de Unie medegefinancierde 
programma's aan te moedigen. Daartoe 
dienen de lidstaten synergieën te creëren 
tussen hun cohesiebeleid en andere 
bestaande sectorale beleidsvormen, in 
overeenstemming met een geïntegreerde 
benadering, aangezien cohesie sterkte 
biedt, een ongebruikt potentieel benut, 
structurele verschillen tussen landen en 
regio's verkleint, de groei doet toenemen 
en het concurrentievermogen van de 
regio's van de Unie in een geglobaliseerde 
wereld verbetert, de effecten van de 
wereldwijde economische crisis 
compenseert en sociaal kapitaal in de 
Unie genereert.

Or. de

Amendement 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle onderwijsberoepen, te beginnen met 
dat van kleuterleidster, moeten meer 
erkenning krijgen, met behoorlijke 
arbeidsomstandigheden, permanente 
opleiding voor gevorderden en 
eerbiediging van een genderquota.

Or. en

Amendement 245
Rovana Plumb

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten 
wetenschappelijkonderzoeksactiviteiten 
door jongeren aanmoedigen door 
onderzoeksbeurzen ter beschikking te 
stellen en internationale mobiliteit 
mogelijk te maken in het kader van de uit 
de Europese sociale fondsen 
gefinancierde programma's.

Or. en

Amendement 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om onzeker werk en werk van lage 
kwaliteit, ongezonde mededinging en 
belastingontduiking in de EU te bestrijden 
moeten de lidstaten een pan-Europese 
benadering ontwerpen om de 
arbeidskwaliteit te garanderen, de 
arbeidsomstandigheden van de meest 
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kwetsbaren te verbeteren en sociale 
dumping te bestrijden. De lidstaten 
moeten ook in nauwe samenwerking met 
de sociale partners zorgen voor meer 
handhaving, toezicht, controle en straffen, 
schepping van duurzame banen en een 
strategie voor duurzame, groene banen.

Or. en

Amendement 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om jongeren – en met name degenen die 
geen werk hebben en evenmin onderwijs 
of een opleiding volgen – te steunen, 
dienen de lidstaten in samenwerking met 
de sociale partners en de civiele 
maatschappij regelingen in te voeren om 
pas afgestudeerden te helpen bij het 
vinden van een eerste baan of 
aanvullende onderwijs- of 
opleidingsmogelijkheden (bv. een stage), 
en dienen zij snel in actie te komen 
wanneer jongeren werkloos worden.

Or. en

Amendement 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er dient regelmatig te worden nagegaan 
of het bijscholings- en anticipatiebeleid 
vruchten afwerpt, om vast te stellen welke 
punten voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
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laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

Or. en

Amendement 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Efficiënte strategieën voor levenslang 
leren die openstaan voor iedereen in 
scholen, bedrijven, overheidsinstanties en 
gezinnen, op basis van Europese 
akkoorden, moeten worden bevorderd, 
inclusief adequate stimulansen en 
kostendelingsmechanismen om de 
participatie in permanente opleiding en 
opleiding op de werkplek gedurende de 
hele levenscyclus te bevorderen, in het 
bijzonder voor laaggeschoolde en oudere 
werknemers. Een betere coördinatie van 
onderwijs, opleiding en levenslang leren 
is nodig, gelet op de toenemende 
afhankelijkheid van innovatie, waarbij 
ook rekening moet worden gehouden met 
gelijke kansen. Voor deze coördinatie 
moet minimum 7% van het BBP worden 
uitgetrokken.
Onderwijs en opleiding moeten leiden tot 
de kwalificaties en vaardigheden die 
mensen nodig hebben om op lange 
termijn kansen op de arbeidsmarkt te 
hebben.
Op nieuwe beroepsbehoeften, 
kernvaardigheden en toekomstige 
vaardigheidsvereisten moet worden 
ingespeeld door de omschrijving en 
transparantie van kwalificaties te 
verbeteren, kwalificaties daadwerkelijk en 
grensoverschrijdend te erkennen en niet-
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formeel en informeel leren te valideren. 
Alle menselijke hulpbronnen, 
vaardigheden en kennis moeten worden 
benut, door vrouwen gelijke kansen te 
geven in permanente opleiding en 
levenslang leren. In 2014 moet 15% meer 
volwassenen aan levenslang leren 
deelnemen. Werkgevers moeten worden 
verplicht voortgezette opleiding in het 
kader van levenslang leren toe te staan en 
te ondersteunen en de totstandbrenging 
van werkplekken volgens leeftijd te 
bevorderen. Beroepsopleiding moet de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in geval 
van bedrijfssluiting verbeteren.
Gelet hierop moet onderwijs gratis zijn.

Or. en

Amendement 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten zich verplichten tot 
nationale doelstellingen die elkaar 
aanvullen en die gecoördineerd zijn, om 
de sociale en economische onevenwichten 
tussen regio's te beperken.

Or. en

Amendement 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Bijlage – Richtsnoer 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 8 bis Schepping van duurzame 
banen en een strategie voor duurzame, 
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groene banen
Om tot een slimmere, duurzamere en 
inclusievere economie te komen heeft de 
EU een groenebanenstrategie nodig die 
resultaten oplevert op het gebied van 
vaardigheden, aanpassing van de 
werkplek en omvorming van de 
maatschappij.
Deze strategie moet slimme investeringen 
omvatten om nieuwe groene banen te 
scheppen; stimulansen om bestaande 
banen tot groene banen om te vormen; 
investeringen in opleiding en levenslang 
leren om werknemers te ondersteunen bij 
hun ontwikkeling en hen in staat te stellen 
naar nieuwe banen over te stappen, indien 
nodig; een kaderakkoord inzake 
overgangszekerheid, inclusief het recht op 
opleiding en voldoende sociale zekerheid 
in perioden van overgang naar een 
andere baan; een akkoord tussen de 
sociale partners over het recht op 
levenslang leren en opleiding op de 
werkplek; en steun voor de aanpassing 
van vaardigheden en de organisatie van 
de werkplek in het algemeen.
De lidstaten en de EU moeten bij hun 
inspanningen op het gebied van het 
scheppen van banen focussen op het 
verlenen van steun voor de overgang van 
ondernemingen en werknemers van 
uitdovende sectoren van de industrie naar 
arbeidsplaatsen in sectoren waar nieuwe 
en duurzame banen worden gecreëerd; de 
creatie van ondersteunende infrastructuur 
voor nieuwe sectoren van de economie die 
het potentieel bezitten om duurzame 
banen te scheppen; investeringen in 
opleiding, innovatie en onderzoek, in het 
bijzonder voor KMO's, als drijvende 
krachten van de arbeidsmarkt; de 
versterking van het banenpotentieel van 
de diensten van algemeen belang, 
waardoor de doelstelling om banen te 
scheppen wordt gekoppeld aan de 
positieve kanten van actieve insluiting; 
het afstemmen van openbare 
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investeringen op duurzaam werk van hoge 
kwaliteit.

Or. en

Amendement 252
Csaba Őry

Bijlage – Richtsnoer 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 8 bis: Het beleid inzake sociale 
en economische cohesie versterken ter 
ondersteuning van de werkgelegenheid
De lidstaten verbinden zich ertoe hun 
nationale streefcijfers intern en onder 
elkaar zodanig overeen te komen, aan te 
vullen, te coördineren en aan te passen 
dat onevenwichtigheden qua economische 
ontwikkeling tussen regio's worden 
verminderd.
De lidstaten zijn zich ervan bewust dat het 
cohesiebeleid geen ondergeschikt, maar 
een doeltreffend en ondersteunend 
instrument voor de richtsnoeren is, 
aangezien het aandacht heeft voor 
specifieke regionale kenmerken, regio's 
steunt om hun sociaaleconomische 
problemen op te lossen en verschillen 
verkleint. 
Een geïntegreerde aanpak, bestuur op 
meerdere niveaus en 
partnerschapsbeginselen dienen de 
kernbegrippen te zijn voor governance en 
verwezenlijking van de strategie, waarbij 
met name voor het regionale en 
plaatselijke niveau een cruciale rol is 
weggelegd als vehikel om de talloze 
economische en sociale actoren te 
bereiken die leven en produceren in de 
Unie, met name de KMO's. 
Het cohesiebeleid staat derhalve niet 
alleen garant voor stabiele financiering, 
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maar is ook een krachtig instrument voor 
economische ontwikkeling en daarmee 
een werkgelegenheidsinstrument voor alle 
regio's van de Unie. 

De lidstaten moeten meer investeren in 
transport, energie, telecommunicatie en 
IT-infrastructuur en ten volle gebruik 
maken van de Europese structuurfondsen. 
De deelname van mogelijke begunstigden 
aan door de Unie medegefinancierde 
programma's moet worden aangemoedigd 
door de uitvoeringssystemen te 
vereenvoudigen. 
Daartoe dienen de lidstaten synergieën te 
creëren tussen hun cohesiebeleid en 
andere bestaande sectorale 
beleidsvormen, in overeenstemming met 
een geïntegreerde benadering, aangezien 
cohesie geen kostenpost is, maar kracht 
geeft, een ongebruikt potentieel benut, 
structurele verschillen tussen landen en 
regio's verkleint, de groei doet toenemen 
en het concurrentievermogen van de 
regio's van de Unie in een geglobaliseerde 
wereld verbetert, de effecten van de 
wereldwijde economische crisis 
compenseert en sociaal kapitaal van de 
Unie genereert.

Or. en

Amendement 253
Alejandro Cercas

Bijlage – Richtsnoer 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 8 bis: Het cohesiebeleid 
hervormen en versterken ter 
ondersteuning van de werkgelegenheid
De lidstaten verbinden zich ertoe hun 
nationale streefcijfers intern en onder 
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elkaar zodanig overeen te komen, aan te 
vullen, te coördineren en aan te passen 
dat onevenwichtigheden qua economische 
ontwikkeling tussen regio's worden 
verminderd.
De lidstaten zijn zich ervan bewust dat het 
cohesiebeleid geen ondergeschikt, maar 
een doeltreffend en ondersteunend 
instrument voor de richtsnoeren is, 
aangezien het aandacht heeft voor 
specifieke regionale kenmerken, regio's 
steunt om hun sociaaleconomische 
problemen op te lossen en verschillen 
verkleint. De geïntegreerde aanpak, het 
beheer op verschillende niveaus en de 
associatiebeginselen moeten de kern van 
het beheer en de basis van de strategie 
vormen, aangezien het regionale en, in 
het bijzonder, het locale niveau een uiterst 
belangrijke rol spelen als instrument om 
de talloze economische en sociale 
subjecten te bereiken die productieve 
werkzaamheden verrichte in de Europese 
Unie, zoals de kleine en middelgrote 
ondernemingen en de ondernemingen met 
een sociale grondslag. Het cohesiebeleid 
is voort niet alleen een bron van stabiele 
financiering, maar ook een krachtig 
instrument voor de economische 
ontwikkeling, en daardoor ook een 
instrument ter bevordering van de 
werkgelegenheid in alle regio's van de 
Europese Unie.
De lidstaten dienen meer te investeren in 
vervoer, energie, telecommunicatie en IT-
infrastructuur en ten volle gebruik te 
maken van de Europese structuurfondsen 
waarvan de regels en procedures moeten 
worden geharmoniseerd om de 
uitvoeringssystemen te vereenvoudigen en 
de deelname van potentiële begunstigden 
aan door de Unie medegefinancierde 
programma's aan te moedigen. Daartoe 
dienen de lidstaten synergieën te creëren 
tussen hun cohesiebeleid en andere 
bestaande sectorale beleidsvormen, in 
overeenstemming met een geïntegreerde 
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benadering, aangezien cohesie geen 
kostenpost is, maar kracht geeft, een 
ongebruikt potentieel benut, structurele 
verschillen tussen landen en regio's 
verkleint, de groei doet toenemen en het 
concurrentievermogen van de regio's van 
de Unie in een geglobaliseerde wereld 
verbetert, de effecten van de wereldwijde 
economische crisis compenseert en 
sociaal kapitaal van de Unie genereert.

Or. es

Amendement 254
Kinga Göncz

Bijlage – Richtsnoer 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 8 bis: Het cohesiebeleid 
hervormen en versterken ter 
ondersteuning van de werkgelegenheid
De lidstaten verbinden zich ertoe hun 
nationale streefcijfers intern en onder 
elkaar zodanig overeen te komen, aan te 
vullen, te coördineren en aan te passen 
dat onevenwichtigheden qua economische 
ontwikkeling tussen regio's worden 
verminderd.
De lidstaten zijn zich ervan bewust dat het 
cohesiebeleid geen ondergeschikt, maar 
een doeltreffend en ondersteunend 
instrument voor de richtsnoeren is, 
aangezien het aandacht heeft voor 
specifieke regionale kenmerken, regio's 
steunt om hun sociaaleconomische 
problemen op te lossen en verschillen 
verkleint. Een geïntegreerde aanpak, 
bestuur op meerdere niveaus en 
partnerschapsbeginselen dienen de 
kernbegrippen te zijn voor governance en 
verwezenlijking van de strategie, waarbij 
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met name voor het regionale en 
plaatselijke niveau een cruciale rol is 
weggelegd als vehikel om de talloze 
economische en sociale actoren te 
bereiken die leven en produceren in de 
Unie, met name de KMO's. Het 
cohesiebeleid staat derhalve niet alleen 
garant voor stabiele financiering, maar is 
ook een krachtig instrument voor 
economische ontwikkeling en daarmee 
een werkgelegenheidsinstrument voor alle 
regio's van de Unie.
De lidstaten dienen meer te investeren in 
vervoer, energie, telecommunicatie en IT-
infrastructuur en zij moeten hun 
efficiëntie en effectiviteit verbeteren, door 
ten volle gebruik te maken van de 
Europese structuurfondsen, waarvan de 
regels en procedures moeten worden 
geharmoniseerd om de 
uitvoeringssystemen te vereenvoudigen en 
de deelname van potentiële begunstigden 
aan door de Unie medegefinancierde 
programma's aan te moedigen. Om dit te 
bereiken moeten de lidstaten zorgen voor 
synergie en complementariteit van de 
verschillende financiële instrumenten die
beschikbaar zijn, om de complexe 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
op het vlak van slimme, inclusieve en 
groene groei te verwezenlijken en om de 
meest achtergestelde microregio's en de 
meest kwetsbare groepen, die te kampen 
hebben met complexe multidimensionale 
nadelen, zo doeltreffend mogelijk te 
helpen, aangezien cohesie geen 
kostenpost is, maar kracht verleent, 
onbenut potentieel aanboort, structurele 
verschillen tussen landen en regio's 
vermindert, de groei laat toenemen en het 
concurrentievermogen van de regio's van 
de Unie in de gemondialiseerde wereld 
vergroot, de effecten van de mondiale 
economische crisis tegengaat en sociaal 
kapitaal van de Unie genereert.

Or. en
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Amendement 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 9: De prestaties van de
onderwijs- en opleidingsstelsels op alle 
niveaus verbeteren en deelname aan tertiair 
onderwijs vergroten

Richtsnoer 9: De onderwijs- en 
opleidingsstelsels op alle niveaus 
verbeteren en deelname aan tertiair 
onderwijs vergroten

Or. en

Amendement 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende 
behoeften van de moderne arbeidsmarkt. 
De maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in stelsels voor basis- en 
voortgezette opleiding. Dit dient met name 
de vaardigheden van de beroepsbevolking 
van de EU ten goede te komen, zodat zij 
kan inspelen op de snel veranderende 
arbeidsomgeving. De maatregelen dienen 
alle sectoren te bestrijken (van voorschools 
onderwijs en basisonderwijs tot hoger 
onderwijs, beroepsonderwijs en –opleiding 
tot en met opleidingsprogramma's voor 
volwassenen) en ook rekening te houden 
met niet-formele en informele leervormen. 
Er zijn hervormingen nodig om ervoor te 
zorgen dat iedere burger de 
kerncompetenties verwerft die hij nodigt 
heeft om succesvol te zijn in een 
kenniseconomie; daarbij komt het vooral 
aan op inzetbaarheid, bij- en nascholing en 
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en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

ict-vaardigheden. Er dienen maatregelen te 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
leermobiliteit van jongeren en docenten 
mogelijk wordt gemaakt. De lidstaten 
dienen de openheid en relevantie van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels te 
verbeteren, met name door nationale 
kwalificatiekaders voor soepele
leertrajecten, ook voor hogere leeftijden, in 
te voeren en door partnerschappen tussen 
de onderwijs- en opleidingenwereld en de 
wereld van het werk te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt. 
Voor degenen die om diverse redenen 
geen deel kunnen hebben aan deze 
stelsels moet een sociale zekerheid worden 
gewaarborgd die verder gaat dan een 
armoedevangnet. Voor degenen die 
wegens ziekte en/of handicaps hun 
vroegere beroepsbezigheden niet meer 
kunnen verrichten moeten speciale 
maatregelen voor door- en/of omscholing 
worden getroffen. 

Or. de

Amendement 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 

Door onderwijs en onderzoek de kern van 
de ontwikkelingsstrategie van de 
Europese Unie te maken zal het peil en de 
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dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

kwaliteit van het onderwijs stijgen volgens 
de uitgangspunten excellence en 
billijkheid, uitgaande van een nieuw 
onderwijsmodel waarin het leren centraal 
staat, zodat iedereen toegang krijgt tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten beter worden. 
De lidstaten dienen doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daartoe is 
het nodig dat de investeringen in O&O 
drastisch omhoog gaan, waarvoor de 
herziening van het zevende 
kaderprogramma en de vaststelling van 
het nieuwe meerjarig financieel kader een 
goede gelegenheid vormen, mede met het 
oog op bevordering van de inzetbaarheid, 
permanente scholing en ict-vaardigheden. 
Er dienen maatregelen te worden getroffen 
om ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
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deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

Or. it

Amendement 258
Elisabeth Schroedter

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een groene kenniseconomie; 
daarbij komt het vooral aan op 
inzetbaarheid, bij- en nascholing en ict-
vaardigheden. In verband hiermee mag de 
duurzame dimensie niet beperkt blijven tot 
opleidingen in banen op milieugebied, 
maar dat deze geïntegreerd dient te 
worden in alle opleidingsprogramma's en 
in alle onderwijsniveaus en als 
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afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

voorwaarde gehanteerd dient te worden 
om voor financiële steun in aanmerking 
te komen. De lidstaten en de sociale 
partners moeten gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid voor een preventief 
transformatiebeheer op zich nemen. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

Or. en

Amendement 259
Pascale Gruny

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
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inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden genomen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. Het 
is voorts gewenst dat stages ook in het 
hoger onderwijs tot ontwikkeling komen.
De lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Voor 
overheidssteun aan instellingen voor 
hoger onderwijs moet de verplichting 
worden ingevoerd dat partnerschappen 
met bedrijven worden gesloten. Het beroep 
van docent moet aantrekkelijker worden 
gemaakt. Het hoger onderwijs dient 
toegankelijker te worden gemaakt voor 
niet-traditionele leerlingen en de deelname 
aan tertiair of gelijkwaardig onderwijs 
dient toe te nemen. De lidstaten dienen alle 
nodige maatregelen te treffen om 
voortijdige schoolverlating te voorkomen, 
teneinde het aantal jongeren terug te 
dringen dat geen baan heeft en evenmin 
onderwijs of een opleiding volgt.

Or. fr
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Amendement 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. 
Bijzondere nadruk moet daarbij worden 
gelegd op de kwaliteit van het onderwijs 
en, in het geval van het hoger onderwijs, 
op aanpassing van de studierichtingen 
aan de eisen van de arbeidsmarkt, 
teneinde werkloosheid te voorkomen 
onder de jongeren die een hogere 
schoolopleiding hebben voltooid. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
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dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

Or. pl

Amendement 261
Evelyn Regner

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. Bij die 
maatregelen moet een genderspecifieke 
segmentering bij de toegang tot 
hoogwaardige beroeps- en 
opleidingsmogelijkheden worden 
vermeden. De maatregelen dienen alle 
sectoren te bestrijken (van voorschools 
onderwijs en basisonderwijs tot hoger 
onderwijs, beroepsonderwijs en –opleiding 
tot en met opleidingsprogramma's voor 
volwassenen) en ook rekening te houden 
met niet-formele en informele leervormen. 
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komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

Er zijn hervormingen nodig om ervoor te 
zorgen dat iedere burger de 
kerncompetenties verwerft die hij nodigt 
heeft om succesvol te zijn in een 
kenniseconomie; daarbij komt het vooral 
aan op inzetbaarheid, bij- en nascholing en 
ict-vaardigheden. Er dienen maatregelen te 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
leermobiliteit van jongeren en docenten de 
norm wordt. De lidstaten dienen te zorgen 
voor grotere openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

Or. de

Amendement 262 
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
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inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen, zoals bij 
voorbeeld oudere leerlingen, moeders die 
hun beroepsactiviteit willen hervatten na 
een moederschapsverlof of personen met 
een handicap en de deelname aan 
opleidingen voor de verwerving van 
vaardigheden waaraan behoefte bestaat 
op de arbeidsmarkt dient toe te nemen De 
lidstaten dienen alle nodige maatregelen te 
treffen om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

Or. pl
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Amendement 263
Silvia Costa

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten steeds meer te 
investeren in onderwijs- en
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig, zoals invoering van 
een op objectieve parameters gebaseerd 
beoordelingssysteem voor docenten, om 
ervoor te zorgen dat iedere burger de 
kerncompetenties verwerft die hij nodigt 
heeft om succesvol te zijn in een 
kenniseconomie; daarbij komt het vooral 
aan op inzetbaarheid, bij- en nascholing en 
ict-vaardigheden. Er dienen maatregelen te 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
leermobiliteit van jongeren en docenten de 
norm wordt. De lidstaten dienen te zorgen 
voor grotere openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt en de 
beroepsbekwaamheid van de docenten 
moet verbeterd worden dankzij 
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dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

permanente en systematische 
investeringen in bijscholing. Het hoger 
onderwijs dient toegankelijker te worden 
gemaakt voor niet-traditionele leerlingen 
en de deelname aan tertiair of 
gelijkwaardig onderwijs dient toe te 
nemen. De lidstaten dienen alle nodige 
maatregelen te treffen om voortijdige 
schoolverlating te voorkomen, teneinde het 
aantal jongeren terug te dringen dat geen 
baan heeft en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgt.

Or. it

Amendement 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
dienen maatregelen te worden getroffen om 

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten besnoeiingen op de 
begroting te vermijden en doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking van 
de EU ten goede te komen, zodat zij kan 
inspelen op de snel veranderende behoeften 
van de moderne arbeidsmarkt. De 
maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor volwassenen) 
en ook rekening te houden met niet-
formele en informele leervormen. Er zijn 
hervormingen nodig om ervoor te zorgen 
dat iedere burger de kerncompetenties 
verwerft die hij nodigt heeft om succesvol 
te zijn in een kenniseconomie; daarbij 
komt het vooral aan op inzetbaarheid, bij-
en nascholing en ict-vaardigheden. Er 
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ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

dienen maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met name 
door nationale kwalificatiekaders voor 
flexibele leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de onderwijswereld 
en de arbeidsmarkt te ontwikkelen. Het 
beroep van docent moet aantrekkelijker 
worden gemaakt. Het hoger onderwijs 
dient toegankelijker te worden gemaakt 
voor niet-traditionele leerlingen en de 
deelname aan tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs dient toe te nemen. De lidstaten 
dienen alle nodige maatregelen te treffen 
om voortijdige schoolverlating te 
voorkomen, teneinde het aantal jongeren 
terug te dringen dat geen baan heeft en 
evenmin onderwijs of een opleiding volgt.

Or. en

Amendement 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, 
waarop de lidstaten hun nationale 
streefcijfers zullen afstemmen, houdt in 
dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters wordt teruggebracht tot 
10% en dat het percentage van de 
bevolking in de leeftijdsgroep van 30-34 
jaar dat tertiair of gelijkwaardig onderwijs 
heeft voltooid, stijgt tot ten minste 40% in
2020.

De lidstaten stemmen hun nationale 
streefcijfers af op het beperken van het
percentage voortijdige schoolverlaters tot 
10% in 2014 en op het verhogen van het
percentage 30- tot 34-jarigen met een 
voltooide tertiaire of gelijkwaardige 
opleiding tot ten minste 40%. Er moet 
adequate actie worden ondernomen om 
ervoor te zorgen dat op middellange en 
lange termijn iedereen in de maatschappij 
kan participeren en dat de International 
Standard Classification of Education 3 
(ISCED3) door iedereen kan worden 
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gehaald.

Or. en

Amendement 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat het 
percentage voortijdige schoolverlaters 
wordt teruggebracht tot 10% en dat het 
percentage van de bevolking in de 
leeftijdsgroep van 30-34 jaar dat tertiair of 
gelijkwaardig onderwijs heeft voltooid, 
stijgt tot ten minste 40% in 2020.

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat het 
percentage voortijdige schoolverlaters 
wordt teruggebracht tot 10% en dat het 
percentage van de bevolking in de 
leeftijdsgroep van 30-34 jaar dat tertiair 
onderwijs heeft voltooid, stijgt tot ten 
minste 40% in 2020.

Or. de

Amendement 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat het 
percentage voortijdige schoolverlaters 
wordt teruggebracht tot 10% en dat het 
percentage van de bevolking in de 
leeftijdsgroep van 30-34 jaar dat tertiair of 
gelijkwaardig onderwijs heeft voltooid, 
stijgt tot ten minste 40% in 2020.

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat het 
percentage voortijdige schoolverlaters 
wordt teruggebracht tot 10% en dat het 
percentage van de bevolking in de 
leeftijdsgroep van 30-34 jaar dat tertiair of 
gelijkwaardig onderwijs heeft voltooid, 
stijgt tot ten minste 40% in 2014.

Or. en
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Amendement 268
Csaba Őry

Bijlage – Richtsnoer 10 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 10: Sociale integratie 
bevorderen en armoede bestrijden

Richtsnoer 10: Sociale integratie 
bevorderen en armoede bestrijden, met 
name via integratie in de arbeidsmarkt

Or. en

Amendement 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Bijlage – Richtsnoer 10 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 10: Sociale integratie 
bevorderen en armoede bestrijden

Richtsnoer 10: Armoede bestrijden en
sociale integratie en bescherming
bevorderen

Or. en

Amendement 270
Csaba Őry

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea -1 (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen hun nationale 
streefcijfers vast om het aantal 
Europeanen dat onder de nationale 
armoedegrens leeft, met 25% te 
verminderen en op die manier ruim 
20 miljoen mensen uit de armoede te 
helpen, met name via beleidsmaatregelen 
op het gebied van werkgelegenheid en 
onderwijs.
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Or. en

Amendement 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 

Om dit doel te bereiken moeten de 
lidstaten een grotere inspanning leveren 
om armoede – ook armoede ondanks 
arbeid – uit te bannen. De inspanningen 
dienen volwaardige en zelfstandige 
deelname aan het politieke, 
maatschappelijke en economische leven te 
bevorderen en werkgelegenheid te 
stimuleren. Hierbij dient volop te worden 
gebruikgemaakt van het Europees Sociaal 
Fonds. Ook dient er te worden gestreefd 
naar het waarborgen van gelijke kansen, 
onder meer door toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij een voor 
armoede vrijwarend inkomen en toegang 
tot de gezondheidszorg – en daarmee 
sociale cohesie – kunnen waarborgen. De 
uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals minderheden, 
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sociale uitsluiting, zoals 
eenoudergezinnen, minderheden, 
gehandicapten, kinderen en jongeren, 
bejaarden, legale migranten en daklozen. 
Ook dienen de lidstaten ten behoeve van 
deze groepen de sociale economie en 
sociale innovatie actief te bevorderen.

mensen met een handicap, kinderen en 
jongeren, bejaarden, migranten en 
daklozen. De Raad dient tot 
overeenstemming te komen over een EU-
brede toezegging dat tegen 2015 de 
dakloosheid zal zijn uitgebannen en erop 
toe te zien dat de lidstaten geïntegreerde 
beleidsmaatregelen uitwerken die toegang 
tot hoogwaardige en betaalbare 
huisvesting met afdoende 
energievoorziening voor iedereen 
garanderen; De Raad moet tot 
overeenstemming komen over een EU-
model voor minimuminkomensregelingen 
en ondersteunende uitkeringsregelingen 
waarbij inkomenssteun wordt verschaft 
die minstens 60% van het mediaan 
nationaal equivalent inkomen bedraagt en 
daarnaast met een planning die aangeeft 
wanneer deze doelstelling door alle 
lidstaten bereikt moet zijn; Met het oog op 
de uitbanning van kinderarmoede in de 
EU moeten de lidstaten zich verplichten, 
de kinderarmoede in de periode tot 2012 
met 50% te zullen terugdringen, welk 
percentage aan de hand van ook andere 
dan louter economische indicatoren moet 
worden gemeten, en toereikende middelen 
uit te trekken om deze doelstelling te 
bereiken. Het verdraagt zich niet met de 
doelstellingen van de Europese Unie dat 
een kind tot armoederisico wordt, vooral 
in eenoudergezinnen. De betrokken 
ouders moeten door gratis kinderopvang, 
sociale ondersteuning en speciaal 
toegesneden ondersteuningsregelingen 
van de zijde van de arbeidsbureaus voor 
dit risico worden gevrijwaard. Ook dienen 
de lidstaten, in het bijzonder ten behoeve 
van deze groepen, de sociale economie en 
sociale innovatie actief te bevorderen, met 
het oog op de verschillende sociale risico's 
die zich in het leven kunnen voordoen.

Or. de



PE442.935v02-00 200/226 AM\820832NL.doc

NL

Amendement 272
Csaba Őry

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 

Om dit doel te bereiken, moeten de 
lidstaten zich beijveren om armoede, met 
inbegrip van armoede onder mensen met 
werk, te bestrijden, volwaardige deelname 
aan het maatschappelijk en economisch 
leven te bevorderen en werkgelegenheid te 
stimuleren, waarbij gebruik moet worden
gemaakt van het Europees Sociaal Fonds.
Er moet worden gezorgd voor het 
waarborgen van gelijke kansen en van
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg. Om sociale 
uitsluiting te bestrijden, mensen kansen te 
bieden om een actieve rol in de 
maatschappij te spelen en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, moeten
socialezekerheidsstelsels en actieve 
integratiemaatregelen verder worden 
verbeterd, zodat mensen gedurende 
verschillende fasen van hun leven kansen
en vooruitzichten op een baan krijgen,
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting en dat met name degenen die 
het verst van de arbeidsmarkt afstaan, 
steun krijgen voor kwalitatief goede 
arbeid. Daarom moeten in het kader van 
een actief arbeidsmarktbeleid efficiënte 
strategieën voor opleiding en 
banenschepping worden ontworpen voor 
wie door een gebrek aan opleiding van de 
arbeidsmarkt is uitgesloten. Tegelijkertijd 
dienen de socialezekerheids- en 
pensioenstelsels zodanig te worden 
gemoderniseerd dat zij passende 
inkomenssteun kunnen waarborgen om 
deelname aan het sociale leven en toegang 
tot de gezondheidszorg mogelijk te maken, 
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daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

terwijl de financiële houdbaarheid van 
deze systemen moet worden gehandhaafd.
De uitkeringsstelsels dienen te worden 
gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. De lidstaten zijn in het bijzonder 
gehouden kinderarmoede te bestrijden via 
passende maatregelen, zodat kinderen niet 
in hun persoonlijke ontwikkeling worden 
beperkt en niet worden achtergesteld bij 
hun intrede in het beroepsleven als gevolg 
van armoedegerelateerde belemmeringen 
van hun ontwikkeling. Ook dienen de 
lidstaten ten behoeve van deze groepen de 
sociale economie en sociale innovatie 
actief te bevorderen en de goedgekeurde 
antidiscriminatiemaatregelen doeltreffend 
uit te voeren.

Or. en

Amendement 273
Ria Oomen-Ruijten

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Om concrete 
doelstellingen omtrent armoede 
bestrijding te formuleren zal duidelijk 
moeten worden vastgesteld hoe armoede 
te "meten". De norm dat 60% van het 
mediane inkomen verdienen wordt 
gekenmerkt als "arm" moet genuanceerd 
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name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

worden. Armoede kan niet via een 
dergelijke eenzijdige indicator worden 
vastgesteld. Armoede heeft veel meer 
dimensies, zoals het wel of niet hebben 
van een eigen huis, vermogen, kosten van 
levensonderhoud of schulden. Ook dient 
er te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. Solidariteit tussen generaties 
en tussen verschillende culturen moet 
hierbij als het leidende Europese 
fundament genomen worden. De 
socialezekerheids- en pensioenstelsels 
dienen te worden gemoderniseerd, zodat zij 
passende inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
Bij modernisering van de sociale stelsels 
behoort een goed toezicht en het streven 
naar het verwezenlijken van de sociale 
markt economie. De uitkeringsstelsels 
dienen met name te worden gebruikt om in 
overgangssituaties inkomenszekerheid te 
bieden en armoede te bestrijden, vooral 
met betrekking tot groepen die het 
kwetsbaarst zijn voor sociale uitsluiting, 
zoals eenoudergezinnen, minderheden, 
gehandicapten, kinderen en jongeren, 
bejaarden, legale migranten en daklozen. 
Ook dienen de lidstaten ten behoeve van 
deze groepen de sociale economie en 
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sociale innovatie actief te bevorderen.

Or. nl

Amendement 274
Evelyn Regner

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Bijzondere 
aandacht wordt hier van de lidstaten 
gevraagd voor de steeds groter wordende 
groep van de "working poor". Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. Personen met een migratie-
achtergrond moeten met het oog op onder 
meer de sociale cohesie beter in de 
arbeidsmarkt en de maatschappij worden 
geïntegreerd. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
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te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

Or. de

Amendement 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
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om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ter versteviging van de 
inkomenszekerheid in alle levensfasen 
moeten de lidstaten zorg dragen voor een 
passend minimuminkomen, dat in elk 
geval boven de armoedegrens moet liggen, 
met inachtneming van de verschillende 
culturen, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en wettelijke 
regelingen in de lidstaten. Ook dienen de 
lidstaten ten behoeve van deze groepen de 
sociale economie en sociale innovatie 
actief te bevorderen.

Or. fr

Amendement 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
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werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting en dat met name degenen die 
het verst van de arbeidsmarkt afstaan, 
steun krijgen voor kwalitatief goede 
arbeid. Daarom zijn regelingen met een 
minimuminkomen nodig, rekening 
houdend met de verschillende praktijken, 
collectieve onderhandelingen en nationale 
wet in de lidstaten, waarbij dit inkomen 
60% bedraagt van het nationale mediane 
inkomen, alsmede sociale 
minimumnormen, duidelijke 
doelstellingen voor armoedebeperking, 
met name wat kinderarmoede betreft, en 
duidelijke doelstellingen op het gebied van 
fatsoenlijk werk en de 
socialezekerheidsstelsels. De 
werkloosheidsverzekeringsstelsels moeten 
evolueren in de richting van 
werkgelegenheidsverzekeringsstelsels, 
door elke werkloze een baan, omscholing 
of een sociaal nuttige activiteit te 
garanderen. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
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tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 277
Pascale Gruny

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen er voorts op toe te zien 
dat de mondelinge en schriftelijke 
informatie die de overheid geeft duidelijk 
en volledig is, en dat bij afwijzing van een 
aanvraag een motivering wordt verstrekt 
en wordt medegedeeld welke 
beroepsmogelijkheden er voor de 
betrokkene openstaan. De lidstaten dienen 
doeltreffende antidiscriminatiemaatregelen 
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fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

te treffen. Om sociale uitsluiting te 
bestrijden, mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

Or. fr

Amendement 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede en sociale uitsluiting te bestrijden
dienen volwaardige deelname aan het 
maatschappelijk en economisch leven te 
bevorderen en werkgelegenheid te 
stimuleren. Hierbij dient volop te worden 
gebruikgemaakt van het Europees Sociaal 
Fonds. Ook dient er te worden gestreefd 
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van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

naar het waarborgen van gelijke kansen, 
onder meer door toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd en aangepast aan de 
nieuwe, discontinue en flexibele vormen 
van arbeid. Daarnaast moeten er 
mechanismen komen voor een algemeen 
gegarandeerd minimuminkomen, 
waarvoor onder meer een Europese 
kaderrichtlijn nodig is waarin wordt 
aangegeven wie ervoor in aanmerking 
komt en op welke voorwaarden het wordt 
uitgekeerd en die de begeleidende 
maatregelen formuleert. Die 
mechanismen moeten passende 
inkomenssteun en voorrangstoegang tot 
algemene dienstverlening zoals 
gezondheidszorg en scholing bieden, zodat 
sociale cohesie en kansen op de 
arbeidsmarkt worden geschapen zonder 
dat de financiële houdbaarheid in het 
gedrang komt. De uitkeringsstelsels dienen 
met name te worden gebruikt om in 
overgangssituaties inkomenszekerheid te 
bieden en armoede te bestrijden, vooral 
met betrekking tot groepen die het 
kwetsbaarst zijn voor sociale uitsluiting, 
zoals eenoudergezinnen, minderheden, 
gehandicapten, kinderen en jongeren, 
bejaarden, legale migranten en daklozen. 
Ook dienen de lidstaten ten behoeve van 
deze groepen de sociale economie en 
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sociale innovatie actief te bevorderen.

Or. it

Amendement 279
Siiri Oviir

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen in doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te voorzien. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 

Bestrijding van armoede en uitsluiting 
blijft een essentiële taak. Bij het nastreven 
van dit doel is het noodzakelijk om voor 
alle sociale groepen gelegenheden te 
scheppen om op de arbeidsmarkt te 
kunnen participeren of daarnaar terug te 
keren, ongeacht hun woonplaats of 
onderwijspeil. Het is noodzakelijk een 
juist evenwicht te vinden tussen het 
verschaffen van voldoende zekerheid aan 
de mensen en het in stand houden van 
hun motivatie om te gaan werken en een 
inkomen te verdienen. De inspanningen 
van de lidstaten om armoede te bestrijding 
dienen volwaardige deelname aan het 
maatschappelijk en economisch leven te 
bevorderen en werkgelegenheid te 
stimuleren. Hierbij dient volop te worden 
gebruikgemaakt van het Europees Sociaal 
Fonds. Ook dient er te worden gestreefd 
naar het waarborgen van gelijke kansen, 
onder meer door toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen in doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te voorzien. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
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te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van meest kwetsbaren de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van meest kwetsbaren de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

Or. et

Amendement 280
Jutta Steinruck

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 

Met het oog op dit doel dienen de 
kidstaten inspanningen te leveren om 
armoede, ook armoede ondanks 
beroepsbezigheden, te bestrijden, de 
onbeperkte deelname aan het 
maatschappelijk en economisch leven te 
bevorderen en de werkgelegenheid te 
verruimen. Hierbij dient volop te worden 
gebruikgemaakt van het Europees Sociaal 
Fonds. Gelijke kansen, en ook toegang tot 
betaalbare, duurzame en hoogwaardige 
diensten en overheidsdiensten (waaronder 
online-diensten, conform richtsnoer 4) en 
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name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

met name een adequate gezondheidszorg 
moeten worden gewaarborgd. De lidstaten 
dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

Or. de

Amendement 281
Sylvana Rapti

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
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werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

werkgelegenheid te stimuleren met 
behoorlijke lonen die de zelfstandigheid 
van de werknemers waarborgen. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
de Europese Structuurfondsen. Ook dient 
er te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren, 
waarbij ook de kwetsbare en zwakke 
bevolkingsgroepen moeten zijn verzekerd 
van deelname hieraan. De lidstaten dienen 
doeltreffende antidiscriminatiemaatregelen 
te treffen. Om sociale uitsluiting te 
bestrijden, mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

Or. el
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Amendement 282
Kinga Göncz

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen
van gelijke kansen, onder meer door
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 

Om dit doel te bereiken, moeten de 
lidstaten zich beijveren om armoede, met 
inbegrip van armoede onder mensen met 
werk, te bestrijden, volwaardige deelname 
aan het maatschappelijk en economisch 
leven te bevorderen en werkgelegenheid te 
stimuleren, waarbij gebruik moet worden
gemaakt van het Europees Sociaal Fonds.
Er moet worden gezorgd voor het 
verbeteren van gelijke kansen en van
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg. Om sociale 
uitsluiting te bestrijden, mensen kansen te 
bieden om een actieve rol in de 
maatschappij te spelen en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, moeten
socialezekerheidsstelsels en actieve 
integratiemaatregelen verder worden 
verbeterd, zodat mensen gedurende 
verschillende fasen van hun leven kansen
en vooruitzichten op een baan krijgen,
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting en dat met name degenen die 
het verst van de arbeidsmarkt afstaan, 
steun krijgen voor kwalitatief goede 
arbeid. Tegelijkertijd dienen de 
socialezekerheids- en pensioenstelsels
zodanig te worden gemoderniseerd dat zij 
passende inkomenssteun kunnen 
waarborgen om deelname aan het sociale 
leven en toegang tot de gezondheidszorg
mogelijk te maken, terwijl de financiële 
houdbaarheid van deze systemen moet 
worden gehandhaafd. De 
uitkeringsstelsels dienen te worden 
gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
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daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. De lidstaten zijn in het bijzonder 
gehouden kinderarmoede te bestrijden via 
passende maatregelen, zodat kinderen niet 
in hun persoonlijke ontwikkeling worden 
beperkt en niet worden achtergesteld bij 
hun intrede in het beroepsleven als gevolg 
van armoedegerelateerde belemmeringen 
van hun ontwikkeling. Ook dienen de 
lidstaten ten behoeve van deze groepen de 
sociale economie en sociale innovatie 
actief te bevorderen en de goedgekeurde 
antidiscriminatiemaatregelen doeltreffend 
uit te voeren.

Or. en

Amendement 283
Konstantinos Poupakis

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren door 
opwaardering van het weefsel van sociale 
bescherming via versteking van het 
passief werkgelegenheidsbeleid. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
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arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

Or. el

Amendement 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
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te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. Van buitengewoon belang is 
het verzekeren van gelijke toegang tot 
onderwijs voor kinderen uit arme 
gezinnen en het bieden van gelijke kansen 
aan hen, opdat zij aan de sociale 
uitsluiting kunnen ontsnappen wanneer 
zij volwassen zijn. De socialezekerheids-
en pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

Or. pl
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Amendement 285
Olle Ludvigsson

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
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daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van meest kwetsbaren de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen. Bij het duurzamer maken van 
de overheidsfinanciën moeten de lidstaten 
in het bijzonder aandacht besteden aan de 
positieve effecten van deze verbeteringen 
op de sociale cohesie en de nationale 
begroting. Minder armoede en meer 
participatie leiden tot een daling van de 
sociale uitgaven en meer 
belastinginkomsten.

Or. en

Amendement 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen fatsoenlijke 
werk- en leefomstandigheden en
volwaardige deelname aan het 
maatschappelijk en economisch leven te 
bevorderen en werkgelegenheid te 
stimuleren. Hierbij dient volop te worden 
gebruikgemaakt van het Europees Sociaal 
Fonds. Ook dient er te worden gestreefd 
naar het waarborgen van gelijke kansen, 
onder meer door toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4), met name
op sociaal gebied en op het gebied van 
werkgelegenheid, gezondheidszorg en 
huisvesting, te verzekeren. De lidstaten 
dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
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worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, migranten, gehandicapten, 
kinderen en jongeren, bejaarden, legale 
migranten en daklozen. Ook dienen de 
lidstaten ten behoeve van deze groepen de 
sociale economie en sociale innovatie 
actief te bevorderen. De lidstaten moeten 
hoge minimumnormen voor 
arbeidskwaliteit garanderen, om armoede 
onder werkenden uit te roeien.

Or. en

Amendement 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Bij de 
berekening van de billijkheidsratio moet 
rekening worden gehouden met het feit 
dat de consolidatie van gezinnen het 
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hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

gebruik van ESF-middelen niet in de weg 
staat. Ook dient er te worden gestreefd 
naar het waarborgen van gelijke kansen, 
onder meer door toegang tot betaalbare, 
duurzame en hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen. 
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven. 
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 288
Elizabeth Lynne

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen en de goedgekeurde 
antidiscriminatiewetgeving doeltreffend 
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uit te voeren.

Or. en

Amendement 289
Marian Harkin

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen kansen krijgen, rekening 
houdend met de diverse behoeften en 
verantwoordelijkheden gedurende 
verschillende fasen van hun leven, en 
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 
gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
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te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 290
Jutta Steinruck

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De sociale stelsels mogen niet worden 
afgebouwd, om armoede te bestrijden. Zij
moeten hun capaciteit op het gebied van 
sociale bescherming, inclusie en 
ondersteuning behouden.
Verstrekking van noodzakelijke sociale 
diensten om de inclusie te ondersteunen 
van diegenen die niet aan de arbeidsmarkt 
kunnen deelnemen, moet worden 
gegarandeerd, waarbij wordt bijgedragen 
tot de uitroeiing van armoede en tegelijk 
adequate niveaus van minimuminkomen 
worden gegarandeerd.

Or. en

Amendement 291
Rovana Plumb

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De socialebeschermingsstelsels, inclusief 
pensioenen en gezondheidszorg, moeten 
worden versterkt en gemoderniseerd, om 
ervoor te zorgen dat ze sociaal adequaat 
en financieel duurzaam zijn en dat ze 
aangepast zijn aan de veranderende 
behoeften, waarbij zij tegelijker tijd 
iedereen in Europa adequate bescherming 
moeten bieden tegen sociale 
onzekerheden, bijvoorbeeld 
gezondheidsproblemen, werkloosheid en 
armoede.
De sociale bescherming bij 
kortetermijncontracten, die vooral een 
zaak zijn van vrouwen, in het bijzonder 
zwangere vrouwen, moet door de lidstaten 
worden verbeterd.

Or. en

Amendement 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, houdt in dat het aantal 
Europeanen dat onder de nationale 
armoedegrens leeft, met 25% wordt 
verminderd, door ruim 20 miljoen mensen 
een uitweg uit de armoede te bieden.

De centrale doelstelling van de EU, waarop 
de lidstaten hun nationale streefcijfers 
zullen afstemmen, is de uitbanning van 
armoede, waarvoor als eerste stap het 
aantal mensen in de EU dat onder de 
nationale armoedegrens leeft, in de periode 
tot 2015 met 50% moet worden 
verminderd.

Or. de
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Amendement 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen doelstellingen vast 
voor de vermindering van het aantal 
werkende armen en het aantal 
werknemers dat een armoedeloon 
verdient.

Or. en

Amendement 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 2 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 10 moet worden beschouwd 
als eerste stap in de richting van een 
toekomstig richtsnoer inzake sociale 
inclusie en een verruiming van de 
rechtsgrond in het verdrag voor de 
volgende globale richtsnoeren voor het 
economisch, werkgelegenheids- en sociaal 
beleid.

Or. en


