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Amendement 1
Pervenche Berès
Ontwerpadvies
Overweging A
Ontwerpadvies

Amendement

A. overwegende dat de begroting 2011 van
de Unie tot doel heeft aan de toekomst na
de crisis te bouwen,

A. overwegende dat de begroting 2011 van
de Unie tot doel heeft aan de toekomst na
de financiële, economische en sociale
crisis te bouwen,
Or. fr

Amendement 2
Pervenche Berès
Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
C bis. overwegende dat al vóór de crisis
meer dan 84 miljoen mensen, 17 % van de
bevolking van de Europese Unie, werden
bedreigd door armoede;
Or.

Amendement 3
Pervenche Berès
Ontwerpadvies
Paragraaf 1
Ontwerpadvies

Amendement

1. betreurt dat slechts 1,4% van rubriek 1a
wordt besteed aan de uitvoering van de
sociale beleidsagenda om de overgang
naar de periode na de crisis te

1. neemt er nota van dat de betalingen
voor rubriek 1a met 6,9% en voor rubriek
1b met 16,9% worden verhoogd om het
concurrentievermogen en de samenhang
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vergemakkelijken;

voor groei en werkgelegenheid in de
lidstaten te ondersteunen door middel van
projecten gericht op het scheppen van
arbeidsplaatsen en sociale insluiting;
Or. fr

Amendement 4
Pervenche Berès
Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
1 bis. betreurt dat slechts 1,4 % van
rubriek 1a wordt besteed aan de
uitvoering van de sociale beleidsagenda
die ten doel heeft de overgang van de
Europese samenleving naar de periode na
de crisis te vergemakkelijken;
Or. fr

Amendement 5
Pervenche Berès
Ontwerpadvies
Paragraaf 2
Ontwerpadvies

Amendement

2. is verheugd over de 50 miljoen EUR die
voor betalingen ingeschreven is op de
begrotingslijn van het Europees fonds voor
aanpassing aan de globalisering;

2. onderstreept het belang dat het
Europees Fonds voor aanpassing aan de
globalisering heeft voor de bijscholing
van als gevolg van de crisis ontslagen
werknemers om hun heropneming in de
arbeidsmarkt te vergemakkelijken; is
verheugd over de 50 miljoen EUR die voor
betalingen ingeschreven is op de
begrotingslijn van het Europees fonds voor
aanpassing aan de globalisering, wat een
eerste stap is op weg naar een sluitende
begroting voor dit fonds;
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Or. fr

Amendement 6
Ilda Figueiredo
Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
3 bis. onderstreept de noodzaak om alle
begrotingslijnen voor maatregelen op
sociaal gebied te verhogen; is met name
van mening dat de middelen van het
Europees Sociaal Fonds verdubbeld
moeten worden om het hoofd te bieden
aan de sociale gevolgen van de crisis, met
name werkloosheid en armoede;
Or. pt

Amendement 7
Pervenche Berès
Ontwerpadvies
Paragraaf 4
Ontwerpadvies

Amendement

4. stelt zich vragen bij de sterke
vermindering van de betalingskredieten
voor het Europees Centrum voor de
ontwikkeling van de beroepsopleiding
(Cedefop), die in strijd is met de
doelstellingen van de 2020-strategie;

4. stelt zich vragen bij de sterke
vermindering van de betalingskredieten
voor het Europees Centrum voor de
ontwikkeling van de beroepsopleiding
(Cedefop), die in strijd is met de
doelstellingen van de 2020-strategie,
waarin het accent ligt op levenslang leren
en de ontwikkeling van de capaciteiten
van werknemers als voornaamste middel
om de werkloosheid te bestrijden;
Or. fr
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Amendement 8
Pervenche Berès
Ontwerpadvies
Paragraaf 5
Ontwerpadvies

Amendement

5. betreurt dat de begrotingslijnen EURES
en Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog
stagneren in een context van zware
herstructureringen en massale ontslagen;

5. betreurt dat de begrotingslijnen EURES
en Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog
stagneren in een context van zware
herstructureringen en massale ontslagen;
onderstreept de noodzaak om de
instrumenten voor heropneming in de
arbeidsmarkt en de belangrijke rol van de
sociale partners bij het vinden van
insluitende oplossingen te versterken;
Or. fr

Amendement 9
Pervenche Berès
Ontwerpadvies
Paragraaf 6
Ontwerpadvies

Amendement

6. is verheugd over het
vlaggenschipinitiatief "Jeugd in beweging"
en steunt het proefproject "Your first
EURES job", dat de mobiliteit van
werkzoekende jongeren financiert;

6. is verheugd over het
vlaggenschipinitiatief "Jeugd in beweging"
dat ten doel heeft de resultaten in het
onderwijs te verbeteren en jongeren
gemakkelijker toegang tot de
arbeidsmarkt te bieden; onderstreept dat
de ondersteuning van jongeren die een
opleiding volgen en werk zoeken een van
de prioriteiten van de Commissie
werkgelegenheid en sociale zaken voor de
begroting 2011 is; is van mening dat
bevordering van de mobiliteit een
belangrijk aspect is van het pakket
maatregelen dat door de structuurfondsen
en Progress in de lidstaten is ingevoerd
om de werkloosheid onder jongeren terug
te dringen, maar wijst erop dat mobiliteit
niet de enige oplossing voor de
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werkloosheid kan zijn; steunt het lanceren
van een proefproject "Your first EURES
job", dat de mobiliteit van werkzoekende
jongeren financiert;
Or. fr

Amendement 10
Ilda Figueiredo
Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
6 bis. betreurt het dat de begrotingslijnen
voor het Progress-programma zijn
verlaagd; onderstreept de noodzaak deze
lijnen aanzienlijk te verhogen, daar de
crisis noopt tot meer aandacht en steun
voor de sociale sectoren die onder het
Progress-programma vallen;
Or. pt

Amendement 11
Ilda Figueiredo
Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
7 bis. onderstreept de noodzaak om het
onderzoek en de maatregelen inzake de
arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde
werknemers voort te zetten gezien de
toename van de migratieprocessen die
momenteel is vast te stellen;
Or. pt
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Amendement 12
Pervenche Berès
Ontwerpadvies
Paragraaf 8
Ontwerpadvies

Amendement

8. stelt voor om een proefproject op te
zetten om de gezondheid, het welzijn en de
veiligheid van oudere werknemers op het
werk te bevorderen;

8. stelt voor om een proefproject op te
zetten om de gezondheid, het welzijn en de
veiligheid van oudere werknemers op het
werk te bevorderen als antwoord op de
uitdagingen waar werknemers en
werkgevers in het beroepsleven voor staan
als gevolg van de demografische
ontwikkeling;
Or. fr

Amendement 13
Ilda Figueiredo
Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpadvies

Amendement
8 bis. pleit voor voortzetting van het
proefproject ter bevordering van het
omzetten van tijdelijke arbeid in vaste
arbeid met de daaraan verbonden rechten,
daar dit van cruciaal belang is voor de
rechten van de werknemers;
Or. pt

Amendement 14
Nadja Hirsch
Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies

Amendement
9 bis. stelt een proefproject voor dat ten
doel heeft vroegtijdige schoolverlaters,
ofwel 15% van de jongeren, in de
arbeidsmarkt op te nemen;
Or. en
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