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Amendement 1
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en 
duurzame maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen en hoogwaardige diploma’s te 
behalen, waardoor de overgang van 
school naar beroepsleven wordt 
vergemakkelijkt, de inzetbaarheid van 
jongeren op de arbeidsmarkt wordt 
opgevoerd en de opsplitsing van de 
arbeidmarkt wordt beperkt;

Or. en

Amendement 2
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld gebruik te maken van de 
voordelen van onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en hoger 
onderwijs die voldoen aan de eisen van de 
arbeidsmarkt in een moderne en duurzame 
maatschappij;

Or. en
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Amendement 3
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1.  benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een geslaagde opneming in de 
arbeidsmarkt en hun loopbaan , dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

Or. en

Amendement 4
Vincenzo Iovine

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de uitdagingen van 
een concurrerende, op integratie gerichte
en duurzame maatschappij;

Or. it

Amendement 5
Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 
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Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de uitdagingen van 
een moderne en duurzame maatschappij;

Or. en

Amendement 6
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven erop gericht moet zijn jongeren 
in staat te stellen deel te nemen aan de 
maatschappij en hen voor te bereiden op
een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen hun de kans te bieden zich bezig te 
houden met sociale activiteiten en bij de 
dragen tot vormgeving van de 
maatschappij en dat alle jongeren in staat 
moeten worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

Or. en
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Amendement 7
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn alle jongeren in staat 
te stellen volledig deel te nemen aan de 
maatschappij en hen voor te bereiden op
een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen hun de kans te bieden zich bezig te 
houden met sociale activiteiten en bij de 
dragen tot vormgeving van de
maatschappij en dat alle jongeren in staat 
moeten worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

Or. en

Amendement 8
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs en 
niet-officieel “buitenschools” onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij; dit zou ertoe bijdragen dat 
de studenten zich gedurende hun 
schooltijd volledig inzetten doordat de 
nadruk vanaf jonge leeftijd wordt gelegd 
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op het aanbrengen van burgerlijke 
verantwoordelijkheid en het gevoel ergens 
bij te horen;

Or. en

Amendement 9
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs en 
niet-officieel onderwijs te volgen dat is 
gericht op de technologische uitdagingen 
van een moderne en duurzame 
maatschappij;

Or. en

Amendement 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren continu op 
te leiden voor een Europa van de toekomst, 
dat wil zeggen dat alle jongeren in staat 
moeten worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij; wijst er daarom op dat 
onderwijs en beroepsopleiding moeten 
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worden aangepast aan de zich 
veranderende vereisten op deze terreinen, 
zodat jongeren op de arbeidsmarkt 
geïntegreerd kunnen worden en jongeren 
met jarenlange ervaring omgeschoold 
kunnen worden;

Or. es

Amendement 11
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij om hun toegang tot de 
arbeidsmarkt te bevorderen; hierbij mag 
geen enkele jongere die om uiteenlopende 
redenen problemen ondervindt in zijn 
schoolcarrière voor de arbeidsmarkt 
verloren gaan, maar moeten deze 
jongeren veeleer gerichte hulp krijgen; bij 
de toegang tot onderwijs mag de sociale of 
financiële positie van de ouders geen rol 
spelen; van bijzondere betekenis is de 
horizontale doorstroming tussen 
onderwijsniveaus in zowel de school- als 
de beroepsopleiding;

Or. de

Amendement 12
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij, ongeacht sociale afkomst en 
financiële positie van de ouders;

Or. de

Amendement 13
Georges Bach

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs te 
volgen dat is gericht op de technologische 
uitdagingen van een moderne en duurzame 
maatschappij;

1. benadrukt het feit dat het doel van alle 
initiatieven moet zijn jongeren op te leiden 
voor een Europa van de toekomst, dat wil 
zeggen dat alle jongeren in staat moeten 
worden gesteld onderwijs, 
beroepsopleiding, hoger onderwijs en 
vervolgonderwijs te volgen dat is gericht 
op de technologische uitdagingen van een 
moderne en duurzame maatschappij;

Or. de

Amendement 14
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat investeren in 
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menselijk kapitaal, en met name in de 
jonge generaties, een basisvoorwaarde is 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie; 
onderstreept daarom dat onderwijs en 
opleiding prioriteiten van de Europese 
Unie moeten worden;

Or. fr

Amendement 15
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de onderwijs-
en/of opleidingsinstellingen hun 
studenten als aanvulling op het leerplan 
stages moeten aanbieden, zodat zij 
ervaring kunnen opdoen op het door hun 
gekozen gebied, teneinde hun opleiding te 
bevorderen en hun overstap naar de 
arbeidswereld te vergemakkelijken;

Or. pt

Amendement 16
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het met het oog op 
de volledige verwezenlijking van de 
doelstellingen van het initiatief "Jeugd in 
beweging" nodig is nauw samen te 
werken met de lokale overheden en alle 
belangengroeperingen die zich voor 
jongeren inzetten;

Or. it
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Amendement 17
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het jongerenbeleid 
bekeken moet worden in verhouding tot 
beleidsterreinen als onderwijs, 
werkgelegenheid, sociale integratie en 
macro-economie; wijst erop dat de 
werkgelegenheidssituatie van jongeren 
afhangt van het algemene economische 
beleid en verzoekt de lidstaten over te 
stappen op investeringen en de schepping 
van werkgelegenheid ten behoeve van met 
name jongeren; betreurt dat”Jeugd in 
beweging” voornamelijk gericht is op de 
arbeidsmarkt; wijst erop dat 
bezuinigingsmaatregelen die 
besnoeiingen op het onderwijsstelsel en de 
schepping van werkgelegenheid met zich 
meebrengen jongeren niet zullen helpen 
en maatschappij en economie op langere 
termijn kunnen schaden;

Or. en

Amendement 18
Eider Gardiazábal Rubial, Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, 
Ramona Nicole Mănescu, Damien Abad

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het jongerenbeleid 
bekeken moet worden in verhouding tot 
beleidsterreinen als onderwijs, 
werkgelegenheid, sociale integratie en 
macro-economie; betreurt dat”Jeugd in 
beweging” voornamelijk gericht is op de 
arbeidsmarkt; wijst erop dat 
bezuinigingsmaatregelen, d.w.z. 
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besnoeiingen op het onderwijsstelsel en de 
schepping van werkgelegenheid jongeren 
niet zullen helpen en maatschappij en 
economie op langere termijn kunnen 
schaden;

Or. en

Amendement 19
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het voortijdig verlaten 
van scholen moet worden terug 
gedrongen daar dit een belemmering 
vorm voor de economische en sociale 
ontwikkeling en dus voor de voor de EU 
nagestreefde intelligente groei die 
niemand buitensluit; wijst erop dat dit 
ingewikkelde probleem uitsluitend kan 
worden aangepakt door middel van 
doelmatige strategieën op plaatselijk, 
regionaal, nationaal en communautair 
niveau en rekening  houdend met de 
eigenaardigheden en bijzondere 
kenmerken van iedere lidstaat;

Or. en

Amendement 20
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. spreekt zijn waardering uit voor  het 
opzetten van de door prinses Laurentien 
der Nederlanden voorgezeten groep van 
deskundigen op hoog niveau, om vast te 
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stellen hoe de oorzaken van het lage 
leesniveau in de EU kunnen worden 
aangepakt en hoe het niveau kan worden 
opgevoerd, en aldus eveneens bij te 
dragen tot doelmatige oplossingen in 
andere sectoren zoals armoede en 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 21
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de 
jeugdwerkloosheid – waarvan de oorzaken 
volgens de IAO niet liggen in de hoogte 
van de inkomens en de indirecte 
loonkosten, de medezeggenschapsrechten 
en de normen inzake sociale bescherming 
– en dat alle arbeidsovereenkomsten 
moeten voorzien in onbeperkte sociale 
rechten vanaf de eerste dag en wijst het 
voorstel hiervan af te wijken af;

2. benadrukt het feit dat de 
jeugdwerkloosheid momenteel in de EU 
als geheel ongeveer 21 % bedraagt en 
daarmee een van de meest urgente 
uitdagingen in de EU vormt. Aangezien 
tegen 2020 voor ongeveer 35% van alle 
banen een hogere opleiding nodig zal zijn, 
in combinatie met het vermogen tot 
aanpassing en innovatie, moet de in de 
EU 2020-strategie vastgestelde 
doelstelling om het aandeel van de 
leeftijdsgroep van 30 tot 34 jaar met een 
hogeronderwijsdiploma of vergelijkbaar
opleidingsniveau tot tenminste 40% te 
verhogen intensief worden nagestreefd.     
Tegelijkertijd moeten voortijdige 
schoolverlaters creatieve mogelijkheden 
worden geboden om in het 
onderwijssysteem terug te keren;

Or. de

Amendement 22
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 
niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat alle
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien 
in onbeperkte sociale rechten vanaf de 
eerste dag en wijst het voorstel hiervan af 
te wijken af;

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de 
jeugdwerkloosheid. Is van mening dat 
jongeren, om dit probleem aan te pakken, 
moeten worden beschermd tegen 
leeftijdsdiscriminatie op het werk door 
richtlijn 2000/78/EG tegen 
leeftijdsdiscriminatie en alle bestaande 
EU-wetgeving in de sector 
werkgelegenheid en sociale 
aangelegenheden daadwerkelijk toe te 
passen;

Or. en

Amendement 23
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 
niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat alle 
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien 
in onbeperkte sociale rechten vanaf de 
eerste dag en wijst het voorstel hiervan af 
te wijken af;

2. benadrukt het feit dat de 
jeugdwerkloosheid – waarvan de oorzaken 
volgens de IAO niet liggen in de hoogte 
van de inkomens en de indirecte 
loonkosten, de medezeggenschapsrechten 
en de normen inzake sociale bescherming –
moet worden aangepakt volgens het 
beginsel dat werknemer en werkgever 
hiervan voordeel hebben;

Or. en

Amendement 24
Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 
niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen
inzake sociale bescherming – en dat alle 
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien in 
onbeperkte sociale rechten vanaf de eerste 
dag en wijst het voorstel hiervan af te 
wijken af;

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid  
en dat alle arbeidsovereenkomsten moeten 
voorzien in alle sociale rechten vanaf de 
eerste dag;  wijst voorstellen hiervan af te 
wijken af;

Or. en

Amendement 25
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de 
jeugdwerkloosheid – waarvan de oorzaken 
volgens de IAO niet liggen in de hoogte 
van de inkomens en de indirecte 
loonkosten, de medezeggenschapsrechten 
en de normen inzake sociale bescherming –
en dat alle arbeidsovereenkomsten moeten 
voorzien in onbeperkte sociale rechten 
vanaf de eerste dag en wijst het voorstel
hiervan af te wijken af;

2. benadrukt het feit dat de 
jeugdwerkloosheid – waarvan de oorzaken 
volgens de IAO niet liggen in de hoogte 
van de inkomens en de indirecte 
loonkosten, de medezeggenschapsrechten 
en de normen inzake sociale bescherming –
in de hele EU een probleem van betekenis 
is en tot dusverre niet in voldoende mate 
is aangepakt door de EU en de lidstaten;
wijst erop dat werkloosheid op jonge 
leeftijd het gevaar van armoede op lange 
termijn in zich kan bergen; wijst erop dat 
alle arbeidsovereenkomsten moeten 
voorzien in onbeperkte sociale rechten 
vanaf de eerste dag; wijst voorstellen
hiervan af te wijken af;

Or. en
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Amendement 26
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de 
jeugdwerkloosheid – waarvan de oorzaken 
volgens de IAO niet liggen in de hoogte 
van de inkomens en de indirecte 
loonkosten, de medezeggenschapsrechten 
en de normen inzake sociale bescherming –
en dat alle arbeidsovereenkomsten moeten 
voorzien in onbeperkte sociale rechten 
vanaf de eerste dag en wijst het voorstel
hiervan af te wijken af;

2. benadrukt het feit dat de 
jeugdwerkloosheid – waarvan de oorzaken 
volgens de IAO niet liggen in de hoogte 
van de inkomens en de indirecte 
loonkosten, de medezeggenschapsrechten 
en de normen inzake sociale bescherming –
in de hele EU een probleem van betekenis 
is dat moet worden opgelost;  wijst erop 
dat werkloosheid op jonge leeftijd in hoge 
mate het gevaar van armoede op lange 
termijn in zich bergt; wijst erop dat alle 
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien in 
onbeperkte sociale rechten vanaf de eerste 
dag; wijst voorstellen hiervan af te wijken 
af;

Or. en

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de 
jeugdwerkloosheid – waarvan de oorzaken 
volgens de IAO niet liggen in de hoogte 
van de inkomens en de indirecte 
loonkosten, de medezeggenschapsrechten 
en de normen inzake sociale bescherming –
en dat alle arbeidsovereenkomsten moeten 
voorzien in onbeperkte sociale rechten 
vanaf de eerste dag en wijst het voorstel
hiervan af te wijken af;

2. benadrukt het feit dat de 
jeugdwerkloosheid – waarvan de oorzaken 
volgens de IAO niet liggen in de hoogte 
van de inkomens en de indirecte 
loonkosten, de medezeggenschapsrechten 
en de normen inzake sociale bescherming –
een probleem is dat moet worden 
opgelost;  de situatie is verslechterd ten 
gevolge van de financiële en economische 
crisis waardoor het voor jonge 
Europeanen moeilijker is geworden 
toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt; 
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dat alle arbeidsovereenkomsten moeten 
voorzien in onbeperkte sociale rechten 
vanaf de eerste dag; wijst voorstellen
hiervan af te wijken af;

Or. en

Amendement 28
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 
niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat alle 
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien in 
onbeperkte sociale rechten vanaf de eerste 
dag en wijst het voorstel hiervan af te 
wijken af;

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 
niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat alle 
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien in 
onbeperkte sociale rechten vanaf de eerste 
dag, om voor jongeren een volwaardige 
start in het beroepsleven mogelijk te 
maken en discriminatie en uitbuiting te 
verhinderen; wijst het voorstel af om af te 
wijken van het beginsel van gelijke 
behandeling van alle werknemers 
ongeacht leeftijd en beroepservaring;

Or. de

Amendement 29
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 



PE458.607v01-00 18/99 AM\856627NL.doc

NL

niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat alle 
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien in 
onbeperkte sociale rechten vanaf de eerste 
dag en wijst het voorstel hiervan af te 
wijken af;

niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat alle 
arbeids-, leer-, stage- en 
werkervaringsovereenkomsten moeten 
voorzien in onbeperkte sociale rechten 
vanaf de eerste dag en wijst het voorstel 
hiervan af te wijken af; de 
opzeggingstermijnen mogen niet worden 
verkort, men mag niet onder de bestaande 
tarief- en wettelijke regelingen gaan zitten 
en onbeperkte medezeggenschapsrechten 
en vrijheid van vereniging gelden vanaf 
de eerste werkdag;

Or. de

Amendement 30
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 
niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat alle 
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien in 
onbeperkte sociale rechten vanaf de eerste 
dag en wijst het voorstel hiervan af te 
wijken af;

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 
niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat alle 
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien in 
onbeperkte sociale rechten vanaf de eerste 
dag en wijst het voorstel hiervan af te 
wijken af; acht het te dien einde wenselijk 
dat de EU een regelgevingskader opstelt 
over de invoering van rechten en 
beschermende bepalingen voor atypische 
arbeidsvormen en tijdelijk werk, te 
beginnen met de vaststelling van 
minimumlonen en 
socialezekerheidsbepalingen die niet 
slechter mogen zijn dan bij 
standaardovereenkomsten; 
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Or. it

Amendement 31
Georges Bach

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 
niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat alle 
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien in 
onbeperkte sociale rechten vanaf de eerste 
dag en wijst het voorstel hiervan af te 
wijken af;

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 
niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat 
arbeidsovereenkomsten dienen te voorzien 
in sociale rechten vanaf de eerste dag en 
wijst het voorstel hiervan af te wijken af;

Or. de

Amendement 32
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 
niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat alle 
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien in 
onbeperkte sociale rechten vanaf de eerste 
dag en wijst het voorstel hiervan af te 
wijken af;

2. benadrukt het feit dat een einde moet 
worden gemaakt aan de jeugdwerkloosheid 
– waarvan de oorzaken volgens de IAO 
niet liggen in de hoogte van de inkomens 
en de indirecte loonkosten, de 
medezeggenschapsrechten en de normen 
inzake sociale bescherming – en dat  
arbeidsovereenkomsten moeten voorzien in 
onbeperkte sociale rechten vanaf de eerste 
dag en wijst het voorstel hiervan af te 
wijken af; wijst voorstellen hiervan af te 
wijken af;

Or. en
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Amendement 33
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept hoe belangrijk het is er 
in Europa op toe te zien dat jonge 
werknemers minimumgaranties krijgen 
op het gebied van gezondheid, veiligheid, 
inkomen en pensioenpremies, zodat 
discriminatie op basis van het soort 
overeenkomst uitgesloten is;

Or. es

Amendement 34
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst er andermaal op dat het 
krijgen van een baan niet betekent dat de 
armoede wordt ontlopen, en dat jongeren 
bijzonder veel kans maken om tot de 
werkende armen te gaan behoren; wijst er 
dan ook op dat het aanbieden van 
hoogwaardige arbeid en maatregelen in 
verband met jeugdwerkgelegenheid 
moeten worden gekoppeld; wijst erop dat 
werkgelegenheidsbeleid moet worden 
onderbouwd met een gezond sociaal 
beleid dat bij werkloosheid een waardig 
leven mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 35
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
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Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst er andermaal op dat het 
krijgen van een baan niet betekent dat de 
armoede wordt ontlopen, en dat jongeren 
bijzonder veel kans maken om tot de 
werkende armen te gaan behoren; wijst er 
dan ook op dat het aanbieden van 
hoogwaardige arbeid en maatregelen in 
verband met jeugdwerkgelegenheid 
moeten worden gekoppeld; wijst erop dat 
werkgelegenheidsbeleid moet worden 
onderbouwd met een gezond sociaal 
beleid dat bij werkloosheid een waardig 
leven mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 36
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat "Jeugd in beweging” 
de alarmerende jeugdwerkloosheid in heel 
Europa alléén niet kan aanpakken of 
oplossen; dringt er bij de lidstaten op aan 
een nationale strategie op te zetten om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken en om 
ervoor te zorgen dat jongeren toegang 
hebben tot werk, onderwijs en opleiding;

Or. en
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Amendement 37
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat "Jeugd in beweging” 
de alarmerende jeugdwerkloosheid in heel 
Europa alléén niet kan aanpakken of 
oplossen; dringt er bij de lidstaten op aan 
een nationale strategie op te zetten om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken en om 
ervoor te zorgen dat jongeren toegang 
hebben tot werk, onderwijs en opleiding, 
en tegelijkertijd het ondernemerschap van 
jongeren aan te moedigen en te steunen;

Or. en

Amendement 38
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. herhaalt dat concrete, controleerbare 
doelstellingen bij de omzetting van de 
geïntegreerde richtsnoeren van de EU 
2020-strategie voor de terugdringing van 
de jeugdwerkloosheid belangrijk zijn; is 
van mening dat de in het initiatief 
voorgestelde doelgroepen en indicatoren 
door de Commissie moeten worden 
gecontroleerd en dat de vooruitgang bij de 
omzetting met duidelijke indicatoren moet 
worden gemeten;

3. herhaalt dat concrete, controleerbare 
doelstellingen gekoppeld aan adequate 
financiële middelen bij de omzetting van 
de geïntegreerde richtsnoeren van de EU 
2020-strategie voor de terugdringing van 
de jeugdwerkloosheid belangrijk zijn; is 
van mening dat de in het initiatief 
voorgestelde doelgroepen en indicatoren 
door de Commissie moeten worden 
gecontroleerd en dat de vooruitgang bij de 
omzetting met duidelijke indicatoren moet 
worden gemeten; in hun nationale 
hervormingsprogramma’s moeten 
lidstaten zich vastleggen op specifieke 
doelen voor de jeugdwerkgelegenheid, 
waardoor het mogelijk wordt het 
percentage werkende jongeren (die geen 
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onderwijs volgen) op te voeren tot 75%;

Or. en

Amendement 39
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. herhaalt dat concrete, controleerbare 
doelstellingen bij de omzetting van de 
geïntegreerde richtsnoeren van de EU 
2020-strategie voor de terugdringing van 
de jeugdwerkloosheid belangrijk zijn; is 
van mening dat de in het initiatief 
voorgestelde doelgroepen en indicatoren 
door de Commissie moeten worden 
gecontroleerd en dat de vooruitgang bij de 
omzetting met duidelijke indicatoren moet 
worden gemeten;

3. herhaalt dat concrete, controleerbare 
doelstellingen gekoppeld aan adequate 
financiële middelen bij de omzetting van 
de geïntegreerde richtsnoeren van de EU 
2020-strategie voor de terugdringing van 
de jeugdwerkloosheid belangrijk zijn; is 
van mening dat de in het initiatief 
voorgestelde doelgroepen en indicatoren 
door de Commissie moeten worden 
gecontroleerd en dat de vooruitgang bij de 
omzetting met duidelijke indicatoren moet 
worden gemeten; in hun nationale 
hervormingsprogramma’s moeten 
lidstaten zich vastleggen op specifieke 
doelen voor de jeugdwerkgelegenheid, 
waardoor het mogelijk wordt het 
percentage werkend jongeren (die geen 
onderwijs volgen) op te voeren tot 75%;

Or. en

Amendement 40
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herhaalt dat concrete, controleerbare 
doelstellingen bij de omzetting van de 
geïntegreerde richtsnoeren van de EU 
2020-strategie voor de terugdringing van 

3. herhaalt dat concrete, controleerbare 
doelstellingen bij de omzetting van de 
geïntegreerde richtsnoeren van de EU 
2020-strategie voor de terugdringing van 
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de jeugdwerkloosheid belangrijk zijn; is 
van mening dat de in het initiatief 
voorgestelde doelgroepen en indicatoren 
door de Commissie moeten worden 
gecontroleerd en dat de vooruitgang bij de 
omzetting met duidelijke indicatoren moet 
worden gemeten;

de jeugdwerkloosheid belangrijk zijn; 
daartoe moeten de lidstaten de 
participatiegraad van jongeren in de 
leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar tegen 
2014 met 10% verhogen; is van mening 
dat de in het initiatief voorgestelde 
doelgroepen en indicatoren door de 
Commissie moeten worden gecontroleerd 
en dat de vooruitgang bij de omzetting met 
duidelijke indicatoren moet worden 
gemeten;

Or. de

Amendement 41
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. herhaalt dat concrete, controleerbare 
doelstellingen bij de omzetting van de 
geïntegreerde richtsnoeren van de EU 
2020-strategie voor de terugdringing van 
de jeugdwerkloosheid belangrijk zijn; is 
van mening dat de in het initiatief 
voorgestelde doelgroepen en indicatoren 
door de Commissie moeten worden 
gecontroleerd en dat de vooruitgang bij de 
omzetting met duidelijke indicatoren moet 
worden gemeten;

3. herhaalt dat concrete, controleerbare 
doelstellingen bij de omzetting van de 
geïntegreerde richtsnoeren van de EU 
2020-strategie voor de terugdringing van 
de jeugdwerkloosheid belangrijk zijn; 
erkent dat lidstaten verantwoordelijk zijn 
voor de tenuitvoerlegging  van de nieuwe 
geïntegreerde richtsnoeren, terwijl de 
Commissie via de open 
coördinatiemethode maatregelen op 
nationaal niveau moeten steunen en in 
het oog houden; is van mening dat de in 
het initiatief voorgestelde doelgroepen en 
indicatoren door de Commissie moeten 
worden gecontroleerd en dat de 
vooruitgang bij de omzetting met 
duidelijke indicatoren moet worden 
gemeten;

Or. en
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Amendement 42
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de kerndoelstellingen 
en -initiatieven van de EU 2020-strategie, 
zoals het initiatief "Jeugd in beweging", 
adequaat gefinancierd moeten worden; 
onderstreept dat beslist adequate 
financieringsmogelijkheden moeten 
worden gevonden om jongeren te kunnen 
laten profiteren van concrete resultaten 
op het gebied van onderwijs, opleiding en 
werkgelegenheid; dringt er daarom op 
aan om ten volle gebruik te maken van de 
middelen waarover de Europese Unie 
beschikt, op de eerste plaats de 
structuurfondsen, met het oog op de 
financiering van acties ten behoeve van 
jongeren;

Or. fr

Amendement 43
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat jonge mensen met 
name over hun eigen lot wensen te 
beschikken, willen dat zij tegen een 
redelijke prijs kunnen beschikken  over 
gezondheidszorg en een aanvaardbare 
woning, en tegelijkertijd een opleiding 
willen volgen, werken en zich 
ontwikkelen; verzoekt de lidstaten dan ook 
leeftijdsgebonden discriminerende 
maatregelen op te heffen met betrekking 
tot stelsel van minimuminkomen en 
sociale uitkering, bij voorbeeld het 
uitsluiten van jongeren uit stelsels van 
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minimuminkomens omdat er geen sociale 
premies zijn afgedragen;

Or. en

Amendement 44
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. wijst erop dat grensoverschrijdende 
mobiliteit voor de verwerving van nieuwe 
vaardigheden een krachtig instrument is 
ter verbetering van vaardigheden en 
vakmanschap, persoonlijke ontwikkeling 
en het actieve burgerschap van jongeren;
is van mening dat vrijwillige mobiliteit dan 
ook moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden en hun sociale of 
geografische omstandigheden –, waarbij 
iedereen afzonderlijk de mate van 
mobiliteit moet kunnen bepalen; spreekt 
dan ook zijn waardering uit voor  het 
initiatief van de Commissie een speciale 
“Jeugd in beweging”-website op te zetten 
ter informatie over door de EU geboden
kansen voor opleiding en mobiliteit; wijst 
erop dat aan deze website actief 
ruchtbaarheid moet worden gegevens in 
de richting van jongeren, opinievormers 
en andere belanghebbenden van 
betekenis;

Or. en

Amendement 45
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 
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Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. wijst erop dat grensoverschrijdende 
mobiliteit voor de verwerving van nieuwe 
vaardigheden een krachtig instrument is 
ter verbetering van vaardigheden en 
vakmanschap, persoonlijke ontwikkeling 
en het actieve burgerschap van jongeren; 
is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
moet worden bevorderd voor alle jongeren 
– los van hun financiële mogelijkheden en 
hun sociale of geografische 
omstandigheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen; spreekt dan ook zijn 
waardering uit voor  het initiatief van de 
Commissie een speciale “Jeugd in 
beweging”-website op te zetten ter 
informatie over door de EU geboden 
kansen voor opleiding en mobiliteit; wijst 
erop dat aan deze website actief 
ruchtbaarheid moet worden gegevens in 
de richting van jongeren, opinievormers 
en andere belanghebbenden van 
betekenis;

Or. en

Amendement 46
Georges Bach

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan voor alle jongeren – los van hun 
financiële mogelijkheden – moet worden 
bevorderd;

Or. de
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Amendement 47
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsonderwijs en -opleiding en voor 
het vinden van een baan moet worden 
bevorderd voor alle jongeren – los van hun 
financiële mogelijkheden, sociale en 
etnische achtergrond, handicaps of 
gezondheidsproblemen –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

Or. en

Amendement 48
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan op de grondslag van de 
opleidings- en werkgelegenheidseisen in 
iedere lidstaat moet worden bevorderd 
voor alle jongeren; 

Or. en
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Amendement 49
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen en alle categorieën 
jongeren die een opleiding volgen, 
onafhankelijk van hun opleidingstraject 
moeten kunnen profiteren van de 
mobiliteit;

Or. fr

Amendement 50
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen, terwijl tijdens de 
procedure deskundige sturing en advies 
beschikbaar zijn ;

Or. en
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Amendement 51
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen, terwijl tijdens de 
procedure deskundige sturing en advies 
beschikbaar zijn ;

Or. en

Amendement 52
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen; mobiliteit mag niet leiden 
tot nadelen qua inkomen en sociale 
bescherming; benadrukt het belang van 
wederzijdse erkenning van in de EU 
behaalde school-, beroepsopleidings- en 
hogeronderwijsdiploma’s en diploma’s 
van vervolgopleidingen voor de vergroting 
van de mobiliteit; erkenning dient te 
geschieden binnen de eerste 12 maanden 
na het behalen van het diploma;
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Or. de

Amendement 53
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan de verdere professionele en 
persoonlijke ontwikkeling ondersteunt en 
moet worden bevorderd voor alle jongeren 
– los van hun financiële mogelijkheden –, 
waarbij iedereen afzonderlijk de mate van 
mobiliteit moet kunnen bepalen;

Or. de

Amendement 54
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs,
beroepsopleiding, vervolgonderwijs en 
hoger onderwijs en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

Or. de
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Amendement 55
Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. is van mening dat  mobiliteit in het kader 
van onderwijs en beroepsopleiding en voor 
het vinden van een baan moet worden 
bevorderd voor alle jongeren – los van hun 
financiële mogelijkheden –, waarbij 
iedereen afzonderlijk de mate van 
mobiliteit moet kunnen bepalen;

Or. en

Amendement 56
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden bevorderd voor alle 
jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

4. is van mening dat vrijwillige mobiliteit 
in het kader van onderwijs en 
beroepsopleiding en voor het vinden van 
een baan moet worden ondersteund voor 
alle jongeren – los van hun financiële 
mogelijkheden –, waarbij iedereen 
afzonderlijk de mate van mobiliteit moet 
kunnen bepalen;

Or. pt

Amendement 57
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent en onderstreept de rol van 
lokale en regionale overheden op het 
gebied van opleiding en mobiliteit; is van 
mening dat de rol van deze overheden 
door de EU-instellingen en de lidstaten 
ten volle erkend dient te worden bij de 
opstelling en uitvoering van onderwijs- en 
opleidingsprogramma's; 

Or. fr

Amendement 58
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de mogelijkheden 
tot het volgen van een universitaire studie 
op afstand sterker onder de aandacht 
moeten worden gebracht, omdat in het 
kader van deze studievorm werk en 
opleiding beter met elkaar kunnen worden 
gecombineerd: 

Or. bg

Amendement 59
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat jongeren moeten 
worden gestimuleerd om een 
schooldiploma te behalen of via een 
aanvullende opleiding de nodige 
vaardigheden te verwerven om hun 
kansen bij het betreden van de 
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arbeidsmarkt te verbeteren;

Or. it

Amendement 60
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. spreekt zijn waardering uit voor  de 
door de Commissie voor 2020 
nagestreefde uitbreiding van de 
leermobiliteit tot alle jongeren in Europa; 
betreurt echter dat “Jeugd in beweging” 
te veel is toegespitst op de mobiliteit van 
studenten; verzoekt de Commissie om 
specifieke streefcijfers voor ieder 
mobiliteitsprogramma; en om specifiek 
heldere en scherpe cijfers te bepalen voor 
de mobiliteit van beroepsopleidingen; 
wijst erop dat mobiliteit is erkend als een 
toegevoegde waarde voor hen die een 
beroepsopleiding volgen, daar hun 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt erdoor 
wordt opgevoerd; dringt dan ook aan op 
vergroting van het deel van de begroting 
dat bestemd is voor het Leonardo-
programma;

Or. en

Amendement 61
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. spreekt zijn waardering uit voor  de 
door de Commissie voor 2020 
nagestreefde uitbreiding van de 
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leermobiliteit tot alle jongeren in Europa; 
betreurt echter dat “Jeugd in beweging” 
te veel is toegespitst op de mobiliteit van 
studenten; verzoekt de Commissie om 
specifieke en hoge streefcijfers voor ieder 
mobiliteitsprogramma; o.m. voor 
mobiliteit van beroepsopleidingen; wijst 
erop dat mobiliteit is erkend als een 
toegevoegde waarde voor hen die een 
beroepsopleiding volgen, daar hun 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt erdoor 
wordt opgevoerd; dringt dan ook aan op 
vergroting van het deel van de begroting 
dat bestemd is voor het Leonardo-
programma;

Or. en

Amendement 62
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is ervan overtuigd dat mobiliteit van 
jongeren, die bijdraagt tot welvaart en een 
eerlijke ontwikkeling van onze moderne 
maatschappijvormen, veeleer regel dan 
uitzondering moet worden; wijst erop dat 
de aantrekkelijkheid van mobiliteit moet 
worden uitgebreid en dat de financiële 
steun ruim en voldoende moet zijn, met 
bijzondere nadruk op de meest 
benadeelden;

Or. en

Amendement 63
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is ervan overtuigd dat mobiliteit van 
jongeren, die bijdraagt tot welvaart en een 
eerlijke ontwikkeling van onze moderne 
maatschappijvormen, veeleer regel dan 
uitzondering moet worden; wijst erop dat 
de aantrekkelijkheid van mobiliteit moet 
worden uitgebreid en dat de financiële 
steun ruim en voldoende moet zijn, en 
gericht moet zijn op de meest 
benadeelden;

Or. en

Amendement 64
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst erop dat grootschalige 
financiering noodzakelijk is ter 
verwezenlijking van het doel aan iedereen 
de kans te bieden zijn opleiding en 
instructie ten dele in het buitenland te 
volgen; is van mening dat onderwijs en 
opleiding voor de Europese Unie 
prioritair moeten zijn en dat dit doel in de 
volgende Financiële Vooruitzichten moet 
doorklinken;

Or. en

Amendement 65
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst erop dat grootschalige 
financiering noodzakelijk is ter 
verwezenlijking van het doel aan iedereen 
de kans te bieden zijn opleiding en 
instructie ten dele in het buitenland te 
volgen; is van mening dat onderwijs en 
opleiding voor de Europese Unie 
prioritair moeten zijn en dat dit doel in de 
volgende Financiële Vooruitzichten moet 
doorklinken;

Or. en

Amendement 66
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. erkent de rol die plaatselijke 
en regionale overheden spelen op het 
gebied van opleiding en mobiliteit; is van 
mening dat hun bevoegdheden en 
ervaring moeten worden beschouwd als 
aanvulling op maatregelen van de EU; 
wijst erop dat de EU, om haar doelen te 
verwezenlijken, een 
partnerschapsbenadering moet 
ontwikkelen, vooral met de plaatselijke en 
regionale overheden;

Or. en

Amendement 67
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. erkent de rol die plaatselijke 
en regionale overheden spelen op het 
gebied van opleiding en mobiliteit; is van 
mening dat hun bevoegdheden en 
ervaring moeten worden beschouwd als 
aanvulling op maatregelen van de EU; 
wijst erop dat de EU, om haar doelen te 
verwezenlijken, een 
partnerschapsbenadering moet 
ontwikkelen, vooral met de plaatselijke en 
regionale overheden;

Or. en

Amendement 68
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten opleidings- en 
arbeidsmarktmobiliteit te bevorderen 
door: a) opvoering van het besef en door 
informatie gemakkelijk beschikbaar te 
stellen aan alle belangstellende jongeren, 
b) in een vroeg stadium van de opleiding 
de nadruk te leggen op de toegevoegde 
waarde van mobiliteit, c) ervoor te zorgen 
dat de leerresultaten van 
mobiliteitservaringen tussen de lidstaten 
worden gevalideerd, d) de administratieve 
lasten te beperken en de samenwerking 
tussen de desbetreffende overheden in alle 
lidstraten aan te moedigen;

Or. en
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Amendement 69
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie opleidings-
en arbeidsmarktmobiliteit te bevorderen 
door: a) uitbreiding van de onderwijs- en 
jeugdprogramma’s van de EU zoals 
Erasmus, Leonardo, Jeugd in beweging, 
b) betere tenuitvoerlegging  van de 
bestaande Europese instrumenten zoals 
Europees studiepuntenoverdrachtsysteem 
(ECTS) en Europass, c) ontwikkeling van 
de nieuwe instrumenten die zij reeds heeft 
onderzocht, zoals de website en kaart van 
Jeugd in beweging, het Europees 
vaardighedenpaspoort en het proefproject 
“Je eerste EURES-baan";

Or. en

Amendement 70
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt nadrukkelijk dat niet-formeel 
onderwijs volledig moet worden erkend 
omdat het een belangrijk instrument is om 
teamwork en de creativiteit te stimuleren 
en zo een betere integratie van jongeren 
in het arbeidsleven mogelijk maakt;

Or. es
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Amendement 71
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd over het EURES-
project, aangezien het jongeren een kans 
kan bieden om een baan te vinden, maar 
is van mening dat dit niet mag leiden tot 
een brain-drain binnen de EU;

Or. de

Amendement 72
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. het Europees Parlement wordt 
regelmatig via het „mobiliteitsscorebord” 
geïnformeerd hoever de lidstaten zijn 
gevorderd in hun streven om 
belemmeringen op dit gebied weg te 
nemen; dringt aan op de consequente 
omzetting van maatregelen zoals ECVET, 
EQR en ECTS ten einde de erkenning van 
prestaties en diploma’s te waarborgen;

Or. de

Amendement 73
Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten in nauwe 
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samenwerking met de ondernemingen 
jongeren te voorzien van informatie over 
beroepen waarnaar vraag bestaat en te 
zorgen voor minder belemmeringen van 
het vrij verkeer van werknemers;

Or. en

Amendement 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. benadrukt het feit dat de noodzakelijke 
aanpassing van de onderwijsstelsels en de 
beroepsopleiding aan de feitelijke 
behoeften van de arbeidsmarkt een 
essentiële rol speelt bij de bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid; wijst erop dat het 
daarom nodig is de verbindingswegen 
tussen onderwijs, beroepsopleiding, hoger 
onderwijs en beroepsactiviteit te 
verbeteren; is tevreden met het initiatief 
"Europese Jeugdgarantie"; is van mening 
dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

Or. es

Amendement 75
Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 5. benadrukt het feit dat de overgang van 
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onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden begeleid om hem zo kort 
mogelijk te maken en onmiddellijk moet 
plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij alle 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

Or. en

Amendement 76
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben, wijst daarom op de 
doorslaggevende betekenis van doelmatige 
uitvoering van het initiatief "Europese 
Jeugdgarantie” en de ontwikkeling 
daarvan tot een instrument voor actieve 
opneming op de arbeidsmarkt; wijst erop 
dat de lidstaten zich tot dusverre nog niet 
op overtuigende wijze hebben vastgelegd 
op tenuitvoerlegging  van de Europese 
Jeugdgarantie en verzoekt hun dit 
onverwijld te doen; is van mening dat de 
sociale partners, plaatselijke en regionale 
overheden en de jeugdorganisaties bij de 
ontwikkeling van een duurzame strategie 
voor de terugdringing van de 
jeugdwerkloosheid moeten worden 
betrokken, waarbij verworven kwalificaties 
formeel moeten worden erkend;
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Or. en

Amendement 77
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben, wijst daarom op de 
doorslaggevende betekenis van doelmatige 
uitvoering en is tevreden met het initiatief 
"Europese Jeugdgarantie" en de 
ontwikkeling daarvan tot een instrument 
voor actieve opneming op de 
arbeidsmarkt; wijst erop dat de lidstaten 
zich tot dusverre nog niet op overtuigende 
wijze hebben vastgelegd op 
tenuitvoerlegging  van de Europese 
Jeugdgarantie en verzoekt hun dit 
onverwijld te doen; is van mening dat de 
sociale partners, plaatselijke en regionale 
overheden en de jeugdorganisaties bij de 
ontwikkeling van een duurzame strategie 
voor de terugdringing van de 
jeugdwerkloosheid moeten worden 
betrokken, waarbij verworven kwalificaties 
formeel moeten worden erkend;

Or. en

Amendement 78
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 
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Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding
en hoger onderwijs naar een 
beroepsactiviteit beter moet worden 
voorbereid en onmiddellijk moet 
plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven studies en kwalificaties formeel 
onderling moeten worden erkend;

Or. en

Amendement 79
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben, o.a. door een betere 
samenwerking van alle betrokken 
instellingen, en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

Or. de
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Amendement 80
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit door 
het opzetten van efficiënt werkende 
diensten voor opleidings- en 
beroepskeuzeadvies beter moet worden 
voorbereid en onmiddellijk moet 
plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij via 
formeel, niet-formeel en informeel 
onderwijs verworven vaardigheden 
overeenkomstig het Europees 
kwalificatiekader (EKK) moeten worden 
erkend en geboekstaafd;

Or. it

Amendement 81
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
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moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

moeten worden betrokken, waarbij 
erkenning in de gehele EU zowel van 
formele als van niet-formele en via 
informele kwalificaties verworven 
kwalificaties moet worden gewaarborgd;

Or. de

Amendement 82
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend; is van mening dat het 
daartoe goed zou zijn contacten tussen 
bedrijfsleven en middelbare scholen tot 
stand te brengen en bijvoorbeeld 
vakmensen uit verschillende branches 
lessen of seminars te laten verzorgen om 
hun werk aan de scholieren te 
presenteren; is van mening dat in dit 
verband meer steun moet worden verleend 
voor het opzetten van centra voor 
beroepskeuzeadvisering of dat al 
bestaande voorzieningen zich in sterkere 
mate met dergelijke activiteiten moeten 
bezighouden;

Or. bg
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Amendement 83
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit en ook 
de schoolkeuzeadvisering beter moeten
worden voorbereid en onmiddellijk moet 
plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

Or. fr

Amendement 84
Georges Bach

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de contacten tussen de 
scholen en de verschillende branches en 
vertegenwoordigers van de beroepswereld 
moeten worden geïntensiveerd; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
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verworven kwalificaties formeel zouden 
moeten worden erkend;

Or. fr

Amendement 85
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. is van mening dat de toekomstige 
behoeften en vaardigheden in 
aanmerking moeten worden genomen om 
het onderwijsaanbod te laten aansluiten 
op de realiteiten van de arbeidsmarkt;
onderstreept dat het een van de centrale 
taken van het arbeidsmarktbeleid voor 
jongeren is om vraag en aanbod sterker in 
evenwicht te brengen; is daarom van 
mening dat het initiatief "Jeugd in 
beweging" met het initiatief "Nieuwe 
vaardigheden voor nieuwe banen" 
gezwaluwstaart moet worden;  benadrukt 
het feit dat de overgang van onderwijs, 
beroepsopleiding en hoger onderwijs naar 
een beroepsactiviteit beter moet worden 
voorbereid en onmiddellijk moet 
plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

Or. fr

Amendement 86
Vincenzo Iovine

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 
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Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, om de formele 
erkenning van verworven kwalificaties in 
de 27 lidstaten te vergemakkelijken;

Or. it

Amendement 87
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners en de 
jeugdorganisaties bij de ontwikkeling van 
een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

5. benadrukt het feit dat de overgang van 
onderwijs, beroepsopleiding en hoger 
onderwijs naar een beroepsactiviteit beter 
moet worden voorbereid en onmiddellijk 
moet plaatshebben en is tevreden met het 
initiatief "Europese Jeugdgarantie"; is van 
mening dat de sociale partners, 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven
en de jeugdorganisaties bij de ontwikkeling 
van een duurzame strategie voor de 
terugdringing van de jeugdwerkloosheid 
moeten worden betrokken, waarbij 
verworven kwalificaties formeel moeten 
worden erkend;

Or. en
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Amendement 88
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat hogescholen, 
onderwijsinstellingen en 
jeugdorganisaties partnerschappen 
moeten aangaan om jongeren bij hun 
start in het beroepsleven te begeleiden;

Or. fr

Amendement 89
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het Europees en 
Nationaal Raamwerk van Diploma’s 
steun moet verlenen aan een soepeler 
overgang van onderwijs naar 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 90
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. steunt het voorstel voor een 
aanbeveling van de Raad inzake een 
Europese jeugdgarantie en dringt erbij de 
Raad op aan zo spoedig mogelijk zijn 
goedkeuring hieraan te hechten;
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Or. en

Amendement 91
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. steunt het voorstel voor een 
aanbeveling van de Raad inzake een 
Europese jeugdgarantie en dringt erbij de 
Raad op aan zo spoedig mogelijk zijn 
goedkeuring hieraan te hechten;

Or. en

Amendement 92
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beveelt de Commissie aan om bij de 
lidstaten aan te dringen op een 
verbetering van hun universitaire 
opleidingen, in die zin dat het theoretische 
onderwijs wordt aangevuld met verplichte 
stages in overheidsbedrijven en 
particuliere ondernemingen, waarbij een 
kader met garanties en 
minimumkwaliteitsnormen wordt 
opgesteld om de praktische opleiding en 
de daarvoor geldende randvoorwaarden te 
waarborgen, zodat in elk geval is 
uitgesloten dat er sprake is van een 
verkapte arbeidsbetrekking;

Or. es



PE458.607v01-00 52/99 AM\856627NL.doc

NL

Amendement 93
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat het voortijdig verlaten 
van school ingrijpend moet worden 
beperkt, daar bekend is dat hierop 
buitensluiting uit het arbeidsproces en uit 
de maatschappij kan volgen; wijst erop 
dat het verschijnsel op uiteenlopende 
wijze moet worden aangepakt, gekoppeld 
aan sociale maatregelen ter bevordering 
van onderwijs en opleiding in de 
probleemgebieden;

Or. en

Amendement 94
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat het voortijdig verlaten 
van school ingrijpend moet worden 
beperkt, daar bekend is dat hierop 
buitensluiting uit het arbeidsproces en uit 
de maatschappij kan volgen; wijst erop 
dat het verschijnsel op uiteenlopende 
wijze moet worden aangepakt, gekoppeld 
aan sociale maatregelen ter bevordering 
van onderwijs en opleiding in de 
probleemgebieden;

Or. en
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Amendement 95
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat uit een aantal 
onderzoeken blijkt dat het bezoek van 
hoogwaardig peuteronderwijs en het 
volgen van zorgprogramma’s positieve 
gevolgen heeft voor de schoolprestaties 
van de deelnemers, en vervolgens op hun 
overstap van school naar werk, met name 
als de kinderen afkomstig zijn uit milieus 
met lage inkomens en andere problemen; 
is van mening dat er meer nadruk moet 
worden gelegd  op het bereiken van 
kinderen op jeugdige leeftijd, om hen die 
afkomstig zijn uit probleemgroepen te 
helpen en ervoor te zorgen dat zij 
regelmatig gebruik maken van 
hoogwaardige dienstverlening;

Or. en

Amendement 96
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en 
de school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden 
versterkt;

6. is van mening dat de lidstaten 
maatregelen moeten nemen om zo veel 
mogelijk informatie, keuze en opleiding te 
bieden om jonge mensen te helpen ten 
volle gebruik te maken van hun 
mogelijkheden, maar is er in hoge mate 
van overtuigd dat dit het best kan 
gebeuren door mensen die in iedere 
lidstaat op plaatselijk niveau in het veld 
werken;

Or. en
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Amendement 97
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de 
school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden versterkt;

6. wijst erop dat de rol die het 
maatschappelijke milieu van jongeren
speelt bij de keuze van hun toekomstige 
beroep moet worden teruggedrongen;

Or. en

Amendement 98
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de
school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden 
versterkt;

6. is van mening dat er maatregelen 
moeten worden genomen om gezinnen en 
het maatschappelijke kader van jongeren 
en van hun school te steunen door hen te 
begeleiden in hun loopbaankeuze en bij het 
vinden van een baan;

Or. en

Amendement 99
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de 
school voor de beroepsoriëntering en 

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de 
school voor de beroepsoriëntering en 
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beroepsopleiding moeten worden versterkt; beroepsopleiding moeten worden versterkt; 
verzoekt de lidstaten in het middelbaar 
onderwijs beroepskeuzeconferenties te 
organiseren met een programma dat 
aansluit bij de behoeften van de 
arbeidsmarkt, maar ook rekening houdt 
met regionale aspecten en de specifieke 
kenmerken en talenten van elke 
afzonderlijke scholier; dit programma 
wordt opgesteld door de voor onderwijs-
en werkgelegenheidskwesties bevoegde 
nationale instanties, die daarbij 
samenwerken met de sociale partners;

Or. el

Amendement 100
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de 
school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden versterkt;

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de 
school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden versterkt;
wijst erop dat aan scholen waar 
beroepsonderwijs wordt gegeven, 
beroepsinformatie wordt verstrekt, 
talenten en vaardigheden worden erkend 
en gestimuleerd en sollicitatietraining 
wordt gegeven, een bijzondere rol toekomt 
wat betreft kwalificatie voor de 
arbeidsmarkt; daartoe is in veel gevallen 
ook gerichte individuele ondersteuning 
nodig via begeleiding bij de beroepskeuze 
en het betreden van de arbeidsmarkt;

Or. de
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Amendement 101
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de 
school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden versterkt;

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de 
school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden versterkt;
onderstreept dat dit de enige manier is om 
jongeren, onafhankelijk van hun sociale 
achtergrond, toegang tot verschillende 
opleidingstrajecten te bieden en hen in 
staat te stellen een beroepskeuze te maken 
die aansluit bij hun eigen voorkeur en 
wensen; 

Or. de

Amendement 102
Georges Bach

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de 
school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden versterkt;

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de 
school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden versterkt;
is van mening dat een holistische kijk op 
jongeren nodig is met aandacht voor hun 
kwalificatie en opleiding en voor hun 
toekomstplannen, hun familiale en 
maatschappelijke kader en hun 
leefomstandigheden;

Or. fr
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Amendement 103
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de 
school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden versterkt;

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de 
school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden versterkt 
en dat deze twee gebieden samen als 
partners, en niet elk voor zich moeten 
handelen;

Or. fr

Amendement 104
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het familiale en
maatschappelijke kader van jongeren en de
school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden 
versterkt;

6. is van mening dat er maatregelen 
moeten worden genomen om de rol van 
gezinnen, jeugdorganisaties en het 
maatschappelijke kader van jongeren en 
van hun school te steunen door hen te 
begeleiden in hun loopbaankeuze en bij het 
vinden van een baan;

Or. en

Amendement 105
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het familiale en 
maatschappelijke kader van jongeren en de

6. is van mening dat er maatregelen 
moeten worden genomen om de rol van 
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school voor de beroepsoriëntering en 
beroepsopleiding moeten worden 
versterkt;

gezinnen, jeugdorganisaties en het
maatschappelijke kader van jongeren en 
van hun school te steunen door hen te 
begeleiden in hun loopbaankeuze en bij het 
vinden van een baan;

Or. en

Amendement 106
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat hoogwaardige 
adviesdiensten voor loopbaan- en 
beroepskeuze verder moeten worden 
ontwikkeld; wijst erop dat het belangrijk 
is de sociale partners  te betrekken bij 
opzet, structuur, functioneren en 
financiering hiervan om ervoor te zorgen 
dat zij voor de arbeidsmarkt van betekenis 
en doelmatig zijn.

Or. en

Amendement 107
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de sociale 
partners en jeugdorganisaties er reeds 
lang voor de overgang naar een 
beroepsopleiding via maatregelen voor 
kunnen zorgen dat ouders en scholen 
fungeren als competente 
beroepskeuzebegeleiders; bij jongeren met 
bijzondere behoeften moeten de 
steunmaatregelen in taalkundig opzicht 
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en vakinhoudelijk worden afgestemd op 
de ouders en de sociale omgeving;

Or. de

Amendement 108
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt het belang van niet-
formeel onderwijs in peer-to-peer-
netwerken, met name in het 
georganiseerde jeugdwerk, bij het 
verwerven van sociale vaardigheden voor 
de beroepsoriëntatie en bij de intrede op 
de arbeidsmarkt, door gezamenlijke 
vrijetijdsbesteding, internationale 
ontmoetingen en vrijwilligerswerk;

Or. de

Amendement 109
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie een 
moderniseringsprogramma voor de 
bestaande systemen voor 
beroepskeuzeadvisering op te zetten en de 
bestaande onderlinge verbindingen en 
samenwerkingsverbanden op EU-vlak te 
versterken; stelt vast dat in de lidstaten 
gespecialiseerde bureaus moeten worden 
opgericht die continu in contact staan met 
de bureaus in de andere landen, zodat er 
betrouwbare en actuele informatie wordt  
verstrekt over het banenaanbod in de 
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afzonderlijke lidstaten en over de 
vaardigheden die een jongere moet 
bezitten of verwerven om een dergelijke 
vacature te kunnen vervullen;

Or. es

Amendement 110
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 
dat ondernemingen in het kader van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid de 
nodige maatregelen nemen om jongeren 
bij een gedegen beroepskeuze te 
ondersteunen, waarbij zowel de nationale 
als de Europese arbeidsmarkt in 
aanmerking wordt genomen; deze 
maatregelen dienen door gerichte 
beroepspractica te worden ondersteund;

Or. el

Amendement 111
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

7. is van mening dat beroepskeuze nog 
steeds in hoge mate geslachtsgebonden is 
en dat dit element bijdraagt tot de 
ongelijkheid van mannen en vrouwen; 
wijst erop dat dit gevolgen heeft voor 
werkloosheid en armoede onder vrouwen; 
wijst erop dat er maatregelen moeten 
worden genomen om een volledig beeld 
van de beroepsmogelijkheden te tonen en 
dat moet worden getracht in het bijzonder 
meisjes al vroeg belangstelling bij te 
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brengen voor wiskundig-technische 
beroepen, en hen te steunen;

Or. en

Amendement 112
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

7. is van mening dat beroepskeuze nog 
steeds in hoge mate geslachtsgebonden is 
en dat dit element bijdraagt tot de 
ongelijkheid van mannen en vrouwen; 
wijst erop dat dit gevolgen heeft voor 
werkloosheid en armoede onder vrouwen; 
wijst erop dat er maatregelen moeten 
worden genomen om een volledig beeld 
van de beroepsmogelijkheden te tonen en 
dat moet worden getracht in het bijzonder 
meisjes al vroeg belangstelling bij te 
brengen voor wiskundig-technische 
beroepen, en hen te steunen;

Or. en

Amendement 113
Vincenzo Iovine

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 

7. is van mening dat discriminatie op 
grond van geslacht, die vrouwen vaak 
belemmert of ervan weerhoudt een 
bepaald beroep te kiezen, moet worden 
afgebouwd, dat maatregelen moeten 
worden genomen om een volledig beeld 
van de beroepsmogelijkheden te tonen en 
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worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

dat meisjes die zich voor 
natuurwetenschappelijk-technische 
beroepen interesseren, al vroeg moeten 
worden aangemoedigd;

Or. it

Amendement 114
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van mogelijke 
onderwijs- en opleidingstrajecten, latere
beroepsmogelijkheden te tonen en dat moet 
worden getracht in het bijzonder meisjes al 
vroeg belangstelling bij te brengen voor 
beroepen die wetenschappelijke, 
technische, en wiskundige vaardigheden 
vereisen, en hen in dezen te steunen;

Or. en

Amendement 115
Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van 
beroepsmogelijkheden te tonen en al vroeg 
moet worden getracht de belangstelling 
van jongens en meisjes voor wiskundig-
technische beroepen te vergroten;
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Or. en

Amendement 116
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
technische of exacte beroepen ( in de 
wiskunde, informatica, 
natuurwetenschappen of technologie) en 
jongens al vroeg voor opvoedkundige, 
verzorgende en sociale beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

Or. de

Amendement 117
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
voornamelijk op lokaal niveau 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen, waarbij 
lokale instanties de jongeren bij hun 
beroepskeuze en hun stappen in die 
richting ondersteunen, en dat in het 
bijzonder meisjes al vroeg voor wiskundig-
technische beroepen moeten worden 
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geïnteresseerd en hiertoe moeten worden 
aangemoedigd;

Or. fr

Amendement 118
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen, o.a. via 
adviseurs voor gelijke kansen, en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

Or. pt

Amendement 119
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd, met name op 
gebieden die van strategisch belang voor 
de ontwikkeling zijn, zoals 
milieubescherming en energiebesparing;



AM\856627NL.doc 65/99 PE458.607v01-00

NL

Or. it

Amendement 120
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat 
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

7. is van mening dat beroepskeuze op basis 
van gender moet worden afgebouwd, dat
maatregelen moeten worden genomen om 
een volledig beeld van de 
beroepsmogelijkheden te tonen en dat in 
het bijzonder meisjes al vroeg voor 
wiskundig-technische beroepen moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd; met het oog op de 
toekomstige behoefte aan gekwalificeerd 
personeel moet het potentieel van meisjes 
en vrouwen gericht worden bevorderd; 
met name moet de twijfel van meisjes en 
jonge vrouwen met betrekking tot 
natuurwetenschappelijke en technische 
beroepen via stimuleringsprogramma’s 
doelgericht worden weggenomen;

Or. de

Amendement 121
Georges Bach

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat jongeren uit een 
steeds groter onderwijsaanbod moeten 
kiezen; is van mening dat zij voortdurend 
van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
op de hoogte moeten worden gesteld, 
opdat de vaardigheden worden 
gestimuleerd waaraan behoefte bestaat, 
met als doel ervoor te zorgen dat iedereen 
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die een school- of beroepsopleiding heeft 
afgesloten een baan heeft en de overgang 
van school naar de arbeidsmarkt soepel 
verloopt;  

Or. de

Amendement 122
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten samen met de 
sociale partners het middelbaar 
beroepsonderwijs te bevorderen, omdat er 
tussen de lidstaten grote verschillen qua 
participatiegraad en organisatie van dit 
onderwijs bestaan;  wijst erop dat dit een 
doorslaggevende bijdrage zou betekenen 
aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen in de Europa 2020-strategie 
inzake vermindering van het aantal 
schoolverlaters en bestrijding van de 
werkloosheid; onderstreept dat de 
uitwisseling van goede praktijken via de 
open coördinatiemethode moet worden 
versterkt;

Or. el

Amendement 123
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. onderstreept dat het van belang is 
flexibele onderwijsstructuren op te zetten, 
zoals "open universiteiten", en in het 
universitair onderwijs sterker gebruik te 
maken van internet, zodat alle jongeren 
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een kwalitatief hoogwaardige opleiding 
kunnen volgen en niemand wegens de 
afstand of ongunstige roosters daarvan 
uitgesloten wordt; ook omdat jongeren 
later op de arbeidsmarkt komen en er 
problemen zijn rond de belastbaarheid 
van de socialezekerheidsstelsels, is het 
buitengewoon belangrijk dat de nodige 
voorwaarden worden geschapen om 
beroep en studie te kunnen combineren; 

Or. el

Amendement 124
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Ramona Nicole Mănescu, Eider 
Gardiazábal Rubial, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet;

8. benadrukt het feit dat integrerende
arbeidsmarktmaatregelen zoals door de 
overheid ondersteunde arbeidsprogramma's 
voor jongeren en de schepping van nieuwe, 
duurzame en goede banen, de erkenning 
van vrijwilligerswerk als beroepservaring 
en de bevordering van ondernemerschap 
noodzakelijke elementen zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen; wijst 
erop dat voor jongeren verschillende EU-
financieringen beschikbaar zijn uit 
instrumenten zoals het Europees Sociaal 
Fonds, de mobiliteitsprogramma’s 
(Erasmus, Socrates, Leonardo) en het 
programma Jeugd, maar dat het voor 
jeugdorganisaties door de 
verscheidenheid aan 
financieringsmogelijkheden moeilijk is 
toegang te krijgen tot de financiering die 
beantwoordt aan hun behoeften; wijst 
erop dat er voor  jongeren behoefte 
bestaat aan gemakkelijk toegankelijke 
financiering die zo nodig kan worden 
beheerd door vrijwilligers en kleine 
organisaties, en die financiering mogelijk 
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maakt van overkoepelende maatregelen 
waarin een aantal dimensies wordt 
gecombineerd, zoals werkgelegenheid, 
mobiliteit, sociale integratie en culturele 
activiteiten;

Or. en

Amendement 125
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet;

8. benadrukt het feit dat integrerende
arbeidsmarktmaatregelen zoals door de 
overheid ondersteunde arbeidsprogramma's 
voor jongeren en de schepping van nieuwe, 
duurzame en goede banen, noodzakelijke 
elementen zijn om de jeugdwerkloosheid 
terug te dringen; wijst erop dat voor 
jongeren verschillende EU-financieringen 
beschikbaar zijn uit instrumenten zoals 
het Europees Sociaal Fonds, de 
mobiliteitsprogramma’s (Erasmus, 
Socrates, Leonardo) en het programma 
Jeugd, maar dat het voor 
jeugdorganisaties door de 
verscheidenheid aan 
financieringsmogelijkheden moeilijk is 
toegang te krijgen tot de financiering die 
beantwoordt aan hun behoeften; verzoekt 
de Commissie ervoor te zorgen dat beter 
gebruik wordt gemaakt van het Europees 
Sociaal Fonds  om het aantal werkenden 
jongeren op te voeren; wijst erop dat er 
voor  jongeren behoefte bestaat aan 
gemakkelijk toegankelijke financiering 
die zo nodig kan worden beheerd door 
vrijwilligers en kleine organisaties, en die 
financiering mogelijk maakt van
overkoepelende maatregelen waarin een 
aantal dimensies wordt gecombineerd, 
zoals werkgelegenheid, mobiliteit, sociale 
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integratie en culturele activiteiten;

Or. en

Amendement 126
Vincenzo Iovine

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet;

8. benadrukt het feit dat de nagestreefde 
vermindering van de jeugdwerkloosheid 
niet kan worden gerealiseerd zonder 
uitvoering van een op EU-niveau 
gecoördineerde strategie ter bevordering 
van inclusieve groei, met inbegrip van 
door de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen;

Or. it

Amendement 127
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet;

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid en de schepping van 
nieuwe, duurzame  en goede banen, 
noodzakelijke voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen, en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
Europees Sociaal Fonds, hiertoe gerichter 
moeten worden ingezet;
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Or. en

Amendement 128
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet;

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, op de grondslag van 
een mentaliteit van ondernemerschap en 
een bedrijvenvriendelijk klimaat, met 
inbegrip van door de overheid 
ondersteunde arbeidsprogramma's voor 
jongeren en de schepping van nieuwe, 
duurzame en goede banen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
Europees Sociaal Fonds, hiertoe gerichter 
moeten worden ingezet;

Or. en

Amendement 129
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet;

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe tot een maximum moeten 
worden opgevoerd, doelmatig en gerichter 
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moeten worden ingezet;

Or. en

Amendement 130
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet;

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen met een menswaardige 
beloning, noodzakelijke voorwaarden zijn 
om de jeugdwerkloosheid terug te dringen 
en dat de beschikbare fondsen, 
bijvoorbeeld het ESF, hiertoe gerichter 
moeten worden ingezet;

Or. pt

Amendement 131
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet;

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen  en nieuwe 
ondernemingen, met stimulering van een 
ondernemerscultuur in de scholen, 
prikkels om initiatieven te ontplooien, 
technische steun voor mensen die een 
eigen bedrijf beginnen, administratieve 
vereenvoudiging zodat ondernemers 
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sneller aan de slag kunnen, diensten op 
lokaal niveau om het bedrijfsbeheer te 
vergemakkelijken en 
samenwerkingsverbanden met 
universiteiten en onderzoeksinstellingen 
ter bevordering van product- en 
procesinnovatie, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen;

Or. it

Amendement 132
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet;

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet, met name bij de steunverlening 
aan jongeren door plaatselijke 
steunpunten, die informatie verstrekken, 
adviseren en specifieke vakopleidingen zo 
dicht mogelijk bij hun woonplaats 
voorstellen;

Or. fr

Amendement 133
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 
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Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat 
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet;

8. benadrukt het feit dat een actief 
arbeidsmarktbeleid, met inbegrip van door 
de overheid ondersteunde 
arbeidsprogramma's voor jongeren en de 
creatie van nieuwe, duurzame 
kwalititeitsbanen, noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen en dat
de beschikbare fondsen, bijvoorbeeld het 
ESF, hiertoe gerichter moeten worden 
ingezet; onderstreept dat voor aanvragen 
in verband met ESF-programma's beter 
toegankelijke en transparantere methoden 
moeten worden ontwikkeld;

Or. bg

Amendement 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is verheugd over de steeds grotere 
rol van de EIB bij het opzetten van 
financieringsprogramma's voor studenten 
en ter bevordering van initiatieven van 
jongeren om een eigen bedrijf te 
beginnen; is van mening dat de EIB een 
nog grotere rol moet spelen en gericht 
moet investeren in sectoren met een hoge 
meerwaarde voor de lidstaten en met 
name in ondernemingen die meer dan 
andere proberen jongeren in dienst te 
nemen en op te leiden; 

Or. es
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Amendement 135
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. onderstreept hoe belangrijk kmo's 
zijn als werkgever van een aanzienlijk 
deel van de bevolking en dus ook van de 
jongeren in Europa, en acht het daarom 
onontbeerlijk dat kmo's steun krijgen bij 
de continue bijscholing van hun 
werknemers met het oog op de verbetering 
van hun kwalificaties en het 
concurrentievermogen;  stelt voor te 
onderzoeken of het mogelijk is 
gemeenschappelijke Europese cursussen 
te organiseren voor werknemers van 
kmo's;

Or. es

Amendement 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. onderstreept hoe belangrijk het 
opzetten van een eigen bedrijf is om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden en 
jongeren een nieuw perspectief te geven; 
verzoekt daarom de Commissie met klem 
ambitieuzere programma's te ontwikkelen 
voor de samenwerking tussen regeringen, 
universiteiten en ondernemingen met het 
oog op het verstrekken van advies aan en 
het begeleiden van jongeren die een eigen 
bedrijf willen oprichten; verzoekt de 
Commissie ervoor te ijveren dat in alle 
lidstaten sterker een cultuur ontstaat die 
jongeren ertoe aanzet zelf als ondernemer 
actief te worden;



AM\856627NL.doc 75/99 PE458.607v01-00

NL

Or. es

Amendement 137
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept dat de 
overheidsdiensten voor de bemiddeling 
van banen en opleidingsplaatsen moeten 
worden verbeterd, enerzijds om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden en 
anderzijds om werklozen in staat te stellen 
aan opleidingsprogramma's deel te nemen 
die aansluiten bij de behoeften van de 
arbeidsmarkt;

Or. el

Amendement 138
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

9. benadrukt dat jongeren met slechtere 
startkansen moeten worden gesteund, 
rekening houdend met hun persoonlijke 
behoeften en met de nadruk op 
verbetering van hun integratie op de 
arbeidsmarkt en hun toegang tot 
hoogwaardige banen; is van mening dat 
door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van in 
bijzondere mate achtergestelde jongeren 
kunnen zijn; wijst er echter op dat 
opneming in de eerste arbeidsmarkt van 
wezenlijk belang is en dat 
integratiemaatregelen gericht moeten zijn 
op vroegtijdige toegang tot de 
arbeidsmarkt en dat zij mogelijk moeten 
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worden gemaakt door ondersteunende 
maatregelen die gericht zijn op de 
behoeften van individuen; wijst op de 
specifieke moeilijkheden die arme 
jongeren door financiële en taalkundige 
beperkingen en soms ten gevolge van 
ruimtelijke discriminatie ondervinden als 
zij in het buitenland ervaring willen 
opdoen; is ervan overtuigd dat financiële 
steun met name gericht moet zijn op de 
behoeften van de meest achtergestelden;

Or. en

Amendement 139
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

9. benadrukt dat jongeren met slechtere 
startkansen moeten worden gesteund, 
rekening houdend met hun persoonlijke 
behoeften en met de nadruk op 
verbetering van hun integratie op de 
arbeidsmarkt en hun toegang tot 
hoogwaardige banen; is van mening dat 
door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van in 
bijzondere mate achtergestelde jongeren 
kunnen zijn; wijst er echter op dat 
opneming in de eerste arbeidsmarkt van 
wezenlijk belang is en dat 
integratiemaatregelen gericht moeten zijn 
op vroegtijdige toegang tot de 
arbeidsmarkt en dat zij mogelijk moeten 
worden gemaakt door ondersteunende 
maatregelen die gericht zijn op de 
behoeften van individuen; wijst op de 
specifieke moeilijkheden die arme 
jongeren door financiële en taalkundige 
beperkingen en soms ten gevolge van 
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ruimtelijke discriminatie ondervinden als 
zij in het buitenland ervaring willen 
opdoen; is ervan overtuigd dat financiële 
steun met name gericht moet zijn op de 
behoeften van de meest achtergestelden;

Or. en

Amendement 140
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen met bijzondere 
nadruk voor hen in opleiding noch 
werkgelegenheid door individuele 
ondersteuning moeten worden bijgestaan 
bij de afronding van hun studie, om hen 
geschikter te maken voor de arbeidmarkt 
en om hun overstap van werk naar 
scholing te vergemakkelijken en dat door 
de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

Or. en

Amendement 141
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 

9. benadrukt dat de beroepsopleiding van 
alle jongeren door individuele 
ondersteuning  moet worden gestimuleerd,
en wijst erop dat door de overheid 
ondersteunde, kosteloze opleidingsplaatsen 
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opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

een doeltreffend instrument voor de 
integratie van achtergestelde jongeren zijn;

Or. pt

Amendement 142
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn; onderstreept 
dat doelgerichte ondersteuning van 
kinderen en jongeren vanaf de lagere 
school voorwaarde is voor een succesvolle 
integratie op de arbeidsmarkt;

Or. de

Amendement 143
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn; voorts 
worden Europese burgers niet aan de 
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hand van door Europese instellingen 
opgestelde normen  bestempeld als “arm” 
of “niet arm”, maar aan de hand van door 
de lidstaten reeds bepaalde normen;

Or. en

Amendement 144
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn met name van 
gehandicapten zodat het gevaar van 
toekomstige werkloosheid en sociale 
uitsluiting wordt beperkt;

Or. en

Amendement 145
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn; verzoekt de 
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lidstaten en de Commissie steun te geven 
voor voorlichtingscampagnes over 
onderwijs- en opleidingsmogelijkheden 
voor jongeren met een handicap, bijv. 
over projecten in het kader van het 
Europese Forum voor gehandicapten en 
het studentenuitwisselingsprogramma 
Erasmus – Erasmus voor studenten met 
een handicap; 

Or. bg

Amendement 146
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 
dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen en een 
gestandaardiseerd systeem van 
begeleidingsmaatregelen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

Or. de

Amendement 147
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning geschikt voor de 
arbeidmarkt moeten worden gemaakt en 

9. benadrukt het feit dat jongeren met 
slechtere startkansen door individuele 
ondersteuning, die zover kan gaan dat 
begeleiding door een mentor wordt 
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dat door de overheid ondersteunde 
opleidingsplaatsen een doeltreffend 
instrument voor de integratie van 
achtergestelde jongeren zijn;

aangeboden, geschikt voor de arbeidmarkt 
moeten worden gemaakt en dat door de 
overheid ondersteunde opleidingsplaatsen 
een doeltreffend instrument voor de 
integratie van achtergestelde jongeren zijn;

Or. fr

Amendement 148
Georges Bach

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. stelt vast dat met name de „NEET“-
groep, jongeren die niet werken noch 
onderwijs of een opleiding volgen, het 
risico lopen langdurig werkloos te 
worden; is van mening dat 
voorlichtingscampagnes op lokaal en 
regionaal niveau moeten worden 
aangemoedigd met als doel met name 
jongeren die een dergelijk risico lopen 
over bestaande maatregelen op het gebied 
van onderwijs en beroepsopleiding te 
informeren en rechtstreeks contact met 
het bevoegde arbeidsbureau tot stand te 
brengen; 

Or. de

Amendement 149
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. onderstreept dat het van belang is 
arbeidsmogelijkheden voor gehandicapte 
jongeren te creëren, door speciale 
onderwijsprogramma's op te zetten en 
door de indienstneming van dit 
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belangrijke deel van de bevolking sterker 
te subsidiëren met het oog op een betere 
maatschappelijke integratie en 
participatie; 

Or. es

Amendement 150
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. onderstreept hoe belangrijk 
mobiliteit zowel in het onderwijs als in het 
beroepsleven is, niet alleen als essentiële 
factor voor de professionele en 
persoonlijke ontplooiing, maar ook om de 
Europese identiteit te versterken en om bij 
te dragen tot de economische en 
maatschappelijke cohesie in de Europese 
Unie;

Or. it

Amendement 151
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst erop dat er nieuwe 
opleidingsmethoden moeten worden 
ontwikkeld, met name op de grondslag 
van samenwerking tussen universiteiten 
en bedrijfsleven, die overeenkomen met 
het beginsel dat de juiste vaardigheden 
worden ontwikkeld voor het aanbod op de 
banenmarkt;

Or. en
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Amendement 152
Bastiaan Belder

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. wijst erop dat het werkprogramma 
van Eurofound voor de periode 2009-2012 
het specifieke project “Actieve integratie 
van jongeren met handicaps of 
gezondheidsproblemen” omvat, en wijst 
op de centrale rol die opleidingscentra die 
maatschappelijke en beroepvaardigheden 
aanbieden spelen voor jongeren met 
handicaps en jongeren die zijn opgegroeid 
in instellingen; dringt aan op steun voor 
ontwikkeling en gebruik van deze 
opleidingscentra indien deze nodig is;

Or. en

Amendement 153
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. acht het nodig dat er maatregelen 
worden genomen om het verschijnsel dat 
sommige jongeren geen werk, geen 
schooldiploma en geen beroepsopleiding 
hebben, zowel op nationaal als op 
internationaal vlak uitgebreid te 
belichten; verzoekt de Commissie met de 
lidstaten samen te werken om de oorzaken 
van de marginalisering van jongeren te 
achterhalen en maatregelen te nemen om 
hen te reïntegreren, maar ook om dit 
verschijnsel te bestrijden – en wel in het 
kader van hun inspanningen ten behoeve 
van de doelstellingen inzake de 
inzetbaarheid en het 
concurrentievermogen van Europese 
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werknemers en de vermindering van het 
percentage schoolverlaters;

Or. el

Amendement 154
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 
vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd, alsmede dat een Europees 
kwaliteitskader voor stages moet worden 
ingesteld;

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepsoriëntatie en bij de 
intrede op de arbeidsmarkt een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn en dat 
jongeren gezien de huidige situatie de 
kans moeten krijgen op de arbeidsmarkt 
te starten via een betaalde of onbetaalde 
stage voor bepaalde tijd of via een 
arbeidscontract voor bepaalde tijd, maar 
dat stages geen reguliere arbeidsplaatsen 
mogen vervangen; in beginsel moet 
worden voorzien in sociale rechten en een 
Europees kwaliteitskader voor stages 
worden ingesteld;

Or. de

Amendement 155
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar 
dat zij geen reguliere arbeidsplaatsen 
mogen vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd, alsmede dat een Europees 

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de juiste beroepskeuze zijn, 
wijst erop dat er minimumvoorschriften 
moeten worden bepaald voor stages zoals 
een toereikend inkomen en voldoende 
sociale bescherming  en dat hun 
onderwijskundige waarde moet worden 
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kwaliteitskader voor stages moet worden 
ingesteld;

gewaarborgd; wijst erop dat stages geen 
reguliere arbeidsplaatsen mogen 
vervangen; wijst erop dat een Europees 
kwaliteitskader voor stages dringend 
noodzakelijk is en dat de Commissie een 
actieprogramma moet indienen met een  
tijdschema en een concept van de wijze
van tenuitvoerlegging van dit 
kwaliteitskader;

Or. en

Amendement 156
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 
vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd, alsmede dat een Europees 
kwaliteitskader voor stages moet worden 
ingesteld;

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 
vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd; zoals deze momenteel is 
vastgelegd in de arbeidsnormen van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 157
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 



PE458.607v01-00 86/99 AM\856627NL.doc

NL

vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd, alsmede dat een Europees 
kwaliteitskader voor stages moet worden 
ingesteld;

vervangen, van korte duur zijn en dat er 
een toereikend inkomen en voldoende 
sociale bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd, alsmede dat dringend een 
Europees kwaliteitskader voor stages voor 
alle vormen van onderwijs en opleiding 
moet worden ingesteld;

Or. de

Amendement 158
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 
vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd, alsmede dat een Europees 
kwaliteitskader voor stages moet worden 
ingesteld;

10. benadrukt het feit dat stages, voor zover 
deze duidelijk bijdragen aan de scholing 
van de stagiair, in alle fasen van de 
beroepskeuze een geschikt middel voor de 
beroepskeuze zijn, maar dat zij geen 
reguliere arbeidsplaatsen mogen vervangen 
en dat er een toereikend inkomen en 
voldoende sociale bescherming mee 
moeten worden gegarandeerd, alsmede dat 
een Europees kwaliteitskader voor stages 
moet worden ingesteld, om uitbuiting van 
stagiairs te voorkomen;

Or. de

Amendement 159
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 

10. benadrukt het feit dat kwalitatief 
hoogwaardige stages in alle fasen van de 
beroepskeuze een geschikt middel voor de 
beroepskeuze zijn, maar dat zij geen 
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vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd, alsmede dat een Europees 
kwaliteitskader voor stages moet worden 
ingesteld;

reguliere arbeidsplaatsen mogen vervangen 
en dat er een toereikend inkomen en 
voldoende sociale bescherming mee 
moeten worden gegarandeerd, alsmede dat 
een Europees kwaliteitskader voor stages 
moet worden ingesteld; wenst dat stages 
en vrijwilligerswerk in aanmerking 
worden genomen bij de berekening van 
het totale aantal arbeidsjaren en in de 
pensioenverzekering;

Or. bg

Amendement 160
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 
vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd, alsmede dat een Europees 
kwaliteitskader voor stages moet worden 
ingesteld;

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 
vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd; wijst op het belang van 
verbetering van de kwaliteit van stages en 
het leerlingenwezen en benadrukt dat een 
Europees kwaliteitskader voor stages moet 
worden ingesteld;

Or. en

Amendement 161
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat stages in alle 10. benadrukt het feit dat stages in alle 
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fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 
vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd, alsmede dat een Europees 
kwaliteitskader voor stages moet worden 
ingesteld;

fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 
vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming en sociale zekerheid mee 
moeten worden gegarandeerd, alsmede dat 
een Europees kwaliteitskader voor stages 
moet worden ingesteld;

Or. el

Amendement 162
Georges Bach

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 
vervangen en dat er een toereikend 
inkomen en voldoende sociale 
bescherming mee moeten worden 
gegarandeerd, alsmede dat een Europees 
kwaliteitskader voor stages moet worden 
ingesteld;

10. benadrukt het feit dat stages in alle 
fasen van de beroepskeuze een geschikt 
middel voor de beroepskeuze zijn, maar dat 
zij geen reguliere arbeidsplaatsen mogen 
vervangen en dat er een inkomen en 
voldoende sociale bescherming mee 
moeten worden gegarandeerd, alsmede dat 
een Europees kwaliteitskader voor stages 
moet worden ingesteld;

Or. de

Amendement 163
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wenst dat de 
onderwijsprogramma's die tot doel 
hebben de mobiliteit te bevorderen, tot na 
2013 worden verlengd, en verzoekt de 
Commissie bij de opstelling van 
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toekomstige kaderprogramma's in een 
aanzienlijke verhoging van de daarvoor 
uitgetrokken middelen te voorzien;

Or. it

Amendement 164
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat permanente educatie na de 
loopbaanstart moet worden bevorderd.

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit idealiter toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat permanente educatie na de 
loopbaanstart moet worden bevorderd.

Or. en

Amendement 165
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat permanente educatie na de 
loopbaanstart moet worden bevorderd.

11. benadrukt het feit dat jongeren zodra 
zij werken toegang tot aanvullende 
beroepsopleiding moeten krijgen en dat 
permanente educatie na de loopbaanstart 
moet worden bevorderd.

Or. en

Amendement 166
Milan Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 
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Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat permanente educatie na de 
loopbaanstart moet worden bevorderd.

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
vervolgonderwijs en aanvullende opleiding 
moeten krijgen en dat een permanente-
educatieaanpak  na de loopbaanstart moet 
worden bevorderd.

Or. en

Amendement 167
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat permanente educatie na de 
loopbaanstart moet worden bevorderd.

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
vervolgonderwijs en aanvullende opleiding 
moeten krijgen en dat  permanente educatie
na de loopbaanstart moet worden 
bevorderd.

Or. en

Amendement 168
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat permanente educatie na de 
loopbaanstart moet worden bevorderd.

11. benadrukt dat jongeren tijdens hun 
beroepsactiviteit toegang tot aanvullende 
beroepsopleiding moeten krijgen in de 
vorm van een beurs met opleidingsuren –
ook tijdens werktijd – en dat permanente 
educatie na de loopbaanstart moet worden 
bevorderd.
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Or. pt

Amendement 169
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat permanente educatie na de 
loopbaanstart moet worden bevorderd.

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat permanente educatie na de 
loopbaanstart evenzeer moet worden 
bevorderd als de verdere 
loopbaanontwikkeling.

Or. de

Amendement 170
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat permanente educatie na de 
loopbaanstart moet worden bevorderd.

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat permanente educatie na de 
loopbaanstart moet worden bevorderd; 
verzoekt de lidstaten infrastructuur op te 
zetten voor onafhankelijke advisering 
over aanvullende beroepsopleiding, om 
een systematische aanvullende 
beroepsopleiding te waarborgen.

Or. de
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Amendement 171
Silvia Costa, Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat permanente educatie na de 
loopbaanstart moet worden bevorderd.

11. benadrukt het feit dat jongeren tijdens 
hun beroepsactiviteit toegang tot 
aanvullende beroepsopleiding moeten 
krijgen en dat continue en permanente 
educatie na de loopbaanstart moet worden 
bevorderd.

Or. it

Amendement 172
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. wijst op de bestaande problemen 
met de niet-erkenning van diploma's, 
waarmee jongeren uit bepaalde lidstaten 
te maken hebben; wenst dat de procedures 
voor de erkenning van diploma's 
verregaand worden vereenvoudigd; 
verlangt met het oog daarop een uniforme 
lijst van hogescholen en vakgebieden die 
de erkenning van diploma's in de gehele 
EU garandeert, zodat de 
sollicitatieprocedures in de EU voor een 
nieuwe baan of een studie aan een andere 
universiteit eenvoudiger worden;

Or. bg

Amendement 173
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

11 bis. onderstreept dat hoogwaardige 
kwaliteit van het initieel onderwijs en de 
initiële beroepsopleiding in alle sectoren 
de participatie van jongeren op de 
arbeidsmarkt vergroot en ondernemingen 
verzekert van gekwalificeerde 
werknemers; de lidstaten vergewissen zich 
hiervan door middel van passende 
controleorganen;

Or. de

Amendement 174
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. is van mening dat het project „Je 
eerste EURES-baan“ niet van de 
”Europese vacaturemonitor” mag worden 
gescheiden, laagdrempelig moet zijn en 
niet alleen de werkgevers, maar ook de 
werkzoekenden in staat moet stellen een 
profiel met hun relevante gegevens te 
creëren;

Or. de

Amendement 175
Georges Bach

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. is verheugd over het initiatief „Je 
eerste EURES-baan“ ter bevordering van 
de arbeidsmobiliteit dat moet worden 
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gekoppeld aan de “Europese 
vacaturemonitor”, zodat werknemers en 
werkgevers een transparant en voor 
geheel Europa geldend overzicht van de 
arbeidsmarkt krijgen en vacatures zo 
spoedig mogelijk door competente mensen 
worden bezet; 

Or. de

Amendement 176
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. onderstreept dat doeltreffend moet 
worden opgetreden tegen discriminatie bij 
toegang tot werk en bij de beloning, 
waaronder meisjes te lijden hebben, zelfs 
wanneer zij over betere academische 
kwalificaties beschikken dan jongens;

Or. pt

Amendement 177
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. benadrukt hoe belangrijk het is het 
moeder- en vaderschap te ondersteunen 
door elke vorm van discriminatie te 
bestrijden en tevens te waarborgen dat 
alle op grond van de bestaande 
rechtsvoorschriften toegekende rechten 
daadwerkelijk kunnen worden 
uitgeoefend;

Or. pt
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Amendement 178
Ilda Figueiredo, Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 quater. benadrukt hoe belangrijk het is 
dat de lidstaten een jeugdbeleid 
stimuleren en uitvoeren waarmee een 
einde wordt gemaakt aan de sociale 
uitsluiting van jongeren, met name 
jongeren uit de meest benadeelde 
gezinnen; is van mening dat de lidstaten 
moeten zorgen voor gratis toegang tot 
materiaal, programma's en activiteiten op 
cultureel en sportgebied;

Or. pt

Amendement 179
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. onderstreept het belang van het 
bevorderen van ondernemerschap en het 
helpen van jongeren bij het opzetten van 
hun eigen bedrijf en van de bevordering 
en uitbreiding van het Erasmus-
programma voor jonge ondernemers; 
beveelt derhalve een 
voorlichtingscampagne van de EU op 
onderwijsinstellingen aan over 
ondernemerschap, startkapitaal, belasting 
voor startende ondernemers, en 
aanhoudende opleidingssteun;

Or. en
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Amendement 180
Franziska Katharina Brantner, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole Mănescu, 
Damien Abad, Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. wijst op het belang van niet-
formele en officieuze opleidingen en 
onderwijs, en van vrijwilligerswerk voor 
de ontwikkeling van jongeren; wijst erop 
dat de verworven vaardigheden niet alleen 
kansen bieden voor hun toegang tot de 
arbeidsmarkt, maar jongeren tevens in 
staat stellen actief aan het 
maatschappelijke leven deel te nemen, de 
verantwoordelijkheid voor hun te 
aanvaarden, en tegelijkertijd hun 
ondernemersvaardigheden prikkelen;

Or. en

Amendement 181
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. wijst op het belang van niet-
formele en officieuze opleidingen en 
onderwijs voor de ontwikkeling van 
jongeren; de verworven vaardigheden 
bieden niet alleen kansen voor hun 
toegang tot de arbeidsmarkt, maar stellen 
jongeren tevens in staat actief aan het 
maatschappelijke leven deel te nemen en 
de verantwoordelijkheid voor hun te 
aanvaarden;

Or. en
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Amendement 182
Franziska Katharina Brantner, Damien Abad, Pablo Zalba Bidegain, Ramona Nicole 
Mănescu, Eider Gardiazábal Rubial

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. wijst erop dat het belangrijk is 
jongeren niet alleen te betrekken bij de 
arbeidsmarkt en de economie, maar 
eveneens bij de vormgeving en het sturen 
van de toekomst van Europa; verzoekt de 
Commissie om een groenboek over 
jongerenparticipatie;

Or. en

Amendement 183
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 quater. wijst erop dat het belangrijk is 
jongeren niet alleen te betrekken bij de 
arbeidsmarkt en de economie, maar 
eveneens bij de vormgeving en het sturen 
van de toekomst van Europa; verzoekt de 
Commissie om een groenboek over 
jongerenparticipatie;

Or. en

Amendement 184
Pablo Zalba Bidegain, Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 quater (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

11 quater. verzoekt de Commissie een 
afzonderlijk programma Jeugd in Actie te 
handhaven voor het aanstaande meerjarig 
financieel kader;  

Or. en

Amendement 185
Emilie Turunen, Karima Delli

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 quinquies. verzoekt de lidstaten 
nationale task forces voor jongeren in te 
stellen teneinde een nauwere samenhang 
tussen het onderwijsstelsel en de 
arbeidsmarkt te waarborgen en een 
grotere, gedeelde verantwoordelijkheid 
van overheid, werkgevers en individuen 
voor het investeren in vaardigheden te 
bevorderen; verzoekt de lidstaten in alle 
scholen te zorgen voor adviesorganen om 
te helpen de overgang van school naar 
werk vlot te laten verlopen en 
samenwerking tussen publieke en private 
actoren te bevorderen;

Or. en

Amendement 186
Damien Abad, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Ramona 
Nicole Mănescu, Pablo Zalba Bidegain

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 quinquies. verzoekt de Commissie de 
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deelname aan mobiliteitsprogramma’s op 
te voeren en te verbreden en de 
zichtbaarheid ervan te verbeteren, met 
name van programma’s die gericht zijn op 
jongeren, bij voorbeeld door alle 
mobiliteitsprogramma’s met één enkele 
naam te benoemen en tegelijkertijd de 
specifieke kenmerken van ieder 
programma te behouden.

Or. en


