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Amendement 1
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad van 6 
december 2010 over 
"Werkgelegenheidsbeleid voor een 
concurrerende, koolstofarme, 
hulpbronnenefficiënte en groene 
economie",

Or. en

Amendement 2
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de studie van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding van 2010 (CEDEFOP 
"Skills for Green Jobs", 2010,

Or. en

Amendement 3
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van ... juli 2011 over 
bevordering van de mobiliteit van 
werknemers binnen de Europese Unie[1],
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[1] Aangenomen teksten, P7_TA-
PROV(2011)XXXX.

Or. en

Amendement 4
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Communiqué van Brugge 
over intensievere Europese samenwerking 
inzake onderwijs en opleiding voor de 
periode 2011-2020, dat op 7 december 
2010 werd aangenomen1,
1 Persbericht van de Commissie 
IP/10/1673.

Or. en

Amendement 5
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de CEDEFOP-studie van mei 
2009 over "Skills for Europe's future: 
anticipating occupational skill needs",

Or. de

Amendement 6
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het werkdocument van het 
Commissiepersoneel over "Vooruitgang 
bij de verwezenlijking van de 
gemeenschappelijke Europese 
doelstellingen inzake onderwijs en 
opleiding" (SEC(2011)0526),

Or. en

Amendement 7
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 27 van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap,

Or. bg

Amendement 8
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Visum 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het rapport van de Europese 
Vereniging van Dienstverleners voor 
personen met een handicap (EASPD), 
volgens welk rapport het door de stijgende 
werkloosheid in Europa voor personen 
met een handicap steeds moeilijker wordt 
om arbeidsplaatsen te vinden of te 
behouden en het werkloosheidsniveau 
onder personen met een handicap in veel 
staten hoger is dan dat onder personen 
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zonder handicap,

Or. bg

Amendement 9
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap en de inwerkingtreding 
daarvan in de Unie op 21.01.2011, 
overeenkomstig Besluit 2010/48/EG van 
de Raad van 26 november 2009 
betreffende de sluiting door de Europese 
Gemeenschap van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap1,
1 PB L 23 van 27.1.2010, blz. 35.

Or. en

Amendement 10
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 21 september 2010 over de strategie 
voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen 2010-2015 (COM(2010)0491),

Or. en
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Amendement 11
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad van 7 
maart 2011 over het Europees pact voor 
gendergelijkheid voor de periode 2011-
20201,
1 Raad van de Europese Unie, conclusies 
van de Raad over het Europees pact voor 
gendergelijkheid voor de periode 2011-
2020, 3073e zitting van de Raad 
Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Gezondheid en 
Consumentenbescherming, Brussel, 7 
maart 2011.

Or. en

Amendement 12
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 3 oktober 2008 over een aanbeveling 
van de Commissie over de actieve inclusie 
van personen die van de arbeidsmarkt zijn 
uitgesloten (COM(2008)0639) en de 
resolutie van het Europees Parlement 
hierover van 6 mei 2009,

Or. en

Amendement 13
Regina Bastos
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Ontwerpresolutie
Visum 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de conclusies van de Raad van 
7 maart 2011 over het Europees pact voor 
gendergelijkheid voor de periode 2011-
2020,

Or. en

Amendement 14
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat beleidsmakers 
burgers moeten beschermen tegen het 
risico van werkloosheid, door te 
garanderen dat de beroepsbevolking over 
de geschikte vaardigheden beschikt voor 
een optimale inzetbaarheid,

Or. en

Amendement 15
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A bis. overwegende dat het vanwege de 
voordelen van nieuwe technologieën en de 
veranderingen in de structuur van de 
Europese economieën voor individuele 
personen onontbeerlijk is dat zij hun 
vaardigheden gedurende hun 
beroepsleven op peil houden en 



AM\869131NL.doc 9/186 PE467.007v01-00

NL

verbeteren,

Or. en

Amendement 16
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er wereldwijd 23,1 
miljoen mensen werkloos zijn; 
overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
20,4% bedraagt en dat de langdurige 
werkloosheid blijft stijgen,

A. overwegende dat het niet halen van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie 
en de mondiale economische crisis in 
Europa een zorgwekkende stijging van de 
werkloosheid hebben veroorzaakt en dat 
wereldwijd 23,1 miljoen mensen werkloos 
zijn; overwegende dat de 
jeugdwerkloosheid 20,4% bedraagt en dat 
de langdurige werkloosheid blijft stijgen, 
met steeds ernstiger sociale gevolgen,

Or. it

Amendement 17
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er wereldwijd 23,1
miljoen mensen werkloos zijn; 
overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
20,4% bedraagt en dat de langdurige 
werkloosheid blijft stijgen,

A. overwegende dat de werkloosheid in de 
Europese Unie 9,5% bedraagt, wat 
betekent dat er wereldwijd 23,122828
miljoen mensen werkloos zijn, waarvan 
19,4% langdurig werkloos is;
overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
20,4% bedraagt, en in sommige lidstaten 
40%,

Or. pt
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Amendement 18
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er wereldwijd 23,1 
miljoen mensen werkloos zijn; 
overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
20,4% bedraagt en dat de langdurige 
werkloosheid blijft stijgen,

A. overwegende dat er volgens recente 
cijfers van Eurostat 23,1 miljoen mensen 
in de 27 EU-lidstaten werkloos zijn; 
overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
20,4% bedraagt en dat de langdurige 
werkloosheid blijft stijgen,

Or. en

Amendement 19
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat kmo's door de 
economische crisis meer dan 3,5 miljoen 
arbeidsplaatsen zijn kwijtgeraakt; 
overwegende dat kmo's een van de 
fundamentele pijlers voor de economische 
groei, het scheppen van arbeidsplaatsen 
en het bevorderen van de samenhang zijn,

Or. lt

Amendement 20
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat kmo's van groot 
belang zijn om tegen 2020 te kunnen 
voorzien in een arbeidsparticipatie van 
75% en de doelstelling van volledige 
werkgelegenheid te realiseren,

Or. lt

Amendement 21
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de economische 
recessie van 2008 van invloed was op 
zowel de vraag naar als het aanbod van 
vaardigheden in de 
werkgelegenheidssector, wat de 
onzekerheid over de 
werkgelegenheidskansen sterk heeft doen 
toenemen en waardoor het voor mensen 
nog belangrijker is geworden om beter 
geïnformeerd te zijn over de 
werkgelegenheidskansen op de 
arbeidsmarkt,

Or. en

Amendement 22
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 23
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de 
bezuinigingsmaatregelen die in een groot 
aantal lidstaten worden doorgevoerd, 
samenvallen met en ten dele de oorzaak 
vormen van een sterke toename van de 
werkloosheid,

Or. en

Amendement 24
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de dienstensector, 
zoals de verkoop-, veiligheids-, 
schoonmaak-, horeca- en zorgsector, 
tussen nu en 2020 naar verwachting nog 
steeds voor de sterkste banengroei zal 
zorgen en de snelst groeiende sector zou 
kunnen zijn,

C. overwegende dat de dienstensector, die 
vaak wordt gekenmerkt door banen van 
lage kwaliteit waar overwegend vrouwen 
werkzaam zijn, tussen nu en 2020 naar 
verwachting nog steeds voor de sterkste 
banengroei zal zorgen en de snelst 
groeiende sector zou kunnen zijn; 
overwegende dat het werk in de 
dienstensector wordt gekenmerkt door een 
hoge omzet, zowel wat betreft
werkplekken als personeel; overwegende 
dat de sector moet zorgen voor betere 
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arbeidsomstandigheden zodat zowel 
werknemers als werkgevers kunnen 
profiteren van het verder in stand houden
en creëren van werkgelegenheid,

Or. en

Amendement 25
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de dienstensector, 
zoals de verkoop-, veiligheids-, 
schoonmaak-, horeca- en zorgsector, 
tussen nu en 2020 naar verwachting nog 
steeds voor de sterkste banengroei zal 
zorgen en de snelst groeiende sector zou 
kunnen zijn,

C. overwegende dat de dienstensector, 
zoals de verkoop-, veiligheids-, 
schoonmaak-, horeca-, zorg- en
personeledienstensector, tussen nu en 
2020 naar verwachting nog steeds voor een 
sterke banengroei zal zorgen en de snelst 
groeiende sector zou kunnen zijn,

Or. de

Amendement 26
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het bedrijfsleven 
en andere diensten, waaronder het 
bankwezen en de financiële sector, naar 
verwachting een minder sterke 
banengroei zullen laten zien,

Or. en
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Amendement 27
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de 
agrolevensmiddelensector wereldwijd 
weer belangrijker wordt, waardoor 
vaardigheden van een andere aard en van 
hoger niveau nodig zijn, waardoor echter 
het aantal laaggekwalificeerde banen 
sterk terugloopt,

Or. en

Amendement 28
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat voor het 
bewerkstelligen van duurzame groei en de 
overstap naar een koolstofarme economie, 
milieubescherming en de ontwikkeling 
van nieuwe groene technologieën de juiste 
vaardigheden beschikbaar moeten zijn,

Or. en

Amendement 29
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de veranderende 
arbeidspatronen in de sectoren natuurlijk 

D. overwegende dat technologische 
veranderingen en nieuwe patronen voor 
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gevolgen hebben voor de arbeidspatronen 
voor beroepen en de gevraagde 
kwalificatieniveaus,

arbeidsorganisatie in de sectoren 
natuurlijk gevolgen hebben voor de 
arbeidspatronen wat betreft de benodigde 
vaardigheden voor beroepen en de 
gevraagde kwalificatieniveaus,

Or. en

Amendement 30
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat structureel hoge 
werkloosheidscijfers een onaanvaardbaar 
verlies inhouden van menselijk kapitaal, 
terwijl dit de grootste kracht van Europa 
is,

Or. en

Amendement 31
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat in de economie 
steeds meer vraag bestaat naar creatieve, 
interactieve communicatie en 
probleemoplossende vaardigheden op de 
werkplek, terwijl laaggekwalificeerde 
werknemers of werknemers die 
routinewerkzaamheden uitvoeren het 
meeste risico lopen hun baan te verliezen,

Or. en
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Amendement 32
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat werknemers zonder 
universitair diploma het meeste risico 
lopen hun baan te verliezen,

E. overwegende dat werknemers zonder 
universitair diploma het meeste risico 
lopen hun baan te verliezen, indien zij niet 
centraal komen te staan in een passende 
strategie voor nascholing, omscholing en 
technische bijscholing die hen in staat 
stelt in te blijven spelen op de behoeften 
van de markt,

Or. it

Amendement 33
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat werknemers zonder 
universitair diploma het meeste risico 
lopen hun baan te verliezen,

E. overwegende dat werknemers uit 
kwetsbare groepen (bijv. 
laaggekwalificeerden, jongeren en 
ouderen, mensen met een handicap, 
evenals werknemers uit minderheids- en 
migrantengroepen) het meeste risico lopen 
hun baan te verliezen en grote 
moeilijkheden te ondervinden bij het 
zoeken naar werk,

Or. en

Amendement 34
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat werknemers zonder 
universitair diploma het meeste risico 
lopen hun baan te verliezen,

E. overwegende dat werknemers zonder 
universitair diploma meer risico lopen hun 
baan te verliezen en vaker werkzaam zijn 
in tijdelijke en onzekere banen,

Or. es

Amendement 35
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat werknemers zonder 
universitair diploma het meeste risico 
lopen hun baan te verliezen,

E. overwegende dat werknemers zonder 
universitair diploma het meeste risico 
lopen hun baan te verliezen en
tegelijkertijd veel jongeren vanwege de 
recessie besluiten langer aan onderwijs en 
opleiding deel te nemen;

Or. en

Amendement 36
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat werknemers zonder 
universitair diploma het meeste risico 
lopen hun baan te verliezen,

E. overwegende dat werknemers zonder 
universitair diploma of met een handicap 
het meeste risico lopen hun baan te 
verliezen,

Or. hu
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Amendement 37
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat werknemers zonder 
universitair diploma het meeste risico 
lopen hun baan te verliezen,

E. overwegende dat werknemers met een 
laag kwalificatie- en vaardighedenniveau
het meeste risico lopen hun baan te 
verliezen,

Or. en

Amendement 38
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat armoede onder 
werkenden hardnekkig is en het aantal 
werkende armen toeneemt als gevolg van 
verslechtering van de 
arbeidsomstandigheden en lage lonen,

Or. en

Amendement 39
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de duurzaamheid van 
de beroepsopleiding en het hoger onderwijs 
op lange termijn van verscheidene dingen 
afhangt, zoals de staat van de openbare 
financiën en individuele perceptie,

F. overwegende dat de doeltreffendheid
van de beroepsopleiding en het hoger 
onderwijs op lange termijn van 
verscheidene dingen afhangt, zoals het 
garanderen van een hoge 
onderwijskwaliteit, gelijke kansen en 
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toegang voor iedereen, aanhoudende 
publieke investeringen, evenals een betere 
koppeling tussen individuele en 
arbeidsmarktbehoeften,

Or. en

Amendement 40
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de duurzaamheid van 
de beroepsopleiding en het hoger onderwijs 
op lange termijn van verscheidene dingen 
afhangt, zoals de staat van de openbare 
financiën en individuele perceptie,

F. overwegende dat de duurzaamheid van 
de beroepsopleiding en het hoger onderwijs 
op lange termijn van verscheidene dingen 
afhangt, zoals de staat van de openbare 
financiën en individuele perceptie, of in 
fysiek en ICT-opzicht een toegankelijke 
onderwijs- en opleidingsomgeving,

Or. hu

Amendement 41
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de duurzaamheid van 
de beroepsopleiding en het hoger onderwijs 
op lange termijn van verscheidene dingen 
afhangt, zoals de staat van de openbare 
financiën en individuele perceptie,

F. overwegende dat de duurzaamheid van 
de beroepsopleiding en het hoger onderwijs 
op lange termijn van verscheidene dingen 
afhangt, zoals de staat van de openbare 
financiën, individuele perceptie en de 
beschikbaarheid van verzorgingsdiensten,
met name kinderopvang en de verzorging 
van afhankelijke personen,

Or. en
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Amendement 42
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de duurzaamheid van 
de beroepsopleiding en het hoger onderwijs 
op lange termijn van verscheidene dingen 
afhangt, zoals de staat van de openbare 
financiën en individuele perceptie,

F. overwegende dat de duurzaamheid van 
de beroepsopleiding en het hoger onderwijs 
op lange termijn van verscheidene dingen 
afhangt, zoals de staat en het doeltreffend 
beheer van de openbare financiën en 
individuele perceptie,

Or. en

Amendement 43
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de EU verplicht is 
het onderwijsniveau te verbeteren en 
tegen 2020 het aantal voortijdige 
schoolverlaters tot 10% of minder te 
reduceren en het aantal jongeren dat 
tertiair of gelijkwaardig onderwijs met 
succes volgt, op te voeren tot ten minste 
40%,

Or. lt

Amendement 44
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat vraag en aanbod 
voor een leven lang leren moeten worden 
uitgebreid om te voorzien in de 
veranderende vraag naar vaardigheden; 
overwegende dat de duurzaamheid van 
systemen voor beroepsopleiding en hoger 
onderwijs op lange termijn afhangt van de 
beschikbaarheid van een flexibeler 
aanbod door flexibele en kwalitatief 
hoogwaardige onderwijs- en 
opleidingsaanbieders, de beschikbaarheid 
van gekwalificeerde docenten en 
opleiders, aanhoudende publieke 
investeringen en meer private bijdragen, 
evenals een betere verbinding tussen 
individuele en arbeidsmarktbehoeften,

Or. en

Amendement 45
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat wordt verwacht dat het 
aantal banen waarvoor hogere kwalificaties 
vereist zijn, zal stijgen,

G. overwegende dat wordt verwacht dat het 
aantal banen waarvoor hogere kwalificaties 
vereist zijn, zal stijgen en er voor alle 
vaardigheden aanvullende nieuwe 
duurzame kwalificaties nodig zullen zijn,

Or. en

Amendement 46
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat wordt verwacht dat het 
aantal banen waarvoor hogere kwalificaties 
vereist zijn, zal stijgen,

G. overwegende dat wordt verwacht dat het 
aantal banen waarvoor hogere kwalificaties 
vereist zijn, zal stijgen en voor 50% van de 
banen in 2020 nog steeds middelbare 
beroepsvaardigheden nodig zullen zijn,

Or. en

Amendement 47
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat wordt verwacht dat het 
aantal banen waarvoor hogere kwalificaties 
vereist zijn, zal stijgen,

G. overwegende dat wordt verwacht dat het 
aantal banen waarvoor hogere technische 
en wetenschappelijke kwalificaties vereist 
zijn, zal stijgen,

Or. it

Amendement 48
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat migratie binnen, naar 
en uit de EU in toenemende mate van 
invloed zal zijn op de toekomstige grootte 
en samenstelling van de beroepsbevolking 
in de lidstaten en belangrijke implicaties 
heeft voor de vraag naar en het aanbod aan 
vaardigheden,

H. overwegende dat migratie binnen, naar 
en uit de EU in toenemende mate van 
invloed zal zijn op de toekomstige grootte 
en samenstelling van de beroepsbevolking 
in de lidstaten en belangrijke implicaties 
heeft voor de vraag naar en het aanbod aan 
vaardigheden, met name in de lidstaten 
waar het aantal inwoners snel terugloopt 
en waar de braindrain en afvloeiing van 
specialisten moeilijk te beheersen en te 
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controleren processen zijn,

Or. lt

Amendement 49
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat migratie binnen, naar 
en uit de EU in toenemende mate van 
invloed zal zijn op de toekomstige grootte 
en samenstelling van de beroepsbevolking 
in de lidstaten en belangrijke implicaties 
heeft voor de vraag naar en het aanbod aan 
vaardigheden,

H. overwegende dat migratie binnen, naar 
en uit de EU van invloed zal zijn op de 
toekomstige grootte en samenstelling van 
de beroepsbevolking in de lidstaten en 
belangrijke implicaties heeft voor de vraag 
naar en het aanbod aan vaardigheden; 
overwegende dat de vaardigheden en 
bekwaamheden van werknemers met een 
migrantenachtergrond en migrerende 
werknemers onvoldoende worden erkend 
en niet ten volle op de arbeidsplaats 
worden benut, aangezien ze vaker dan 
gemiddeld onder hun vaardigheidsniveau 
worden ingezet,

Or. de

Amendement 50
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat migratie binnen, naar 
en uit de EU in toenemende mate van 
invloed zal zijn op de toekomstige grootte 
en samenstelling van de beroepsbevolking 
in de lidstaten en belangrijke implicaties 
heeft voor de vraag naar en het aanbod aan 
vaardigheden,

H. overwegende dat migratie binnen, naar 
en uit de EU in toenemende mate van 
invloed zal zijn op de toekomstige grootte 
en samenstelling van de beroepsbevolking 
in de lidstaten en dat een integratiebeleid 
waarmee de toegang van immigranten tot 
onderwijs, beroepsopleidingen en werk 
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worden bevorderd dan ook belangrijke 
implicaties heeft voor de vraag naar en het 
aanbod aan vaardigheden, evenals voor de 
stimulering van de werkgelegenheid in de 
lidstaten van de Unie,

Or. es

Amendement 51
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat migratie binnen, naar 
en uit de EU in toenemende mate van 
invloed zal zijn op de toekomstige grootte 
en samenstelling van de beroepsbevolking 
in de lidstaten en belangrijke implicaties 
heeft voor de vraag naar en het aanbod aan 
vaardigheden,

H. overwegende dat de demografische 
ontwikkeling in de EU, mobiliteit en 
migratie binnen de EU en met de
nabuurschapslanden in toenemende mate 
van invloed zal zijn op de toekomstige 
grootte en samenstelling van de 
beroepsbevolking in de lidstaten en 
belangrijke implicaties heeft voor de vraag 
naar en het aanbod aan vaardigheden,

Or. en

Amendement 52
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat migratie binnen, naar 
en uit de EU in toenemende mate van 
invloed zal zijn op de toekomstige grootte 
en samenstelling van de beroepsbevolking 
in de lidstaten en belangrijke implicaties 
heeft voor de vraag naar en het aanbod aan 
vaardigheden,

H. overwegende dat migratiestromen in 
toenemende mate van invloed zullen zijn 
op de toekomstige grootte en samenstelling 
van de beroepsbevolking in de lidstaten, 
wat leidt tot sterke concurrentie tussen de 
minder gekwalificeerde werknemers, wat
ernstige implicaties heeft voor de 
ontwikkeling van de vraag naar en het 
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aanbod aan vaardigheden op de interne 
markt,

Or. it

Amendement 53
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat migratie binnen, naar 
en uit de EU in toenemende mate van 
invloed zal zijn op de toekomstige grootte 
en samenstelling van de beroepsbevolking 
in de lidstaten en belangrijke implicaties 
heeft voor de vraag naar en het aanbod aan 
vaardigheden,

H. overwegende dat migratie binnen, naar 
en uit de EU in toenemende mate en in 
vele opzichten van invloed zal zijn op de 
toekomstige grootte en samenstelling van 
de beroepsbevolking in de lidstaten en 
belangrijke implicaties heeft voor de vraag 
naar en het aanbod aan vaardigheden,

Or. en

Amendement 54
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat mobiele en 
migrerende werknemers nog steeds 
gediscrimineerd worden en vaak worden 
uitgebuit vanwege een gebrek aan kennis 
van hun arbeids- en sociale rechten, hun 
gebrek aan betrokkenheid bij 
werknemersorganisaties en het gebrek 
aan effectief integratiebeleid,

Or. en
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Amendement 55
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat een duurzame
economie het aantal fatsoenlijke banen kan 
doen toenemen en kan bijdragen tot het 
herstel van de Europese economie,

I. overwegende dat een innovatieve en 
dynamische economie het aantal 
fatsoenlijke banen kan doen toenemen en 
kan bijdragen tot het herstel van de 
Europese economie,

Or. en

Amendement 56
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat een duurzame 
economie het aantal fatsoenlijke banen kan 
doen toenemen en kan bijdragen tot het 
herstel van de Europese economie,

I. overwegende dat een duurzame 
economie het aantal fatsoenlijke banen kan 
doen toenemen en kan bijdragen tot het 
herstel van de economieën in Europa,

Or. en

Amendement 57
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat een duurzame 
economie het aantal fatsoenlijke banen kan 
doen toenemen en kan bijdragen tot het 
herstel van de Europese economie,

I. overwegende dat een duurzame 
economische groei het aantal fatsoenlijke 
banen kan doen toenemen en kan bijdragen 
tot het herstel van de Europese economie,
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Or. en

Amendement 58
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat 
bezuinigingsmaatregelen negatieve 
gevolgen hebben voor publieke 
investeringen, waardoor de 
mogelijkheden voor het scheppen van 
werkgelegenheid in de lidstaten worden 
beperkt,

Or. en

Amendement 59
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU nog steeds 
minder in onderzoek en onderwijs 
investeert dan haar economische partners 
en concurrenten in de wereld; overwegende 
dat er behoefte is aan belangrijke 
investeringen in de kenniseconomie,

J. overwegende dat de EU nog steeds 
minder dan haar economische partners en 
concurrenten in de wereld investeert in
onderzoek, innovatie en onderwijs, die 
van fundamenteel belang zijn voor groei 
en verbetering van de levenstandaard; 
overwegende dat er behoefte is aan 
belangrijke investeringen in de 
kenniseconomie,

Or. en

Amendement 60
Mara Bizzotto
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Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de EU nog steeds 
minder in onderzoek en onderwijs 
investeert dan haar economische partners 
en concurrenten in de wereld; overwegende 
dat er behoefte is aan belangrijke 
investeringen in de kenniseconomie,

J. overwegende dat de EU nog steeds 
minder in onderzoek en onderwijs 
investeert dan haar economische partners 
en concurrenten in de wereld; overwegende 
dat er behoefte is aan belangrijke 
investeringen in de kenniseconomie, in 
technische opleidingen en in aanvulling 
van de beroepsopleiding,

Or. it

Amendement 61
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de Europese 
Commissie in de mededeling over nieuwe 
vaardigheden en nieuwe banen geen 
aandacht heeft besteed aan het potentieel 
van een nieuwe duurzame economie en de 
specifieke noodzaak om groene 
vaardigheden te ontwikkelen zodat 
werknemers dit potentieel kunnen 
benutten; overwegende dat het Europees 
Parlement en de Europese Raad 
herhaaldelijk hebben gewezen op de 
mogelijkheden van de overstap naar een 
meer duurzame economie voor 
werkgelegenheid in Europa; overwegende 
dat het recente onderzoek van CEDEFOP 
duidelijk het belang en de noodzaak heeft 
aangetoond van nieuwe vaardigheden 
voor groene banen in de toekomstige 
Europese arbeidsmarkt,

Or. en
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Amendement 62
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat er op de Europese 
arbeidsmarkt nog steeds genderkloven 
bestaan, waaronder loonverschillen 
tussen mannen en vrouwen, verschillen in 
tarieven voor deeltijd en voltijd, 
verschillen in arbeidsparticipatie, 
verschillen in het effect van ouderschap 
op de arbeidsparticipatie, 
genderverschillen op pensioengebied; 
overwegende dat rolpatronen en 
segregatie op de arbeidsmarkt in de 
werkgelegenheid een grote belemmering 
vormen voor het functioneren van de 
Europese arbeidsmarkt; overwegende dat 
een nieuwe duurzame economie zich 
ontwikkelt in een vergrijzende 
samenleving met een slinkende 
beroepsbevolking, zodat het noodzakelijk 
is meer vrouwen aan te trekken voor 
betaalde arbeid door de 
arbeidsorganisatie aan te passen en 
werkgevers in alle sectoren voor te 
bereiden op een meer divers 
personeelsbestand,

Or. en

Amendement 63
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat gerichte en 
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aangepaste bijscholing noodzakelijk is om 
mensen te helpen nieuwe vaardigheden op 
te doen zodat zij kunnen profiteren van de 
overstap naar een meer duurzame 
economie; overwegende dat er 
overtuigende economische argumenten 
zijn voor bijscholing, 
arbeidsmarktintegratie en sociale 
integratie; overwegende dat wanneer er 
minder wordt geïnvesteerd in bijscholing, 
dit negatieve gevolgen zal hebben op 
lange termijn,

Or. en

Amendement 64
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging J quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quinquies. overwegende dat het grote 
aantal atypische arbeidsovereenkomsten 
in de meeste lidstaten over het algemeen 
heeft geleid tot meer 
arbeidsmarktsegmentatie en minder 
bescherming van de meest kwetsbaren; 
overwegende dat fatsoenlijk werk en 
hoogwaardige werkgelegenheid versterkt 
moeten worden in het kader van 
investeringen in nieuwe banen,

Or. en

Amendement 65
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat er op de Europese 
arbeidsmarkt nog steeds genderkloven 
bestaan, waaronder loonverschillen 
tussen mannen en vrouwen, verschillen in 
tarieven voor deeltijd en voltijd, 
verschillen in arbeidsparticipatie, 
verschillen in het effect van ouderschap 
op de arbeidsparticipatie, 
genderverschillen op pensioengebied; 
overwegende dat rolpatronen en 
segregatie op de arbeidsmarkt in de 
werkgelegenheid een grote belemmering 
vormen voor het functioneren van de 
Europese arbeidsmarkt,

Or. en

Amendement 66
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat recente studies 
hebben aangetoond dat meer flexibiliteit 
doorgaans tot gevolg heeft dat de positie 
van de werknemers erop achteruitgaat, 
dat ze vaker tijdelijk in plaats van vast,
deeltijds en niet voltijds worden 
aangeworven en dat ze steeds vaker 
ongewild als zelfstandigen werken; 
overwegende dat nieuw onderzoek op 
basis van de gegevens van de OESO heeft 
uitgewezen dat hoe flexibeler de baan is, 
hoe meer onzekerheid daarmee gepaard 
gaat, en dat het vooral de flexibiliteit van 
de baan is die de "inzetbaarheid" negatief 
beïnvloedt (verbetering van de 
competenties en vaardigheden van de 
werknemers),
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Or. pt

Amendement 67
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat door de toename 
van atypische arbeidsvormen ten gevolge 
van de toegenomen flexibiliteit een steeds 
groter aantal werknemers geen sociale 
voordelen geniet, aangezien de 
beroepsstatus van de werknemer bepaalt 
of iemand al dan niet in aanmerking komt 
voor sociale voordelen; overwegende dat 
de toegenomen flexibiliteit zo ook de 
financiële houdbaarheid van de 
socialezekerheidsstelsels op losse 
schroeven zet,

Or. pt

Amendement 68
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat in verscheidene 
door de Stichting van Dublin uitgevoerde 
studies over arbeidsomstandigheden 
flexibele arbeidstijdregelingen in verband 
worden gebracht met een toename van 
onregelmatige en onvoorspelbare 
werktijden, die ten grondslag liggen aan 
de huidige klassieke 
gezondheidsproblemen op het werk en ook 
aan de nieuwe problemen die verband 
houden met een toename van "stress" op 
het werk ten gevolge van nieuwe 
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arbeidsorganisatievormen die tegemoet 
komen aan de schommelingen op de 
markt op korte termijn; overwegende dat 
recente studies ook hebben uitgewezen dat 
het merendeel van de flexibele 
arbeidstijdregelingen in Europa 
werknemers niet in staat stelt werk en 
gezin beter te combineren,

Or. pt

Amendement 69
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging J quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quinquies. overwegende dat vrouwen op 
de arbeidsmarkt benadeeld worden en dat 
ze onevenredig vertegenwoordigd zijn als 
het om deeltijdwerk en nieuwe, vaak 
onzekere, arbeidsorganisatievormen gaat 
en dat ze daardoor geen volledige toegang 
hebben tot sociale rechten, sociale 
bescherming en sociale voordelen,

Or. pt

Amendement 70
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging J sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J sexies. overwegende dat we een 
oplossing moeten vinden voor de hoge 
werkloosheid en de segmentering van de 
arbeidsmarkt, dat we alle werknemers 
gelijke rechten moeten verlenen, dat we 
geleidelijk alle onzekere arbeidsvormen 
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moeten afschaffen en moeten investeren 
in het creëren van vaste arbeidsplaatsen 
en in een leven lang leren,

Or. pt

Amendement 71
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Overweging J septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J septies. overwegende dat het de door de 
Commissie goedgekeurde benadering van 
flexizekerheid verwerpt omdat het van 
mening is dat die volkomen onevenwichtig 
is, aangezien de flexibiliteit niet gepaard 
gaat met een gelijke toename van de 
sociale zekerheid; benadrukkend dat de 
Commissie zich ertoe beperkt de 
deregulering van de 
werkgelegenheidsbescherming en 
flexibelere arbeidsovereenkomsten te 
bevorderen, dat ze geen efficiënte 
maatregelen voorstelt om onzekere arbeid 
te bestrijden en dat ze tegelijkertijd een 
beleid in stand houdt waarin de sociale 
zekerheid en de rechten van de 
werknemers en werklozen worden 
afgebouwd ("minder gulle" 
werkloosheidsuitkeringen en sociale 
uitkeringen om "werklozen te activeren", 
een "evenwicht tussen rechten en 
plichten", wat wil zeggen minder rechten 
en meer plichten),

Or. pt

Amendement 72
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat er op de Europese 
arbeidsmarkt nog steeds genderkloven 
bestaan, waaronder loonverschillen 
tussen mannen en vrouwen, verschillen in 
tarieven voor deeltijd en voltijd, 
verschillen in arbeidsparticipatie, 
verschillen in het effect van ouderschap 
op de arbeidsparticipatie, 
genderverschillen op pensioengebied; 
overwegende dat rolpatronen en 
segregatie op de arbeidsmarkt in de 
werkgelegenheid een grote belemmering 
vormen voor het functioneren van de 
Europese arbeidsmarkt,

Or. en

Amendement 73
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. betreurt het feit dat in de mededeling 
van de Commissie over nieuwe 
vaardigheden en banen geen beloften 
worden waargemaakt, maar slechts 
getracht wordt oude oplossingen te 
bundelen in een nieuwe vorm; betreurt 
het feit dat in de mededeling geen 
aandacht wordt besteed aan het 
banenscheppend potentieel van een 
groene economie, dat voorts de dringende 
uitdagingen in verband met onzekere 
banen, werkloosheid en armoede worden 
genegeerd en de genderdimensie buiten 
beschouwing blijft; roept de Europese 
Commissie op tot nieuwe daadkracht om 
eindelijk vooruitgang te boeken met de 
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belangrijkste uitdagingen van een Sociaal 
Europa, zoals het aanpakken van 
ongelijkheden, het risico van uitsluiting 
en armoede en een werkelijke verbetering 
van de arbeids- en levensomstandigheden; 
benadrukt dat economisch bestuur hand 
in hand moet gaan met een degelijk
sociaal en werkgelegenheidsbeleid, dat 
voorziet in minimumnormen voor 
werknemers overal in de EU;

Or. en

Amendement 74
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat de lidstaten in het 
kader van de Europa 2020-strategie een 
arbeidsparticipatiedoelstelling van 75% 
voor de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar in 
2020 zijn overeengekomen; vraagt alle 
betrokken partijen hun inspanningen op te 
voeren om de Europa 2020-strategie te 
doen slagen;

1. herinnert eraan dat de lidstaten in het 
kader van de Europa 2020-strategie een 
arbeidsparticipatiedoelstelling van 75% 
voor de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar in 
2020 zijn overeengekomen en dat zij 
worden verzocht de belemmeringen voor 
de participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt weg te nemen bij 
tenuitvoerlegging van de strategie1; vraagt 
alle betrokken partijen de 
integratiedoelstelling van de Europa 2020-
strategie te verwezenlijken evenals de 
geïntegreerde richtsnoeren 7 t/m 10, 
inzake betrokkenheid van 
belanghebbenden uit de maatschappij bij 
de opstelling, levering, monitoring en 
evaluatie van de Nationale 
Hervormingsprogramma's; benadrukt dat 
in de meeste Nationale 
Hervormingsprogramma's niet wordt 
voldaan aan beide doelstellingen inzake 
werkgelegenheid en armoede;
1 Zie paragraaf 5 van de conclusies van de 
Raad over het Europees pact voor 
gendergelijkheid voor de periode 2011-
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2020,

Or. en

Amendement 75
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat de lidstaten in het 
kader van de Europa 2020-strategie een 
arbeidsparticipatiedoelstelling van 75% 
voor de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar in 
2020 zijn overeengekomen; vraagt alle 
betrokken partijen hun inspanningen op te 
voeren om de Europa 2020-strategie te 
doen slagen;

1. herinnert eraan dat de lidstaten in het 
kader van de Europa 2020-strategie een 
arbeidsparticipatiedoelstelling van 75% 
voor de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar in 
2020 zijn overeengekomen, en dat deze 
doelstelling onverbrekelijk verbonden is 
met de bescherming van het sociaal model 
en met economische ontwikkeling en 
houdbare socialezekerheidsstelsels en 
overheidfinanciën in Europa; vraagt alle 
betrokken partijen hun inspanningen op te 
voeren om de Europa 2020-strategie te 
doen slagen;

Or. el

Amendement 76
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat de lidstaten in het 
kader van de Europa 2020-strategie een 
arbeidsparticipatiedoelstelling van 75% 
voor de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar in 
2020 zijn overeengekomen; vraagt alle 
betrokken partijen hun inspanningen op te 
voeren om de Europa 2020-strategie te 
doen slagen;

1. herinnert eraan dat de lidstaten in het 
kader van de Europa 2020-strategie een 
arbeidsparticipatiedoelstelling van 75% 
voor de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar in 
2020 zijn overeengekomen; herinnert 
eraan dat het een van de vijf hoofddoelen 
van de Europa 2020-strategie is om het 
percentage voortijdige schoolverlaters tot 
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10% te verlagen; benadrukt dat de 
werkloosheid onder jongeren drastisch 
moet worden verlaagd om de 
arbeidsparticipatiedoelstelling te kunnen 
behalen; vraagt alle betrokken partijen hun 
inspanningen op te voeren om de 
Europa 2020-strategie te doen slagen;

Or. en

Amendement 77
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat de lidstaten in het 
kader van de Europa 2020-strategie een 
arbeidsparticipatiedoelstelling van 75% 
voor de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar in 
2020 zijn overeengekomen; vraagt alle 
betrokken partijen hun inspanningen op te 
voeren om de Europa 2020-strategie te 
doen slagen;

1. herinnert eraan dat de lidstaten in het 
kader van de Europa 2020-strategie een 
arbeidsparticipatiedoelstelling van 75% 
voor de leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar in 
2020 zijn overeengekomen; vraagt alle 
betrokken partijen hun inspanningen op te 
voeren om de Europa 2020-strategie te 
doen slagen; verzoekt de lidstaten echter te 
zorgen voor kwalitatief goede banen en 
waardige arbeidsomstandigheden;

Or. fr

Amendement 78
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt het feit dat de Commissie de 
conclusies van het Europees Parlement en 
de Europese Raad over het potentieel van 
een nieuwe duurzame economie evenals 
de CEDEFOP-analyse over de benodigde 
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nieuwe vaardigheden voor groene banen 
in de toekomst heeft genegeerd; verzoekt 
de Commissie deze tekortkoming te 
verhelpen door een beter geïntegreerde 
aanpak te presenteren voor nieuwe groene 
vaardigheden in de geplande mededeling 
over banen in de nieuwe duurzame 
economie; roept de Europese Commissie 
op te waarborgen dat de 
milieudeskundigen binnen de Commissie 
volledig bij dit proces betrokken worden;

Or. en

Amendement 79
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. herinnert aan de bestaande grote 
belemmeringen die de effectieve 
uitvoering van werkgelegenheidsbeleid in 
de weg staan; is van mening dat deze 
problemen effectief bestreden moeten 
worden, met inbegrip van het thans 
ontoereikende vaardighedenniveau van 
veel werknemers, de lage rangschikking 
in onderwijsniveaus in sommige Europese 
landen, vergeleken met internationale 
cijfers en het toegenomen aantal onzekere 
banen, waarvan geen stimulans voor het 
ontwikkelen van vaardigheden uitgaat;

Or. en

Amendement 80
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt het belang van 
hervormingen die resulteren in flexibelere 
arbeidsmarkten, om het 
concurrentievermogen en de productiviteit 
te vergroten, nieuwe banen te creëren en 
structurele werkloosheid te bestrijden;

Or. en

Amendement 81
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de arbeidsparticipatie 
nauw verband houdt met de economische 
prestaties; beveelt de lidstaten ten zeerste 
aan de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid alsook de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid te 
volgen;

2. wijst erop dat de arbeidsparticipatie 
nauw verband houdt met de economische 
prestaties, in het bijzonder de hoge 
groeiniveaus; beveelt de lidstaten ten
zeerste aan de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid alsook de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid te 
volgen;

Or. en

Amendement 82
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de arbeidsparticipatie 
nauw verband houdt met de economische 
prestaties; beveelt de lidstaten ten zeerste 
aan de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid alsook de globale 

2. wijst erop dat de arbeidsparticipatie 
nauw verband houdt met de economische 
prestaties; beveelt de lidstaten ten zeerste 
aan de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid af te stemmen op de 
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richtsnoeren voor het economisch beleid 
te volgen;

richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid;

Or. it

Amendement 83
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de arbeidsparticipatie 
nauw verband houdt met de economische 
prestaties; beveelt de lidstaten ten zeerste 
aan de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid alsook de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid te 
volgen;

2. wijst erop dat de arbeidsparticipatie en 
de economische prestaties elkaar 
wederzijds versterken; beveelt de lidstaten 
ten zeerste aan de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid alsook de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid te 
volgen ter bevordering van het creëren 
van hoogwaardige werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 84
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de arbeidsparticipatie 
nauw verband houdt met de economische 
prestaties; beveelt de lidstaten ten zeerste 
aan de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid alsook de globale
richtsnoeren voor het economisch beleid te 
volgen;

2. wijst erop dat de arbeidsparticipatie 
nauw verband houdt met de economische 
prestaties; beveelt de lidstaten ten zeerste 
aan de geïntegreerde richtsnoeren van 
Europa 2020, die tot doel hebben het 
werkgelegenheidsbeleid te coördineren, 
alsook de globalere richtsnoeren voor het 
economisch beleid te volgen en in te zetten 
op werkgelegenheid van hoge kwaliteit;

Or. en
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Amendement 85
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat de arbeidsparticipatie 
nauw verband houdt met de economische 
prestaties; beveelt de lidstaten ten zeerste 
aan de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid alsook de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid te 
volgen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 86
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. benadrukt dat de lidstaten het nog 
altijd voor het zeggen hebben waar het 
centrale elementen van het sociaal beleid 
betreft, zoals belastingen, 
socialebijstandprogramma's, bepaalde 
onderdelen van het arbeidsrecht, 
gezondheidszorg en onderwijs; acht het 
van essentieel belang dat sociaal beleid is 
afgestemd op nationale, regionale en 
lokale omstandigheden en met name de 
situatie in afzonderlijke lidstaten;

Or. en

Amendement 87
Vilija Blinkevičiūtė
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt om een betere coördinatie van 
het economisch beleid tussen de lidstaten 
om oneerlijke concurrentie en 
marktverstoring te voorkomen; vraagt de 
lidstaten met klem de regels inzake 
begrotingsdiscipline na te leven om het 
risico van een buitensporig tekort te 
beperken, en vraagt de Commissie om een 
doeltreffend begrotingstoezicht;

Schrappen

Or. en

Amendement 88
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt om een betere coördinatie van 
het economisch beleid tussen de lidstaten 
om oneerlijke concurrentie en 
marktverstoring te voorkomen; vraagt de 
lidstaten met klem de regels inzake 
begrotingsdiscipline na te leven om het 
risico van een buitensporig tekort te 
beperken, en vraagt de Commissie om een 
doeltreffend begrotingstoezicht;

Schrappen

Or. en

Amendement 89
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt om een betere coördinatie van het 
economisch beleid tussen de lidstaten om 
oneerlijke concurrentie en marktverstoring 
te voorkomen; vraagt de lidstaten met klem 
de regels inzake begrotingsdiscipline na te 
leven om het risico van een buitensporig 
tekort te beperken, en vraagt de Commissie 
om een doeltreffend begrotingstoezicht;

3. vraagt om een betere coördinatie van het 
economisch beleid tussen de lidstaten om 
oneerlijke concurrentie en marktverstoring 
te voorkomen; vraagt de lidstaten met klem 
de regels inzake begrotingsdiscipline na te 
leven om het risico van een buitensporig 
tekort te beperken, en vraagt de Commissie 
om een doeltreffend begrotingstoezicht, 
zonder dat de begrotingsdiscipline leidt tot 
een eenzijdige ontmanteling van sociale 
rechten; benadrukt dat 
bezuinigingsmaatregelen, zoals 
bezuinigingen in het onderwijssysteem, bij 
het actieve arbeidsmarktbeleid en de 
vermindering van arbeidsplaatsen voor 
met name jonge mensen nadelig kan zijn; 
onderstreept dat een eenzijdig 
soberheidsbeleid bovendien niet geschikt 
is om het tekort aan vakmensen in Europa 
te bestrijden en de economische prestaties 
veilig te stellen;

Or. de

Amendement 90
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt om een betere coördinatie van het 
economisch beleid tussen de lidstaten om 
oneerlijke concurrentie en 
marktverstoring te voorkomen; vraagt de 
lidstaten met klem de regels inzake 
begrotingsdiscipline na te leven om het 
risico van een buitensporig tekort te 
beperken, en vraagt de Commissie om een 
doeltreffend begrotingstoezicht;

3. vraagt om een betere coördinatie en de 
bevordering van een duurzame 
ontwikkeling van het economisch beleid; 
vraagt de lidstaten en de EU met klem op 
alle relevante beleidsterreinen uitvoering 
te geven aan de sociale-
effectbeoordelingen waarin artikel 9 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie voorziet en daarbij 
rekening te houden met de sociale kosten 
van rigide begrotingsdiscipline en 
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bezuinigingsmaatregelen, die het risico 
met zich meebrengen dat de noodzakelijke 
investeringen in de ontwikkeling van 
vaardigheden en in nieuwe, kwalitatief 
hoogwaardige banen in gevaar komen;

Or. en

Amendement 91
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt om een betere coördinatie van het 
economisch beleid tussen de lidstaten om 
oneerlijke concurrentie en marktverstoring 
te voorkomen; vraagt de lidstaten met 
klem de regels inzake begrotingsdiscipline 
na te leven om het risico van een 
buitensporig tekort te beperken, en vraagt 
de Commissie om een doeltreffend 
begrotingstoezicht;

3. vraagt om een betere coördinatie van het 
economisch beleid tussen de lidstaten om 
groei en werkgelegenheid te stimuleren en 
oneerlijke concurrentie en marktverstoring 
en toenemende genderongelijkheid te 
voorkomen; vraagt de Commissie om een 
doeltreffend begrotingstoezicht, waarbij 
tegelijkertijd ruimte wordt gelaten voor 
een toename van overheidsinvesteringen 
binnen de respectieve nationale 
hervormingsprogramma's overeenkomstig 
de doelstellingen van de EU voor groei en 
werkgelegenheid en de Europa 2020-
strategie;

Or. en

Amendement 92
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt om een betere coördinatie van het 
economisch beleid tussen de lidstaten om 
oneerlijke concurrentie en marktverstoring 

3. vraagt om een betere coördinatie van het 
economisch beleid tussen de lidstaten,
waarbij rekening wordt gehouden met de 
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te voorkomen; vraagt de lidstaten met klem 
de regels inzake begrotingsdiscipline na te 
leven om het risico van een buitensporig 
tekort te beperken, en vraagt de Commissie 
om een doeltreffend begrotingstoezicht;

regionale ongelijkheden in Europa wat 
betreft werkgelegenheid en werkloosheid,
om oneerlijke concurrentie en 
marktverstoring te voorkomen; vraagt de 
lidstaten met klem de regels inzake 
begrotingsdiscipline na te leven om het 
risico van een buitensporig tekort te 
beperken, en vraagt de Commissie om een 
doeltreffend begrotingstoezicht;

Or. en

Amendement 93
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt om een betere coördinatie van
het economisch beleid tussen de lidstaten 
om oneerlijke concurrentie en 
marktverstoring te voorkomen; vraagt de 
lidstaten met klem de regels inzake 
begrotingsdiscipline na te leven om het 
risico van een buitensporig tekort te 
beperken, en vraagt de Commissie om een 
doeltreffend begrotingstoezicht;

3. vraagt om effectieve mededinging 
gebaseerd op het economisch beleid van
de lidstaten; vraagt de lidstaten met klem 
de regels inzake begrotingsdiscipline na te 
leven om het risico van een buitensporig 
tekort te beperken, en vraagt de Commissie 
om een doeltreffend begrotingstoezicht;

Or. en

Amendement 94
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. vraagt om een betere coördinatie van het 
economisch beleid tussen de lidstaten om 
oneerlijke concurrentie en marktverstoring 
te voorkomen; vraagt de lidstaten met klem 

3. vraagt om een betere coördinatie van het 
economisch beleid tussen de lidstaten om 
oneerlijke concurrentie en marktverstoring 
te voorkomen; vraagt de lidstaten met klem 



AM\869131NL.doc 47/186 PE467.007v01-00

NL

de regels inzake begrotingsdiscipline na te 
leven om het risico van een buitensporig 
tekort te beperken, en vraagt de 
Commissie om een doeltreffend 
begrotingstoezicht;

de regels inzake begrotingsdiscipline na te 
leven om het risico van een buitensporig 
tekort te beperken;

Or. en

Amendement 95
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt het vlaggenschipinitiatief van de 
Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om over te 
schakelen op een duurzame economie;

4. steunt het vlaggenschipinitiatief van de 
Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om over te 
schakelen op een duurzame economie en 
ziet er reikhalzend naar uit dat de 
Europese Commissie actie onderneemt 
om het werkgelegenheidsaspect van het 
vlaggenschipinitiatief te realiseren; wijst 
erop dat de prestaties van de Europese 
Commissie ten aanzien van dit 
vlaggenschipinitiatief alleen beoordeeld 
kunnen worden wanneer het 
werkgelegenheidsperspectief in 
aanmerking wordt genomen;

Or. en

Amendement 96
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt het vlaggenschipinitiatief van de 
Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om over te 

4. steunt het vlaggenschipinitiatief van de 
Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om over te 
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schakelen op een duurzame economie; schakelen op een duurzame economie en 
benadrukt dat milieubescherming en de 
ontwikkeling van nieuwe groene 
technologieën een aanzienlijke 
aanpassing vereisen van de 
opleidingsprogramma's teneinde de 
vaardigheden en competenties van het 
personeelsaanbod hierop af te stemmen 
en een aantal belangrijke niches op de 
arbeidsmarkt te creëren voor deze 
sectoren;

Or. es

Amendement 97
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt het vlaggenschipinitiatief van de 
Commissie in het kader van de Europa 
2020-strategie om over te schakelen op 
een duurzame economie;

4. steunt het vlaggenschipinitiatief van de 
Commissie in het kader van de Europa 
2020-strategie als een veelbetekenend 
kader voor het bevorderen van 
concurrentie en werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 98
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt het vlaggenschipinitiatief van de 
Commissie in het kader van de 
Europa 2020-strategie om over te 
schakelen op een duurzame economie;

4. steunt het vlaggenschipinitiatief van de 
Commissie in het kader van de Europa 
2020-strategie om over te schakelen op een 
duurzame, slimmere, groenere en 
inclusieve economie;
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Or. en

Amendement 99
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. steunt het vlaggenschipinitiatief van de 
Commissie in het kader van de Europa 
2020-strategie om over te schakelen op een 
duurzame economie;

4. steunt de vlaggenschipinitiatieven van 
de Commissie in het kader van de Europa 
2020-strategie om over te schakelen op een 
slimme, duurzame en inclusieve groei-
economie;

Or. en

Amendement 100
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies 
van menselijk kapitaal zo klein mogelijk 
te houden en nieuwe
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

5. herinnert eraan dat er door de recente 
economische en 
arbeidsmarktontwikkelingen betere 
strategieën inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en arbeidsorganisatie nodig zijn 
om de arbeids- en levensomstandigheden 
in de EU te verbeteren, nieuwe, 
behoorlijke werkgelegenheid te scheppen, 
alsmede te zorgen voor universele toegang 
tot permanente educatie, kwalificaties en 
vaardigheden, verbetering van 
vaardigheden of omscholing, en 
discriminatie op de arbeidsmarkt 
doeltreffend te bestrijden; benadrukt dat 
het gericht en situatiespecifiek verbeteren 
van het kwalificatieniveau essentieel is om 
mensen te helpen de vaardigheden te 
verwerven die noodzakelijk zijn om te 
kunnen profiteren van de overgang naar 
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een duurzamere economie; wijst met 
nadruk op de economische argumenten 
voor verhoging van het 
kwalificatieniveau, arbeidsintegratie en 
sociale insluiting;

Or. en

Amendement 101
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen; herinnert er tevens aan dat 
onderwijs en het verbeteren van het 
menselijk kapitaal ook niet-economische 
voordelen hebben voor het individu zoals 
een betere gezondheid, een langer leven 
en een grotere kans om deel te nemen aan 
het maatschappelijk leven;

Or. da

Amendement 102
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen; onderstreept dat het belangrijk 
is de aantrekkelijkheid van banen en 
carrières voor jonge werknemers te 
verbeteren, omdat anders veel 
bedrijfstakken het risico lopen dat hun 
toekomst door de demografische 
ontwikkelingen wordt ondermijnd;

Or. en

Amendement 103
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen; onderstreept dat een oudere 
beroepsbevolking en langere loopbanen 
een positieve bijdrage tot het herstel en 
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groei in de toekomst kunnen leveren;
onderstreept daarom het belang van 
levenslang leren, met name voor oudere 
werknemers die fysiek en/of mentaal 
zwaar werk doen;

Or. nl

Amendement 104
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

5. herinnert aan maatregelen om het hoofd 
te bieden aan de invloed van 
demografische trends, migratie en 
technologische veranderingen met het oog 
op betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie, met inbegrip van 
diensten op het gebied van zorg en 
maatregelen om zowel vrouwen als 
mannen in staat te stellen werk en 
gezinsleven te combineren, om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

Or. en

Amendement 105
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen; daarbij moet het concept van 
levenslang leren voor alle leeftijdsgroepen 
speciale aandacht krijgen;

Or. de

Amendement 106
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

5. benadrukt dat in het licht van de 
huidige crisis en rekening houdend met 
toekomstige uitdagingen zoals 
demografische veranderingen en het 
"groener" maken van de economie, betere 
strategieën inzake werkgelegenheid, 
onderwijs en arbeidsorganisatie nodig zijn 
om het concurrentievermogen van de 
Europese economie te maximaliseren, het
verlies van menselijk kapitaal zo klein 
mogelijk te houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

Or. en
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Amendement 107
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie, gezondheid, handicaps 
en leefwijze nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

Or. hu

Amendement 108
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen; verzoekt prioriteit te geven aan 
het beleid van de EU inzake 
werkgelegenheid en vaardigheden;
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Or. lt

Amendement 109
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de economieën 
in de gehele EU te maximaliseren, het 
verlies van menselijk kapitaal zo klein 
mogelijk te houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

Or. en

Amendement 110
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen, een afnemende 
beroepsbevolking en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden, de kwaliteiten die oudere 
werknemers te bieden hebben beter te 
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scheppen; benutten en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen voor werknemers van alle 
leeftijden;

Or. en

Amendement 111
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen;

5. herinnert eraan dat er door een 
combinatie van demografische 
veranderingen, een afnemende 
beroepsbevolking en veranderingen in de 
productieketens betere strategieën inzake 
werkgelegenheid, onderwijs en 
arbeidsorganisatie nodig zijn om het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie te maximaliseren, het verlies van 
menselijk kapitaal zo klein mogelijk te 
houden, de kwaliteiten die oudere 
werknemers te bieden hebben beter te 
benutten en nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden te 
scheppen voor werknemers van alle 
leeftijden;

Or. en

Amendement 112
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat migrerende 
werknemers, hoewel zij een krachtige 
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bijdrage leveren aan onze productiviteit 
en economische groei, bijzonder 
kwetsbaar zijn en speciale aandacht nodig 
hebben in termen van fatsoenlijke werk-
en leefomstandigheden, alsook wat betreft 
de toegang tot sociale en 
gezondheidsdiensten, onderwijs en 
opleiding; verwelkomt in dit verband 
centrale actie 7 van de agenda, waarin 
een Nieuwe Agenda voor integratie van 
onderdanen van derde landen wordt 
aangekondigd, die onder andere tot doel 
heeft de integratieprioriteiten van de 
lidstaten op alle relevante beleidsterreinen 
te mainstreamen;

Or. en

Amendement 113
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst met klem op de noodzaak om 
op proactieve en krachtdadige wijze 
slimme groei te verwezenlijken, door meer 
te investeren in onderwijs en opleiding, en 
op die manier Europa in staat te stellen 
zich in de wereld te positioneren als 
belangrijk wetenschappelijk centrum in 
de voorhoede van creatieve 
werkzaamheden, waar volledige 
werkgelegenheid hand in hand gaat met 
krachtige welvaart en duurzame productie 
gepaard gaat met duurzame leefstijlen;

Or. en

Amendement 114
Vilija Blinkevičiūtė



PE467.007v01-00 58/186 AM\869131NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat het meer dan ooit van 
belang is te blijven investeren in het 
opwaarderen van vaardigheden en vooral 
in aanpassing van het aanbod aan de 
vraag; beklemtoont in dit verband dat een 
sterkere en actievere samenwerking nodig 
is tussen enerzijds universiteiten of 
onderzoekscentra en anderzijds 
ondernemingen en werkgevers;

Or. en

Amendement 115
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is van mening dat, om de 
inzetbaarheid van de beroepsbevolking te 
waarborgen, meer alomvattende 
strategieën voor permanente educatie 
moeten worden ontwikkeld en dat stelsels 
voor beroepsonderwijs en -opleiding 
moeten worden afgestemd op de snel 
veranderende behoeften van de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 116
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in 
elke afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen weer in 
evenwicht moeten worden gebracht 
middels aanpassing van 
socialezekerheidsregelingen die de actieve 
inclusie versterken door een individueel 
uitgekeerd, armoedebestendig 
minimuminkomen te garanderen, evenals 
toegang tot behoorlijk werk en tot 
betaalbare, kwalitatief hoogwaardige 
diensten van algemeen belang; is van 
mening dat adequate sociale bescherming 
een eerste vereiste is om:
- een duurzame sociale markteconomie tot 
stand te brengen,
- een integratieve en flexibele 
arbeidsmarkt te verwezenlijken,
- mensen in staat te stellen perioden 
waarin zij wel of niet werkzaam zijn, een 
opleiding volgen of zich omscholen 
flexibeler af te wisselen,
- het bedrijfsleven in staat te stellen zich 
aan te passen aan nieuwe eisen;
waarschuwt tegen standaardoplossingen;

Or. en

Amendement 117
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in 
elke afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 

6. is van mening dat de 
flexizekerheidsstrategieën geen geschikt 
middel zijn om onzekere arbeid te 
bestrijden en de werkloosheid te 
verminderen; benadrukt dat het hoge 
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specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

niveau van bescherming van de 
werkgelegenheid en van arbeidsplaatsen 
gebaseerd is op het fundamenteel recht 
van de werknemers om zich te 
beschermen tegen ongegrond ontslag; 
beklemtoont dat we de bescherming van 
arbeidsplaatsen en van de 
werkgelegenheid moeten behouden als 
nuttige instrumenten voor een omvattend 
beleid dat erop gericht is op 
veranderingen te anticiperen en de 
stabiliteit en de continuïteit van de 
werkgelegenheid te bevorderen;

Or. pt

Amendement 118
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

6. benadrukt dat flexizekerheid slechts een 
van de mogelijke instrumenten is voor het 
moderniseren van arbeidsmarkten en dat 
de haalbaarheid ervan in afzonderlijke 
lidstaten nog moet worden vastgesteld; is 
van oordeel dat nationale 
flexizekerheidsregelingen in toepasselijke 
gevallen een mogelijkheid vormen en 
kunnen worden aangepast aan de nieuwe 
sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen; doet een 
beroep op de lidstaten om niet alleen hun 
arbeidsmarkt te hervormen, maar tevens 
de socialezekerheids- en 
werkloosheidsregelingen te versterken, en 
de openbare arbeidsbemiddelingsdiensten 
te verbeteren;
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Or. en

Amendement 119
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, een 
rechtvaardige beloning voor verrichte 
arbeid, efficiënte en voor iedereen 
toegankelijke opleidingsstelsels, 
kwalificatiestelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels: waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

Or. lt

Amendement 120
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor
een flexibele en actieve arbeidsmarkt,
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
aangepast om te worden versterkt in het 
licht van de nieuwe sociaaleconomische 
context in elke afzonderlijke lidstaat, 
volgens zijn specifieke behoeften, om 
ervoor te zorgen dat een flexibele en 
actieve arbeidsmarkt gepaard gaat met
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
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tegen standaardoplossingen;

Or. it

Amendement 121
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; benadrukt dat 
flexizekerheid niet moet worden gezien als 
standaardoplossing;

Or. en

Amendement 122
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de
nieuwe sociaaleconomische context in 
elke afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de
specifieke behoeften van de afzonderlijke 
lidstaten om te zorgen voor een flexibele 
en actieve arbeidsmarkt, efficiënte 
opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;
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Or. da

Amendement 123
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
behouden, versterkt en worden aangepast 
aan de nieuwe sociaaleconomische context 
in elke afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

Or. en

Amendement 124
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele, actieve en inclusieve
arbeidsmarkt, efficiënte opleidingsstelsels 
en solide socialezekerheidsstelsels; 
waarschuwt tegen standaardoplossingen;

Or. pt
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Amendement 125
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
efficiënte opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

6. benadrukt dat de nationale 
flexizekerheidsregelingen moeten worden 
versterkt en worden aangepast aan de 
nieuwe sociaaleconomische context in elke 
afzonderlijke lidstaat, volgens zijn 
specifieke behoeften, om te zorgen voor 
een flexibele en actieve arbeidsmarkt, 
sociale inclusie, efficiënte 
opleidingsstelsels en solide 
socialezekerheidsstelsels; waarschuwt 
tegen standaardoplossingen;

Or. en

Amendement 126
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. erkent het belang van 
lagelonensectoren zoals de 
uitzendbranche, de bouw en industriële 
schoonmaakbedrijven, die laaggeschoolde 
werkzoekenden belangrijke 
mogelijkheden bieden;

Or. en

Amendement 127
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat de noodzakelijke 
bevordering van goede 
arbeidsomstandigheden - waar de 
Europese concurrentie op gestoeld moet 
zijn - moet leiden tot stabiele en voor 
iedereen waardige 
arbeidsomstandigheden; is dan ook zeer 
bezorgd over het toenemende aantal
tijdelijke en atypische 
arbeidsovereenkomsten, waarvoor een 
krachtig en evenredig 
beschermingsmechanisme moet worden 
ingesteld;

Or. it

Amendement 128
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat flexizekerheid 
niet toepasbaar is in lidstaten waarvan de 
mogelijkheden tot versteviging van hun 
socialezekerheidsstelsels gering zijn als 
gevolg van budgettaire beperkingen en 
macro-economische onevenwichtigheden, 
en dat een misplaatste discussie over 
starheid in de arbeidsmarkten zal leiden 
tot arbeidshervormingen die zijn gericht 
op de verkeerde doelstellingen; meent dat 
flexizekerheid geen oplossing is voor 
werkloosheid die het gevolg is van 
structurele problemen, met name ten 
gevolge van falend industriebeleid en 
economische zeepbellen; onderstreept dat 
flexizekerheid altijd moet samengaan met 
het scheppen van banen van goede 
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kwaliteit;

Or. en

Amendement 129
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt de noodzaak van een 
Europees wetgevend kader op het gebied 
van fatsoenlijk werk en onzekerheid, dat 
werknemers meer bescherming en betere 
rechten biedt;

Or. en

Amendement 130
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. is van oordeel dat 
staatspensioenstelsels moeten worden 
versterkt om adequate en duurzame 
pensioenen te waarborgen voor mensen 
die gedurende kortere of langere perioden 
geen premies hebben betaald, door 
uitsluiting en discriminatie op de 
arbeidsmarkten, vanwege onder meer een 
groeiend aantal onzekere en 
onregelmatige banen, op effectieve wijze 
tegen te gaan met behulp van nieuwe 
Europese wetgeving, en door nieuwe 
banen van goede kwaliteit te scheppen en 
de werkgelegenheid te vergroten; meent 
nadrukkelijk dat in het kader van de 
nationale solidariteit, een essentiële factor 
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in de strijd tegen armoede en uitsluiting, 
tevens redelijke minimumpensioenniveaus 
moeten gelden voor eerlijke 
pensioenstelsels in alle lidstaten;

Or. en

Amendement 131
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt het belang van informele 
scholing en scholing in vaardigheden 
door sterkere samenwerking tussen 
generaties, waarbij jongeren nieuwe 
vaardigheden kunnen leren van ervaren 
oudere werknemers;

Or. en

Amendement 132
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren;

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is;

Or. en
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Amendement 133
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren;

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is, wat met name vrouwen 
belemmert om gelijkelijk deel te nemen 
aan de arbeidsmarkt; vraagt de lidstaten 
alle ouders, en met name 
eenoudergezinnen, kansen te geven om 
zich niet alleen in het beroepsleven, maar 
ook in een leven lang leren-processen te 
integreren; moedigt de lidstaten ertoe aan 
te streven naar een eerlijke verdeling van 
niet-betaald werk tussen vrouwen en 
mannen door te zorgen voor betaald 
ouderschaps- en zorgverlof; vraagt de 
Commissie het bestaande wettelijk kader 
voor een evenwicht tussen werk en 
privéleven uit te breiden met onder meer 
voorzieningen voor vaderschapsverlof en 
verlof voor de zorg voor andere 
afhankelijke personen dan kinderen; 
roept de Raad ertoe op de 
ontwerpwetgevingsresolutie inzake 
zwangere werkneemsters1 (Richtlijn 
inzake werkneemsters tijdens de 
zwangerschap) goed te keuren;
1 Wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 20 oktober 2010 over het 
voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de 
Raad inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie, 
P7_TA(2010)0373.

Or. en
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Amendement 134
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren;

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren; moedigt een 
eerlijke verdeling van niet-betaald werk 
tussen vrouwen en mannen aan door te 
zorgen voor betaald ouderschaps- en 
zorgverlof; vraagt de Commissie het 
bestaande wettelijk kader voor een 
evenwicht tussen werk en privéleven uit te 
breiden met onder meer voorzieningen 
voor vaderschapsverlof en verlof voor de 
zorg voor andere afhankelijke personen 
dan kinderen; roept de Raad ertoe op de 
ontwerpwetgevingsresolutie inzake 
zwangere werkneemsters (Richtlijn inzake 
werkneemsters tijdens de zwangerschap) 
goed te keuren;

Or. en

Amendement 135
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle
ouders, en met name eenoudergezinnen, 

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten om 
financiële steun te verlenen aan ouders 



PE467.007v01-00 70/186 AM\869131NL.doc

NL

kansen te geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren;

die voor hun kind willen zorgen, en met 
name aan kansarme gezinnen of ouders 
met een handicap, door middel van 
aangepaste uitkeringen en/of door te 
voorzien in de mogelijkheid van verlof om 
gezinsredenen;

Or. fr

Amendement 136
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren;

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers, met name 
voor vrouwen en alleenstaande ouders,
nog steeds een moeilijke taak is; vraagt de 
lidstaten alle ouders, en met name 
eenoudergezinnen, kansen te geven om 
zich niet alleen in het beroepsleven, maar 
ook in een leven lang leren-processen te 
integreren;

Or. bg

Amendement 137
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren;

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten 
bedrijven te stimuleren de arbeid zodanig 
in te richten dat deze gecombineerd kan 
worden met de ouderlijke 
verantwoordelijkheid, en om alle ouders, 
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en met name eenoudergezinnen, kansen te 
geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren, die een van 
de fundamentele middelen in de strijd 
tegen armoede en sociale uitsluiting zijn;

Or. lt

Amendement 138
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren;

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren, door 
bijvoorbeeld betaalde opleidingen te 
financieren en de combinatie van 
opleiding en gezinstaken mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 139
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 
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beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren;

beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren; onderstreept 
dat een voorwaarde hiervoor is te zorgen 
voor effectievere kinderopvangstructuren 
op nationaal niveau via de verbetering 
van de toegankelijkheid ervan; 

Or. el

Amendement 140
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren;

7. betreurt dat het combineren van werk en 
gezin voor veel werknemers nog steeds een 
moeilijke taak is; vraagt de lidstaten alle 
ouders, en met name eenoudergezinnen, 
kansen te geven om zich niet alleen in het 
beroepsleven, maar ook in een leven lang 
leren-processen te integreren, roept de 
lidstaten bovendien op beleidsmaatregelen 
te nemen en programma's in gebruik te 
nemen ter ondersteuning van 
mantelzorgers;

Or. en

Amendement 141
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. betreurt dat de Commissie de 
dringende noodzaak negeert om de 
tekortkomingen in de Europese 
arbeidswetgeving aan te pakken die leiden 
tot een voortdurende schending van het 
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beginsel dat gelijke arbeid op dezelfde 
arbeidsplaats gelijk wordt beloond; 
betreurt dat de Commissie niet het 
principe van gelijke beloning, zowel in 
verband met het vrije verkeer van 
werknemers als in verband met 
genderongelijkheid, versterkt, maar juist 
een nieuwe vorm van ongelijkheid creëert 
met haar voorstel voor "enkele contracten 
voor onbepaalde tijd" waarmee jonge 
werknemers aan het begin van hun 
loopbaan aanzienlijk minder rechten 
hebben; benadrukt dat uit onderzoek 
duidelijk blijkt dat er niet meer banen 
worden gecreëerd als rechten worden 
verminderd, maar dat een vast pakket 
rechten een eerste vereiste is voor 
flexibele arbeidsmarkten;

Or. en

Amendement 142
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst erop dat 
arbeidsmarkthervormingen geen doel op 
zich zijn en dat in het verleden is gebleken 
dat hervormingen waarmee niet door 
sociale partners is ingestemd, niet 
effectief zijn en niet helpen om meer 
banen te scheppen; roept de Commissie 
ertoe op de sociale dialoog te versterken 
en de sociale partners bij het Europees 
semester te betrekken;

Or. en

Amendement 143
Rovana Plumb
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. roept op tot versterking van de 
externe dimensie van het EU-beleid op het 
gebied van werkgelegenheid, onderwijs en 
opleiding in naburige en verder gelegen 
landen teneinde stabiliteit, welvaart en 
betere kansen op de arbeidsmarkt voor de 
burgers van partnerlanden te bevorderen, 
en tot de ontwikkeling van betere 
instrumenten voor het beheer en de 
bevordering van de migratie van 
geschoolde arbeidskrachten naar Europa, 
teneinde het gebrek aan werknemers met 
bepaalde vaardigheden en de lacunes die 
door demografische ontwikkelingen in 
Europa ontstaan, aan te vullen; 
benadrukt dat hierbij moet worden 
gewaarborgd dat burgers uit derde landen
die legaal in Europa werken, op de 
arbeidsplaats en daarbuiten gelijkelijk 
moeten worden behandeld als Europese 
burgers en ingezetenen, waarbij tevens 
rekening wordt gehouden met de situatie 
van vrouwelijke migranten om onzekere 
en onfatsoenlijke arbeid, meervoudige 
discriminatie en geweld op het werk te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 144
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat de voornaamste 
problemen waarmee de EU te kampen 
heeft verband houden met de aanhoudend 
hoge werkloosheid, de toename van 
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onzekere arbeidsvormen, de uitholling 
van de rechten van de werknemers en van 
de sociale bescherming en met het aanbod 
aan gekwalificeerde en competente 
werknemers; benadrukt dat we prioriteit 
moeten verlenen aan het creëren van een 
inclusieve arbeidsmarkt, dat we de 
kwaliteit van de banen en de agenda voor 
"kwaliteit van de banen" moeten 
bevorderen, dat we het onderwijsniveau 
moeten verbeteren en opleiding- en 
omscholingsprogramma's moeten 
uitbreiden, dat we de gelijke behandeling 
tussen mannen en vrouwen en de 
integratie van vrouwen, migranten, jonge 
en oude werknemers en andere op de 
arbeidsmarkt benadeelde groepen moeten 
verbeteren;

Or. pt

Amendement 145
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. acht het gewenst om 
arbeidsomstandigheden te bevorderen die 
thuiswerken mogelijk maken als dat 
bevorderlijk is voor het evenwicht tussen 
werk en gezin;

Or. it

Amendement 146
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een "EU skills panorama" 
te maken en EURES, het Europese netwerk 
van arbeidsbemiddelingsdiensten, te 
hervormen om de transparantie voor 
werkzoekenden te verbeteren;

8. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een "EU skills panorama" 
te maken en EURES, het Europese netwerk 
van arbeidsbemiddelingsdiensten, te 
hervormen teneinde de diensten voor 
mobiele werknemers en werkzoekenden te 
verbeteren; benadrukt dat EURES een 
sleutelrol vervult in het adviseren van 
mobiele werknemers en werkzoekenden 
over hun rechten en dat dit helpt bij de 
verwezenlijking van een werkelijk 
gemeenschappelijke markt; onderstreept 
de belangrijke rol van de sociale partners 
bij het adviseren van werknemers in 
grensoverschrijdende partnerschappen; 
benadrukt dat aan EURES, in verband 
met zijn voorbeeldfunctie op het gebied 
van de bevordering van eerlijke mobiliteit, 
de vereiste middelen moeten worden 
toegekend om te kunnen reageren op de 
uitdagingen van de Europese 
arbeidsmarkt, en tevens in de toekomst het 
belangrijke werk van sociale partners in 
de grensgebieden te ondersteunen;

Or. en

Amendement 147
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een "EU skills panorama" 
te maken en EURES, het Europese netwerk 
van arbeidsbemiddelingsdiensten, te 
hervormen om de transparantie voor 
werkzoekenden te verbeteren;

8. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een "EU skills panorama" 
te maken en EURES, het Europese netwerk 
van arbeidsbemiddelingsdiensten, te 
hervormen om de transparantie voor 
werkzoekenden te verbeteren en 
beroepsmobiliteit binnen de EU te 
stimuleren;
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Or. en

Amendement 148
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een "EU skills panorama" 
te maken en EURES, het Europese netwerk 
van arbeidsbemiddelingsdiensten, te 
hervormen om de transparantie voor 
werkzoekenden te verbeteren;

8. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een "EU skills panorama" 
te maken en EURES, het Europese netwerk 
van arbeidsbemiddelingsdiensten, te 
hervormen om de transparantie en 
toegankelijkheid voor werkzoekenden te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 149
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert eraan dat de Commissie 
heeft beraamd dat tegen 2020 voor 35% 
van alle banen een hogere opleiding 
vereist zal zijn, terwijl dat op dit moment 
geldt voor 29%;

Or. en

Amendement 150
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt de noodzaak van 
levenslang leren en wijst erop dat het 
percentage mensen dat 
vervolgopleidingen volgt moet worden 
verhoogd, zodat gekwalificeerde mensen 
ook op een gevorderde leeftijd nog voor 
hen geschikt werk kunnen vinden en 
doen;

Or. de

Amendement 151
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wenst dat de verwachte vraag naar 
vaardigheden in Europa beter wordt 
gemonitord en dat de bevindingen 
onmiddellijk worden omgezet in het beleid 
inzake onderwijs en een leven lang leren 
van de lidstaten; is van mening dat een 
"kennisalliantie" tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen een nuttig instrument 
zou zijn om lacunes op het gebied van 
innovatie en vaardigheden aan te pakken;

9. wenst dat de verwachte vraag naar 
vaardigheden in Europa beter wordt 
gemonitord en dat de bevindingen 
onmiddellijk worden omgezet in het beleid 
inzake onderwijs en een leven lang leren 
van de lidstaten; is van mening dat een 
"kennisalliantie" tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen een nuttig instrument 
zou zijn om lacunes op het gebied van 
innovatie en vaardigheden aan te pakken, 
aangezien dit een aanzienlijke bijdrage 
zou leveren aan de bevordering van de 
economie en de belangen van de 
maatschappij als geheel, in het bijzonder 
gezien de cruciale uitdaging om in de 
mondiale economie armoede uit te 
bannen en volledige werkgelegenheid, 
sociale inclusie en duurzame 
economische groei te bewerkstelligen;

Or. en
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Amendement 152
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wenst dat de verwachte vraag naar 
vaardigheden in Europa beter wordt 
gemonitord en dat de bevindingen 
onmiddellijk worden omgezet in het beleid 
inzake onderwijs en een leven lang leren 
van de lidstaten; is van mening dat een 
"kennisalliantie" tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen een nuttig instrument 
zou zijn om lacunes op het gebied van 
innovatie en vaardigheden aan te pakken;

9. wenst dat de verwachte vraag naar 
vaardigheden in Europa beter wordt 
gemonitord en dat de bevindingen 
onmiddellijk worden omgezet in het beleid 
inzake onderwijs en een leven lang leren 
van de lidstaten; benadruk dat met name 
jonge mensen voortdurend over de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
moeten worden geïnformeerd, zodat ze 
zich kunnen richten op de ontwikkeling 
van vaardigheden die daadwerkelijk nodig 
zijn; is van mening dat een 
"kennisalliantie" tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen een nuttig instrument 
zou zijn om lacunes op het gebied van 
innovatie en vaardigheden aan te pakken;

Or. de

Amendement 153
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wenst dat de verwachte vraag naar 
vaardigheden in Europa beter wordt 
gemonitord en dat de bevindingen 
onmiddellijk worden omgezet in het beleid 
inzake onderwijs en een leven lang leren 
van de lidstaten; is van mening dat een 
"kennisalliantie" tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen een nuttig instrument 
zou zijn om lacunes op het gebied van 
innovatie en vaardigheden aan te pakken;

9. wenst dat de verwachte vraag naar 
vaardigheden in Europa beter wordt 
gemonitord en dat de bevindingen 
onmiddellijk worden omgezet in het beleid 
inzake onderwijs en een leven lang leren 
en het begrotingsbeleid van de lidstaten; is 
van mening dat een "kennisalliantie" tussen 
bedrijven, sociale partners, 
vakverenigingen en onderwijsinstellingen 
een nuttig instrument zou zijn om lacunes 
op het gebied van innovatie en 
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vaardigheden aan te pakken;

Or. en

Amendement 154
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wenst dat de verwachte vraag naar 
vaardigheden in Europa beter wordt 
gemonitord en dat de bevindingen 
onmiddellijk worden omgezet in het beleid 
inzake onderwijs en een leven lang leren 
van de lidstaten; is van mening dat een 
"kennisalliantie" tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen een nuttig instrument 
zou zijn om lacunes op het gebied van 
innovatie en vaardigheden aan te pakken;

9. wenst dat de verwachte vraag naar 
vaardigheden in Europa beter wordt 
gemonitord en dat de bevindingen 
onmiddellijk worden omgezet in het beleid 
inzake een leven lang leren van de 
lidstaten; is van mening dat een 
"kennisalliantie" tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen een nuttig instrument 
zou zijn om lacunes op het gebied van 
innovatie en vaardigheden aan te pakken;

Or. da

Amendement 155
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wenst dat de verwachte vraag naar 
vaardigheden in Europa beter wordt 
gemonitord en dat de bevindingen 
onmiddellijk worden omgezet in het beleid 
inzake onderwijs en een leven lang leren 
van de lidstaten; is van mening dat een 
"kennisalliantie" tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen een nuttig instrument 
zou zijn om lacunes op het gebied van 
innovatie en vaardigheden aan te pakken;

9. wenst dat de verwachte vraag naar 
vaardigheden in Europa per bedrijfstak en 
per kwalificatieniveau beter wordt 
gemonitord en dat de bevindingen 
onmiddellijk worden omgezet in het beleid 
inzake onderwijs en een leven lang leren 
van de lidstaten; is van mening dat een 
"kennisalliantie" tussen bedrijven en 
onderwijsinstellingen een nuttig instrument 
zou zijn om lacunes op het gebied van 
innovatie en vaardigheden aan te pakken;
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Or. fr

Amendement 156
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept het belang van een 
kwalitatief hoogwaardig openbaar 
onderwijsstelsel, dat een vrije, gelijke 
toegang voor iedereen garandeert;

Or. de

Amendement 157
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. meent dat het van essentieel belang 
is een omgeving voor nauwe 
samenwerking tussen 
onderzoeksinstituten en de industrie te 
creëren en bedrijven aan te moedigen in 
onderzoek en ontwikkeling te investeren 
en hen hierbij te ondersteunen;

Or. en

Amendement 158
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. acht een substantiële toename van 
de investeringen in onderwijs, onderzoek 
en innovatie fundamenteel, en is dan ook 
van mening dat, om de lidstaten hierin te 
stimuleren, bij het evalueren van de 
middellangetermijnbegrotingsdoelstelling 
van de lidstaten extra aandacht moet 
worden geschonken aan de 
overheidsuitgaven voor onderwijs, 
onderzoek en beroepsopleiding;

Or. it

Amendement 159
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vraagt de Commissie een negende 
sleutelcompetentie op het gebied van 
milieu, klimaatverandering en duurzame 
ontwikkeling, die van essentieel belang is 
in een kennismaatschappij, op te nemen 
in het kader voor een leven lang leren;

Or. en

Amendement 160
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt om een intensievere inzet 
van na- en bijscholing in de lidstaten met 
het oog op uitbreiding van de 
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vaardigheden van werknemers;

Or. da

Amendement 161
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. onderstreept het uitzonderlijke 
belang van een effectieve samenwerking
tussen openbare tewerkstellingsdiensten, 
onderwijs- en opleidingsinstellingen en 
sociale partners teneinde nauwkeurig te 
kunnen bepalen welke 
opleidingsbehoeften er bestaan en te 
kunnen zorgen voor beter onderwijs en 
betere opleiding met het oog op een 
gemakkelijkere toegang tot en deelname 
aan een leven lang leren; 

Or. el

Amendement 162
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. onderstreept hoe belangrijk het is de 
deelneming aan een leven lang leren en 
meer specifiek aan beroepsonderwijs en -
opleiding te versterken door stimulansen 
te bieden aan zowel werknemers als 
werkgevers in met name het MKB, in het 
kader van een in maatschappelijk opzicht 
effectieve aanpak van 
bedrijfsherstructureringen door de 
richting in te slaan van duurzame 
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ontwikkeling, de totstandbrenging van een 
gespecialiseerd arbeidskrachtenpotentieel, 
de bestrijding van werkloosheid en de 
versterking van de concurrentiekracht; 

Or. el

Amendement 163
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden, en een 
samenhangende, holistische 
langetermijnvisie te ontwikkelen op het 
gebied van opvang en onderwijs voor 
jonge kinderen, zoals voorgesteld in de 
desbetreffende mededeling van de 
Commissie1;
1 Mededeling van de Commissie. Opvang 
en onderwijs voor jonge kinderen: de 
beste voorbereiding van al onze kinderen 
op de wereld van morgen, COM(2011) 
0066.

Or. en

Amendement 164
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt dat het aantal voortijdige 10. betreurt dat het aantal voortijdige 
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schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

schoolverlaters met 14,4% in de EU hoog 
is; wijst erop dat een daling van het 
percentage voortijdige schoolverlaters met 
slechts één procentpunt circa 500 000 
potentiële werknemers zou kunnen 
opleveren; vraagt de lidstaten consequent 
de beleidsmaatregelen uit de nationale 
actieplannen ten uitvoer te leggen; dringt 
er bij de lidstaten op aan 
beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

Or. de

Amendement 165
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; benadrukt het 
belang van een basis- en vervolgopleiding 
die gericht is op de eisen van een 
moderne, concurrerende, inclusieve en 
duurzame maatschappij; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

Or. de

Amendement 166
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft, terwijl het 
onderwijs aan jonge kinderen niet alleen 
een solide basis levert voor de 
ontwikkeling van hun toekomstige 
functionele vaardigheden, maar ook van 
hun vermogen om te leren, zich te 
specialiseren en zich verder te 
ontwikkelen; vraagt de lidstaten dan ook 
beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

Or. en

Amendement 167
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen die 
kwalitatief goed en modern onderwijs 
garanderen, om schooluitval te voorkomen 
en leerlingen met leermoeilijkheden leer-
en opleidingsalternatieven te bieden, die de 
socialisatie en arbeidsparticipatie van 
leerlingen stimuleren en het netwerk van 
scholen in plattelandsgebieden 
optimaliseren;

Or. lt

Amendement 168
Philippe Boulland
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven en 
omscholingsmogelijkheden te bieden;

Or. fr

Amendement 169
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen, alle 
economische en sociale obstakels die het 
voortzetten van de opleiding in de weg 
staan, weg te nemen en leerlingen met 
leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

Or. it

Amendement 170
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt dat het aantal voortijdige 10. betreurt dat het aantal voortijdige 
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schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten efficiëntere beleidsmaatregelen te 
nemen om schooluitval te voorkomen, om
leerlingen met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden en om 
ervoor te zorgen dat de overgang van de 
initiële opleiding naar het beroepsleven 
vlotter verloopt;

Or. fr

Amendement 171
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden leer- en 
opleidingsalternatieven te bieden;

10. betreurt dat het aantal voortijdige 
schoolverlaters hoog blijft; vraagt de 
lidstaten beleidsmaatregelen te nemen om 
schooluitval te voorkomen en leerlingen 
met leermoeilijkheden of een handicap 
leer- en opleidingsalternatieven te bieden;

Or. hu

Amendement 172
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt het feit dat een groot 
aantal personen met een handicap die in 
staat zijn werkzaamheden te verrichten, 
niet zijn opgenomen in de arbeidsmarkt 
en roept de lidstaten op beleid in te voeren 
voor alternatieven voor onderwijs, 
kwalificatie en tewerkstelling van 
personen met een handicap;
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Or. bg

Amendement 173
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de lidstaten ertoe op 
openbaar gefinancierde en goed 
gereguleerde instellingen voor initieel 
onderwijs, waaronder voorscholen, basis-
en voortgezet onderwijs, 
beroepsopleidingen en tertiair onderwijs, 
met gekwalificeerd en goed opgeleid 
onderwijs- en onderwijsondersteunend 
personeel, werkend onder goede 
arbeidsvoorwaarden, te ondersteunen;

Or. en

Amendement 174
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. benadrukt dat de lidstaten de 
onderwijs- en opleidingsstelsels verder 
moeten verbeteren om beter te kunnen 
voldoen aan de behoeften van 
afzonderlijke burgers en van de 
arbeidsmarkt, door onder meer de 
problemen met de beheersing van de 
basisvaardigheden lezen, schrijven en 
rekenen aan te pakken, beroepsonderwijs 
en opleidingen te bevorderen en 
maatregelen te nemen voor een soepeler 
overgang tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt;
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Or. en

Amendement 175
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. roept de Europese Commissie 
en de lidstaten ertoe op de toegang tot 
onderwijs, opleidingen en een leven lang 
leren voor iedereen te bevorderen, in het 
bijzonder voor mensen met bijzondere 
behoeften, zoals jongeren, 
laaggeschoolden, mensen met een 
handicap, migranten, ouderen, etnische 
minderheden en sociaal uitgeslotenen, en 
voor werknemers in kleine en middelgrote 
ondernemingen, de informele economie, 
de plattelandssector alsmede 
zelfstandigen;

Or. en

Amendement 176
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quinquies. benadrukt het belang van 
voor iedereen toegankelijke openbare 
onderwijsstelsels met voor iedereen gelijke 
mogelijkheden;

Or. en

Amendement 177
Rovana Plumb
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 sexies. benadrukt dat het belangrijk is 
een Europees netwerk te ontwikkelen ter 
ondersteuning van onderwijsorganisaties, 
bijscholing in bedrijven, en 
overheidsstrategieën voor een leven lang 
leren, onder meer door middel van 
maatoplossingen, valideringen en 
compensatie van de leerresultaten;

Or. en

Amendement 178
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een lijst van Europese 
centers of excellence op te stellen en deze 
binnen nieuwe academische specialisaties 
voor de banen van de toekomst te 
promoten;

11. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een lijst van Europese 
centers of excellence op te stellen en deze 
binnen nieuwe academische specialisaties 
voor de banen van de toekomst te 
promoten; in een situatie van versnelde 
economische herstructurering zijn de 
randvoorwaarden voor duurzame groei: 
gekwalificeerde werknemers en een 
deskundig bestuur, innovatie, wetenschap, 
technologie en groene arbeidsplaatsen;

Or. bg

Amendement 179
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een lijst van Europese 
centers of excellence op te stellen en deze 
binnen nieuwe academische specialisaties 
voor de banen van de toekomst te 
promoten;

11. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een lijst van Europese 
centers of excellence op te stellen en deze 
binnen nieuwe academische specialisaties 
voor de banen van de toekomst te 
promoten; benadrukt dat de toegang tot 
onderwijs niet afhankelijk mag zijn van 
de sociale of financiële status van de 
ouders;

Or. de

Amendement 180
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een lijst van Europese 
centers of excellence op te stellen en deze 
binnen nieuwe academische specialisaties 
voor de banen van de toekomst te 
promoten;

11. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een lijst van Europese 
centers of excellence op te stellen en deze 
binnen nieuwe academische specialisaties 
voor de banen van de toekomst te 
promoten; onderstreept dat, met name in 
stedelijke gebieden, regionale en lokale 
autoriteiten het best zijn toegerust en de 
beste positie hebben om de voor de groei 
van clusters van innovatieve 
ondernemingen vereiste voorwaarden te 
scheppen; wijst erop dat dergelijke 
clusters een beslissende rol kunnen spelen 
als aanjagers van de lokale economie en 
nieuwe banen in een gebied kunnen 
scheppen;

Or. en

Amendement 181
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een lijst van Europese 
centers of excellence op te stellen en deze 
binnen nieuwe academische specialisaties 
voor de banen van de toekomst te 
promoten;

11. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een lijst van Europese 
centers of excellence op te stellen en deze 
binnen nieuwe academische specialisaties 
voor de banen van de toekomst te 
promoten en alle leeftijdsgroepen de 
toegang tot mogelijkheden voor deelname 
aan opleidingen met het oog op het vinden 
van werk mogelijk te maken;

Or. de

Amendement 182
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een lijst van Europese 
centers of excellence op te stellen en deze 
binnen nieuwe academische specialisaties 
voor de banen van de toekomst te 
promoten;

11. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie om een lijst van Europese 
centers of excellence op te stellen en deze 
binnen nieuwe academische specialisaties 
voor de banen van de toekomst te 
promoten en om de mobiliteit van 
jongeren in dit verband te bevorderen;

Or. fr

Amendement 183
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. vraagt de lidstaten te investeren in 
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hervormingen van onderwijs- en 
opleidingsstelsels die aanpassing aan een 
veranderende markt en technologische 
behoeften ondersteunen en afgestemd zijn 
op nieuwe vormen van 
arbeidsorganisatie;

Or. lt

Amendement 184
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten ertoe aan ICT-
vaardigheden, digitale geletterdheid en 
transversale sleutelcompetenties zoals 
communiceren in vreemde talen, alsook 
ondernemerschap in hun beleid inzake 
opleiding en een leven lang leren op te 
nemen;

12. moedigt de lidstaten ertoe aan ICT-
vaardigheden, digitale geletterdheid en 
transversale sleutelcompetenties zoals 
communiceren in vreemde talen, alsook 
ondernemerschap in hun beleid inzake 
opleiding en een leven lang leren op te 
nemen; wijst op de noodzaak van een 
aanbod van een zeker pakket van 
vaardigheden, die voor alle groepen 
toegankelijk zijn, en wel zodanig dat 
hiermee allesomvattende competenties en 
passende opleidingsprogramma's worden 
aangeboden; beveelt de oprichting van 
nationale kwalificatiekaders aan;

Or. bg

Amendement 185
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten ertoe aan ICT-
vaardigheden, digitale geletterdheid en 

12. moedigt de lidstaten ertoe aan 
transversale sleutelcompetenties voor 
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transversale sleutelcompetenties zoals 
communiceren in vreemde talen, alsook 
ondernemerschap in hun beleid inzake 
opleiding en een leven lang leren op te 
nemen;

persoonlijke verwezenlijking en 
ontwikkeling, actief burgerschap en 
werknemerschap, creativiteit, cultureel 
bewustzijn en interculturele 
vaardigheden, mobiliteit en 
maatschappelijke en democratische 
vaardigheden in hun beleid inzake 
opleiding en een leven lang leren op te 
nemen; benadrukt dat het in dit verband 
belangrijk is dat zowel "harde" als 
"zachte" competenties worden erkend en 
gestimuleerd om de mogelijkheden van 
mensen op de arbeidsmarkt te verbeteren;

Or. en

Amendement 186
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten ertoe aan ICT-
vaardigheden, digitale geletterdheid en 
transversale sleutelcompetenties zoals 
communiceren in vreemde talen, alsook 
ondernemerschap in hun beleid inzake 
opleiding en een leven lang leren op te
nemen;

12. moedigt de lidstaten ertoe aan ICT-
vaardigheden, communiceren in vreemde 
talen en transversale sleutelcompetenties 
zoals creativiteit en kennis van cultuur,
alsook ondernemerschap op alle niveaus 
van de opleidingsstelsels op te nemen;

Or. da

Amendement 187
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten ertoe aan ICT-
vaardigheden, digitale geletterdheid en 

12. moedigt de lidstaten ertoe aan ICT-
vaardigheden, digitale geletterdheid en 
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transversale sleutelcompetenties zoals 
communiceren in vreemde talen, alsook 
ondernemerschap in hun beleid inzake 
opleiding en een leven lang leren op te 
nemen;

transversale sleutelcompetenties zoals 
communiceren in vreemde talen, alsook 
ondernemerschap en interculturele kennis 
en vaardigheden in hun beleid inzake 
opleiding en een leven lang leren op te 
nemen;

Or. en

Amendement 188
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. moedigt de lidstaten ertoe aan ICT-
vaardigheden, digitale geletterdheid en 
transversale sleutelcompetenties zoals 
communiceren in vreemde talen, alsook 
ondernemerschap in hun beleid inzake 
opleiding en een leven lang leren op te 
nemen;

12. moedigt de lidstaten ertoe aan ICT-
vaardigheden, digitale geletterdheid en 
transversale sleutelcompetenties zoals 
communiceren in vreemde talen, alsook 
ondernemerschap en de erkenning van 
opgedane ervaring, in hun beleid inzake 
opleiding en een leven lang leren op te 
nemen;

Or. fr

Amendement 189
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. moedigt de lidstaten ertoe aan de 
overgang naar de lagekoolstofeconomie te 
ondersteunen door in onderwijs en 
opleidingen het milieubewustzijn en 
groene vaardigheden te bevorderen;

Or. en
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Amendement 190
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten nadrukkelijk 
opleidingsprogramma's voor leraren te 
ontwikkelen zodat ze over de nodige 
informatie beschikken om zich beter aan 
te kunnen passen aan de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt en om voor elk 
onderwijsniveau de dienovereenkomstige 
vaardigheden te ontwikkelen;

Or. pt

Amendement 191
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en 
opleidingsstelsel in te voeren om jongeren 
zo vroeg mogelijk met de arbeidsmarkt 
kennis te laten maken; vraagt de 
betrokken partijen ook ervoor te zorgen 
dat stages en leerlingwezen tot het 
scheppen van nieuwe banen leiden;

Schrappen

Or. it

Amendement 192
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden; benadrukt de noodzaak van 
minimumnormen voor stages ten aanzien 
van inkomen en sociale rechten ter 
bescherming tegen uitbuiting en om een 
passende beloning te garanderen; dringt 
aan op de invoering van een bindend 
Europees kwaliteitskader voor stages;

Or. de

Amendement 193
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en 
opleidingsstelsel in te voeren om jongeren 
zo vroeg mogelijk met de arbeidsmarkt 
kennis te laten maken; vraagt de 
betrokken partijen ook ervoor te zorgen dat 
stages en leerlingwezen tot het scheppen 
van nieuwe banen leiden;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan meer 
manieren te ontwikkelen en in te voeren 
om onderwijs en opleiding op scholen en 
arbeidsplaatsen te combineren; vraagt de 
betrokken partijen ook ervoor te zorgen dat 
stages en leerlingwezen tot het scheppen 
van nieuwe banen leiden; onderstreept de 
noodzaak van goede voorwaarden voor 
stageplaatsen en regels om misbruik te 
voorkomen, zodat stages het eigenlijke 
doel dienen en de stagiairs niet worden 
ingezet ter vervanging van reguliere 
werknemers;

Or. en
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Amendement 194
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken en een kwaliteitskader in te 
stellen voor stages en leerplaatsen, die zo 
veel mogelijk tot vaste banen moeten 
leiden; vraagt de betrokken partijen ook 
ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden;

Or. en

Amendement 195
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook te zorgen voor stages en leerplaatsen 
van goede kwaliteit, die een leerzame 
ervaring moeten zijn en tot het scheppen 
van nieuwe banen moeten leiden;

Or. en

Amendement 196
Philippe Boulland
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden of beantwoorden aan een 
behoefte aan afzetmogelijkheden op de 
lokale arbeidsmarkt die in een vroeg 
stadium is geïdentificeerd;

Or. fr

Amendement 197
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen gepaard gaan met een 
redelijke beloning en tot het scheppen van 
nieuwe banen en het opdoen van 
vaardigheden leiden;

Or. it

Amendement 198
Iliana Malinova Iotova
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden en niet tot de uitbuiting van 
jongeren;

Or. bg

Amendement 199
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken, beroepskeuzevoorlichting te 
verzorgen en de integratie op de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken; vraagt 
de betrokken partijen ook ervoor te zorgen 
dat stages en leerlingwezen tot het 
scheppen van nieuwe banen leiden;

Or. lt

Amendement 200
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat voor alle stages 
en het leerlingwezen alle waarborgen en 
rechten gelden en de leerplaatsen tot het 
scheppen van nieuwe banen leiden;

Or. es

Amendement 201
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden;

13. moedigt de lidstaten ertoe aan een 
alternerend onderwijs- en opleidingsstelsel 
in te voeren om jongeren zo vroeg 
mogelijk met de arbeidsmarkt kennis te 
laten maken; vraagt de betrokken partijen 
ook ervoor te zorgen dat stages en 
leerlingwezen tot het scheppen van nieuwe 
banen leiden, door te voorzien in 
begeleiding door professionele mentoren;

Or. fr

Amendement 202
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. vraagt aandacht voor de verwachte 
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lacune in vaardigheden op het gebied van 
informatica en techniek; vraagt om een 
specifiek EU-initiatief om meisjes te 
interesseren voor exacte beroepen (op het 
gebied van wiskunde, informatica, 
natuurwetenschappen en technologie) en 
de stereotypen die nog steeds overheersen 
met betrekking tot deze beroepsgroepen, te 
bestrijden; benadrukt dat de media en het 
onderwijs in de bestrijding van deze 
stereotypen een essentiële rol vervullen;

Or. en

Amendement 203
Licia Ronzulli, Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. onderstreept dat het cruciaal is om 
te investeren in de gewenste vaardigheden 
en de capaciteit van de EU voor het 
koppelen van arbeidsplaatsen aan 
kwalificaties te verbeteren, teneinde 
effectief in te spelen op toekomstige 
ontwikkelingen, voor iedereen 
werkgelegenheid te creëren en de 
economie concurrerender en duurzamer 
te maken;

Or. it

Amendement 204
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. vraagt de Commissie en de 



PE467.007v01-00 104/186 AM\869131NL.doc

NL

lidstaten om een op ervaringen gestoelde 
beleidsuitwisseling tot stand te brengen 
met betrekking tot de leermobiliteit en de 
overgang van onderwijs en opleiding naar 
werk, die bijdragen aan de ontwikkeling 
van vaardigheden en de inzetbaarheid van 
jongeren;

Or. en

Amendement 205
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om toenadering tussen de 
arbeidswereld en het onderwijs te 
bevorderen zodat opleidingstrajecten zoals 
duale opleiding kunnen worden 
ontwikkeld die theorie met 
praktijkervaring combineren, teneinde 
jongeren uit te rusten met de nodige 
algemene vaardigheden en specifieke 
vakkennis; roept de Commissie en de 
lidstaten ook op om te investeren in een 
bewustmakingscampagne over 
beroepsopleiding (BOO) en technische en 
bedrijfskundige studies, om ervoor te 
zorgen dat deze loopbaantrajecten niet 
langer worden gezien als een ongeschikte 
keuze, maar als een kans om de steeds 
talrijker wordende vacatures voor 
technische banen op de arbeidsmarkt in te 
vullen en de Europese economie nieuw 
leven in te blazen;

Or. it

Amendement 206
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd en dat dezelfde erkenning moet 
worden uitgebreid tot werknemers uit 
derde landen;

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en 
vaardigheden in het kader van formeel, 
niet formeel en informeel leren op EU-
niveau aan de hand van instrumenten 
zoals het EKK, het ECVET en het ECTS 
moet worden verbeterd en dat dezelfde 
erkenning moet worden uitgebreid tot 
werknemers uit derde landen; maakt 
duidelijk dat het bewijs van deze 
wederzijdse erkenning binnen de eerste 12 
maanden na het behalen van een diploma 
moet worden verstrekt;

Or. de

Amendement 207
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en 
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd en dat dezelfde erkenning moet 
worden uitgebreid tot werknemers uit 
derde landen;

14. meent dat de eisen aan competenties, 
diploma's en vaardigheden transparanter 
moeten worden gemaakt als grondslag 
voor de wederzijdse erkenning en de 
ontwikkeling van methoden en 
instrumenten zoals gemeenschappelijke 
richtlijnen voor wederzijdse erkenning, 
zodat het proces van erkenning van de 
verworven opleiding en competenties kan 
worden vereenvoudigd voor de individuele 
werknemer;

Or. da
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Amendement 208
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en 
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd en dat dezelfde erkenning moet 
worden uitgebreid tot werknemers uit 
derde landen;

14. roept op tot verbetering van de 
wederzijdse erkenning van competenties, 
diploma's en vaardigheden op EU-niveau 
en uitbreiding van dezelfde erkenning tot 
werknemers uit derde landen;

Or. en

Amendement 209
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en 
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd en dat dezelfde erkenning moet 
worden uitgebreid tot werknemers uit 
derde landen;

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en 
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd middels ontwikkeling van de 
relevante Europese kaders, zoals het 
Europees kwalificatiekader (EKK) en het 
Europees systeem van 
studiepuntenoverdracht voor 
beroepsonderwijs en –opleiding (ECVET),
en dat dezelfde erkenning moet worden 
uitgebreid tot gekwalificeerde werknemers 
uit derde landen;

Or. en

Amendement 210
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en 
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd en dat dezelfde erkenning moet 
worden uitgebreid tot werknemers uit 
derde landen;

14. spoort de Commissie aan om in het 
volgende wetgevingsinitiatief over 
beroepskwalificaties vorderingen te 
maken met een mechanisme voor de 
versterkte erkenning van competenties, 
diploma's en vaardigheden in de lidstaten, 
met inbegrip van de competenties die 
verworven zijn door middel van informeel 
en niet-formeel leren en dat dezelfde 
erkenning moet worden uitgebreid tot 
werknemers uit derde landen;

Or. pt

Amendement 211
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en 
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd en dat dezelfde erkenning moet 
worden uitgebreid tot werknemers uit 
derde landen;

14. meent dat zorgvuldig moet worden 
toegezien op het proces van wederzijdse 
erkenning van competenties, diploma's en 
vaardigheden van met name werknemers 
uit derde landen, teneinde de 
consumentenbescherming, de 
dienstverlening en de kwaliteitsniveaus te 
waarborgen die nodig zijn voor het goed 
laten functioneren van de interne markt 
en van de concurrentiedynamiek op de 
arbeidsmarkt;

Or. it

Amendement 212
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en 
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd en dat dezelfde erkenning moet 
worden uitgebreid tot werknemers uit 
derde landen;

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en 
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd, evenals de erkenning van niet-
formele vaardigheden en leermethoden, 
die bijvoorbeeld zijn verworven op het 
werk of door middel van 
vrijwilligersactiviteiten, en dat dezelfde 
erkenning moet worden uitgebreid tot 
werknemers uit derde landen;

Or. en

Amendement 213
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en 
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd en dat dezelfde erkenning moet 
worden uitgebreid tot werknemers uit 
derde landen;

14. meent dat de wederzijdse erkenning 
van competenties, diploma's en 
vaardigheden, met inbegrip van wat in een 
niet-formele en informele leercontext is 
verworven, op EU-niveau moet worden 
verbeterd en dat dezelfde erkenning moet 
worden uitgebreid tot werknemers uit 
derde landen;

Or. en

Amendement 214
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. meent dat de wederzijdse erkenning 14. meent dat de wederzijdse erkenning 
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van competenties, diploma's en 
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd en dat dezelfde erkenning moet
worden uitgebreid tot werknemers uit 
derde landen;

van competenties, diploma's en 
vaardigheden op EU-niveau moet worden 
verbeterd en dat de procedures voor
erkenning moeten worden uitgebreid tot 
werknemers uit derde landen;

Or. en

Amendement 215
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. wijst op het belang van de 
versterking van de geografische mobiliteit, 
het opheffen van juridische en 
bestuurlijke belemmeringen, de 
coördinatie van socialezekerheidsstelsels 
van de afzonderlijke landen, alsook de 
totstandbrenging van één 
gemeenschappelijke ruimte voor 
wetenschappelijk onderzoek;

Or. bg

Amendement 216
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. beveelt de lidstaten aan effectief 
gebruik te maken van het 
migratiepotentieel door te zorgen voor 
kwalitatief verbeterde integratie, een 
flexibeler toelatingsbeleid voor migranten 
en een gereglementeerde erkenning van 
hun vaardigheden, kwalificaties, 
diploma's, kennis en competenties;
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Or. bg

Amendement 217
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. roept de lidstaten op tot 
financiering van on-the-job-training 
tijdens het verrichten van de betreffende 
werkzaamheden voor mensen met een 
lichamelijke of geestelijke handicap in het 
kader van het model voor sociale 
werkvoorziening;

Or. bg

Amendement 218
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept nationale statistiekbureaus 
ertoe op passende indicatoren voor het 
beoordelen van vaardigheden en de 
verschillende niveaus in hun nationale 
onderwijsstelsel te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 219
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de EU en de lidstaten ertoe 
op meer te investeren in socio-economisch 
onderzoek en betrouwbaardere systemen 
te ontwikkelen voor de anticipatie op een 
toekomstige behoefte aan vaardigheden 
en gebrek aan werknemers met bepaalde 
vaardigheden, met actieve deelname van 
de sociale partners;

Or. en

Amendement 220
Licia Ronzulli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept de noodzaak van 
intensievere samenwerking tussen 
onderzoek, onderwijs en innovatie, 
waarbij de uitwisseling van ervaringen en 
beste praktijken wordt bevorderd;

Or. it

Amendement 221
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat de Dienst voor 
extern optreden (EDEO), meer bepaald de 
delegaties van de EU in derde landen, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het 
verstrekken van informatie over de 
competenties die Europa nodig heeft en 
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over de beschikbare banen, en om te 
helpen bij de procedures die gevolgd 
moeten worden om naar Europa te 
komen;

Or. pt

Amendement 222
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. merkt op dat er ten gevolge van de 
demografische veranderingen een groot 
potentieel aan oudere vrijwilligers bestaat, 
dat een enorme, ongebruikte hulpbron in 
onze gemeenschappen vormt; vraagt de 
Commissie de mogelijkheden voor oudere 
vrijwilligers te bevorderen en een 
actieprogramma voor senioren te 
ontwikkelen voor het toenemend aantal 
zeer ervaren oudere burgers die bereid 
zijn vrijwilligerswerk te doen, een 
programma dat parallel kan lopen aan en 
een aanvulling kan vormen op het 
programma "Jeugd in actie", en tevens 
specifieke programma's voor 
generatieoverbruggend vrijwilligerswerk 
en voor mentorschap te bevorderen;

Or. en

Amendement 223
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de lidstaten op om 
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werkgevers (zowel overheid als 
particuliere sector) onder meer met 
belastingverminderingen te stimuleren tot 
het aannemen van jongeren, en voorts om 
hun vakkennis door te geven en 
ondernemerschap onder jongeren te 
steunen; beveelt aan om maatregelen te 
treffen voor het in stand houden en 
doorgeven aan jongeren van expertise en 
hoogwaardige vakkennis die doorgaans 
aanwezig zijn in kleine en middelgrote 
ondernemingen die actief zijn op de 
interne markt en die, indien ondersteund 
door de nieuwste technologische 
innovaties, hun concurrentievermogen en 
hun productiviteit kunnen vergroten;

Or. it

Amendement 224
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren; herinnert eraan 
dat 85% van de banen in de EU door kmo's 
worden verschaft; vraagt alle betrokken 
partijen met aandrang belemmeringen voor 
het oprichten van ondernemingen en voor 
het vrije verkeer van ondernemingen weg 
te nemen;

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren; herinnert eraan 
dat 85% van de banen in de EU door kmo's 
worden verschaft; vraagt alle betrokken 
partijen met aandrang belemmeringen voor 
het oprichten van ondernemingen en voor 
het vrije verkeer van ondernemingen weg 
te nemen; verzoekt de lidstaten om een lijst 
op te stellen van alle belemmeringen die 
de aanwerving van werknemers in de weg 
staan, om alleen wetgeving vast te stellen 
indien dat strikt noodzakelijk is en pas 
nadat een impactstudie is uitgevoerd en 
om geen bijkomende sociale en fiscale 
lasten te creëren voor ondernemingen;
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Or. fr

Amendement 225
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren; herinnert eraan 
dat 85% van de banen in de EU door kmo's 
worden verschaft; vraagt alle betrokken 
partijen met aandrang belemmeringen voor 
het oprichten van ondernemingen en voor 
het vrije verkeer van ondernemingen weg 
te nemen;

15. gelet op het belang van de kleine en 
middelgrote ondernemingen voor de 
Europese economie, zowel vanwege hun 
grote aantal als vanwege hun strategische 
rol bij de werkloosheidsbestrijding; 
herinnert eraan dat 85% van de banen in de 
EU door kmo's worden verschaft; vraagt 
alle betrokken partijen met aandrang 
belemmeringen voor het oprichten van 
ondernemingen en voor het vrije verkeer 
van ondernemingen weg te nemen; vraagt 
de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren;

Or. it

Amendement 226
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren; herinnert eraan 
dat 85% van de banen in de EU door kmo's 

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien, de administratieve lasten tot een 
minimum te beperken en de toegang van 
kmo's tot financiering te verbeteren; 
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worden verschaft; vraagt alle betrokken 
partijen met aandrang belemmeringen voor 
het oprichten van ondernemingen en voor 
het vrije verkeer van ondernemingen weg 
te nemen;

herinnert eraan dat 85% van de banen in de 
EU door kmo's worden verschaft; vraagt 
alle betrokken partijen met aandrang 
belemmeringen voor het oprichten van 
ondernemingen en voor het vrije verkeer 
van ondernemingen weg te nemen;

Or. en

Amendement 227
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren; herinnert eraan 
dat kmo's 85% van de arbeidsplaatsen in de 
EU scheppen; verzoekt de aangesloten 
belanghebbenden dringend de 
belemmeringen voor de bewegingsvrijheid 
en de vestiging van bedrijven weg te 
nemen;

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien, gunstige voorwaarden voor 
toetreding tot de markt te creëren en de 
toegang van kmo's tot financiering te 
verbeteren; herinnert eraan dat kmo's 85% 
van de arbeidsplaatsen in de EU scheppen
en 58% van de door EU-bedrijven 
toegevoegde waarde uitmaken; verzoekt 
de aangesloten belanghebbenden dringend 
de belemmeringen voor de 
bewegingsvrijheid en de vestiging van 
bedrijven weg te nemen; is van mening dat 
de op regionaal, nationaal en Europees 
niveau ingezette kmo-ondersteunende 
maatregelen elkaar moeten aanvullen;

Or. lt

Amendement 228
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren; herinnert eraan 
dat 85% van de banen in de EU door kmo's 
worden verschaft; vraagt alle betrokken 
partijen met aandrang belemmeringen 
voor het oprichten van ondernemingen en 
voor het vrije verkeer van ondernemingen 
weg te nemen;

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren en in 
het bijzonder aandacht te besteden aan 
vrouwelijk ondernemerschap, een gebied 
waarop de afgelopen tien jaar sprake is 
van stilstand, in een stimulerend kader 
voor het scheppen van en het behoud van 
banen te voorzien en de toegang van kmo's 
tot financiering te verbeteren; herinnert 
eraan dat 85% van de banen in de EU door 
kmo's worden verschaft;

Or. en

Amendement 229
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren; herinnert eraan 
dat 85% van de banen in de EU door kmo's 
worden verschaft; vraagt alle betrokken 
partijen met aandrang belemmeringen voor 
het oprichten van ondernemingen en voor 
het vrije verkeer van ondernemingen weg 
te nemen;

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting en groei van kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo's) te 
stimuleren, in een kmo-vriendelijk 
regelgevingskader te voorzien en de 
toegang van kmo's tot financiering te 
verbeteren; herinnert eraan dat 85% van de 
banen in de EU door kmo's worden 
verschaft; vraagt alle betrokken partijen 
met aandrang belemmeringen voor het 
oprichten van ondernemingen en voor het 
vrije verkeer van ondernemingen weg te 
nemen;

Or. en

Amendement 230
Marian Harkin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren; herinnert eraan 
dat 85% van de banen in de EU door kmo's 
worden verschaft; vraagt alle betrokken 
partijen met aandrang belemmeringen voor 
het oprichten van ondernemingen en voor 
het vrije verkeer van ondernemingen weg 
te nemen;

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien, administratieve rompslomp te 
verminderen, de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren en alle 
beschikbare instrumenten, zoals 
kredietgarantieprogramma's, aan te 
bieden om ervoor te zorgen dat 
ondernemingen levensvatbaar blijven;
herinnert eraan dat 85% van de banen in de 
EU door kmo's worden verschaft; vraagt 
alle betrokken partijen met aandrang 
belemmeringen voor het oprichten van 
ondernemingen en voor het vrije verkeer 
van ondernemingen weg te nemen;

Or. en

Amendement 231
Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren; herinnert eraan 
dat 85% van de banen in de EU door kmo's 
worden verschaft; vraagt alle betrokken 
partijen met aandrang belemmeringen voor 
het oprichten van ondernemingen en voor 
het vrije verkeer van ondernemingen weg 
te nemen;

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren; herinnert eraan 
dat 85% van de banen in de EU door kmo's 
worden verschaft; vraagt alle betrokken 
partijen met aandrang om alle maatregelen 
in te trekken die een belemmering kunnen 
vormen voor het oprichten van 
ondernemingen en voor het vrije verkeer 
van ondernemingen;
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Or. fr

Amendement 232
Tiziano Motti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevingskader te 
voorzien en de toegang van kmo's tot 
financiering te verbeteren; herinnert eraan 
dat 85% van de banen in de EU door kmo's 
worden verschaft; vraagt alle betrokken 
partijen met aandrang belemmeringen voor 
het oprichten van ondernemingen en voor 
het vrije verkeer van ondernemingen weg 
te nemen;

15. vraagt de lidstaten en de Commissie de 
oprichting van kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo's) te stimuleren, in 
een kmo-vriendelijk regelgevings- en 
fiscaal kader te voorzien en de toegang 
van kmo's tot financiering te verbeteren; 
herinnert eraan dat 85% van de banen in de 
EU door kmo's worden verschaft; vraagt 
alle betrokken partijen met aandrang 
belemmeringen voor het oprichten van 
ondernemingen en voor het vrije verkeer 
van ondernemingen weg te nemen;

Or. it

Amendement 233
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. wijst op de noodzaak om 
doelgerichter innovaties en een 
concurrerende basis voor de industrie te 
realiseren om het scheppen van 
arbeidsplaatsen nieuw leven in te blazen; 
wijst erop dat er ondersteuning dient te 
komen voor de werkgelegenheid voor 
jongeren, businessmodellen met 
wetenschappelijk initiatief, alsook 
afzonderlijke stimuli voor het aannemen 
van een breder scala aan werklozen;
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Or. bg

Amendement 234
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. vraagt de Commissie de bijdrage 
van ondernemingen uit de sociale 
economie aan de EU 2020-doelstellingen 
officieel te erkennen, in het bijzonder met 
betrekking tot de groei van de 
werkgelegenheid en de afname van 
sociale uitsluiting, en een wettelijk kader 
vast te stellen waarin onderlinge 
maatschappijen, verenigingen en 
stichtingen worden beschreven op basis 
van hun doelstellingen en hun specifieke 
socio-economische rol;

Or. en

Amendement 235
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. juicht het initiatief van de 
Commissie toe om in de toekomst een 
vereenvoudigde vergunningsprocedure in 
te voeren voor een tijdelijk verblijf binnen 
de EU van medewerkers van een bedrijf 
die uit derde landen afkomstig zijn;

Or. de
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Amendement 236
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de lidstaten en de Commissie 
ertoe op meer te investeren in het 
scheppen van banen zodat a) 
werkgelegenheid wordt geschapen voor 
mensen met uiteenlopende vaardigheden, 
en b) sociale uitsluiting van de 
kwetsbaarste groepen wordt verminderd;

Or. en

Amendement 237
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de Europese Commissie en 
de lidstaten ertoe op het scheppen van 
banen te bevorderen middels de 
oprichting en groei van kmo's, door 
ondernemersvaardigheden te stimuleren, 
nieuwe ondernemers persoonlijke 
ondersteuning te bieden, en een effectieve 
ontwikkeling van de vaardigheden van 
personeel van kmo's te steunen;

Or. en

Amendement 238
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. meent dat werkgevers, in het 
bijzonder kmo's, initiatieven voor een 
leven lang leren moeten ondersteunen 
door scholing tijdens werktijden 
toegankelijker te maken en het aanbod 
beter af te stemmen op de behoeften van 
afzonderlijke werknemers, door 
studieprogramma's te individualiseren, 
over te stappen op competentiegerichte 
opleidingen of modulaire programma's, of 
door gebruik te maken van 
afstandsonderwijs;

Or. en

Amendement 239
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. meent dat de sociale economie 
een belangrijke bijdrage levert aan het 
scheppen van nieuwe banen, het behoud 
van banen in sectoren en bedrijven die 
een crisis doormaken en/of met sluiting 
worden bedreigd, het verbeteren van 
baanzekerheid, het behoud van 
vaardigheden zoals ambachtelijke 
technieken, en het onderzoeken van 
nieuwe beroepen en een weg naar werk 
voor groepen die bijzonder benadeeld zijn 
en sociaal uitgesloten dreigen te raken;

Or. en

Amendement 240
Rovana Plumb



PE467.007v01-00 122/186 AM\869131NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quinquies. benadrukt hoe belangrijk 
het is de sociale economie verder te 
ontwikkelen als bron van 
werkgelegenheid met fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor vele 
medewerkers, die vaak sociaal uitgesloten 
dreigen te raken, en zo bij te dragen aan 
het scheppen van welvaart zonder sociale 
uitsluiting en de ontwikkeling van 
inclusieve arbeidsmarkten;

Or. en

Amendement 241
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. benadrukt dat er in het vervolg niet 
alleen een gebrek zal zijn aan 
gekwalificeerde werknemers binnen de 
wetenschap, de technologie, 
ingenieursbureaus en de rest van de 
kennisindustrie, maar dat er in het 
algemeen een grotere inspanning geleverd 
zal moeten worden om de kwalificaties 
van geschoolde en ongeschoolde 
arbeiders uit te breiden;

Or. da

Amendement 242
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten nadrukkelijk hun samenwerking 
voort te zetten om een geïntegreerde en 
concurrerende risicokapitaalmarkt te 
creëren omdat dit essentieel is voor de 
oprichting en de groei van innovatieve 
middelgrote en kleine ondernemingen;

Or. pt

Amendement 243
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat een onbelemmerde 
en concurrerende interne markt moet 
worden voltooid om het vrije verkeer van 
werknemers te vergemakkelijken; vraagt 
de Commissie en de lidstaten in dit 
verband nauw samen te werken met de 
sociale partners en de uitwisseling van 
best practices en ervaring op dit gebied 
aan te moedigen;

Schrappen

Or. en

Amendement 244
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat een onbelemmerde 
en concurrerende interne markt moet 
worden voltooid om het vrije verkeer van 

16. is van mening dat een onbelemmerde 
en concurrerende interne markt moet 
worden voltooid om het vrije verkeer van 
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werknemers te vergemakkelijken; vraagt 
de Commissie en de lidstaten in dit 
verband nauw samen te werken met de 
sociale partners en de uitwisseling van best 
practices en ervaring op dit gebied aan te 
moedigen;

werknemers te vergemakkelijken; vraagt 
de Commissie en de lidstaten in dit 
verband nauw samen te werken met de 
sociale partners en de uitwisseling van best 
practices en ervaring op dit gebied aan te 
moedigen; onderstreept dat daarbij tevens 
rekening moet worden gehouden met 
sociale aspecten en dat loondumping moet 
worden voorkomen;

Or. de

Amendement 245
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat een onbelemmerde 
en concurrerende interne markt moet 
worden voltooid om het vrije verkeer van 
werknemers te vergemakkelijken; vraagt 
de Commissie en de lidstaten in dit 
verband nauw samen te werken met de 
sociale partners en de uitwisseling van best 
practices en ervaring op dit gebied aan te 
moedigen;

16. is van mening dat een concurrerende 
interne markt moet worden voltooid om het 
vrije verkeer van werknemers te 
vergemakkelijken; vraagt de Commissie en 
de lidstaten in dit verband nauw samen te 
werken met de sociale partners en de 
uitwisseling van best practices en ervaring 
met betrekking tot de ontwikkeling van de 
interne markt aan te moedigen, rekening 
houdend met de sociale zekerheid voor de 
werknemers en in overeenstemming met 
de geldende belonings- en 
arbeidsvoorwaarden in het gastland;

Or. da

Amendement 246
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat een onbelemmerde 
en concurrerende interne markt moet 
worden voltooid om het vrije verkeer van 
werknemers te vergemakkelijken; vraagt 
de Commissie en de lidstaten in dit 
verband nauw samen te werken met de 
sociale partners en de uitwisseling van best 
practices en ervaring op dit gebied aan te 
moedigen;

16. is van mening dat we prioriteit moeten 
verlenen aan de stijging van de productie, 
aan hoogwaardige openbare diensten, aan 
het creëren van hoogwaardige banen met 
rechten en aan de strijd voor de uitroeiing 
van armoede; vraagt de Commissie en de 
lidstaten in dit verband nauw samen te 
werken met de sociale partners en de 
uitwisseling van best practices en ervaring 
op dit gebied aan te moedigen;

Or. pt

Amendement 247
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat een onbelemmerde 
en concurrerende interne markt moet 
worden voltooid om het vrije verkeer van 
werknemers te vergemakkelijken; vraagt 
de Commissie en de lidstaten in dit 
verband nauw samen te werken met de 
sociale partners en de uitwisseling van best 
practices en ervaring op dit gebied aan te 
moedigen;

16. is van mening dat een onbelemmerde 
en concurrerende interne markt om het 
vrije verkeer van werknemers te 
vergemakkelijken, vergezeld moet gaan 
van arbeidswetgeving die zorgt voor 
gelijke voorwaarden, sterke 
socialezekerheidsstelsels en 
overdraagbaarheid van rechten en 
uitkeringen; vraagt de Commissie en de 
lidstaten in dit verband nauw samen te 
werken met de sociale partners en de 
uitwisseling van best practices en ervaring 
op dit gebied aan te moedigen en de 
overdraagbaarheid van sociale rechten 
voor alle werknemers te waarborgen;

Or. en

Amendement 248
Rolandas Paksas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat een onbelemmerde 
en concurrerende interne markt moet 
worden voltooid om het vrije verkeer van 
werknemers te vergemakkelijken; vraagt 
de Commissie en de lidstaten in dit 
verband nauw samen te werken met de 
sociale partners en de uitwisseling van best 
practices en ervaring op dit gebied aan te 
moedigen;

16. is van mening dat een onbelemmerde 
en concurrerende interne markt moet 
worden voltooid om het vrije verkeer van 
werknemers te vergemakkelijken; vraagt 
de Commissie en de lidstaten in dit 
verband nauw samen te werken met de 
sociale partners en de uitwisseling van best 
practices en ervaring op dit gebied aan te 
moedigen, alsmede het maatschappelijke 
verantwoordelijkheidsgevoel en de 
solidariteit van het bedrijfsleven te 
verhogen;

Or. lt

Amendement 249
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is van mening dat een onbelemmerde 
en concurrerende interne markt moet 
worden voltooid om het vrije verkeer van 
werknemers te vergemakkelijken; vraagt 
de Commissie en de lidstaten in dit 
verband nauw samen te werken met de 
sociale partners en de uitwisseling van best 
practices en ervaring op dit gebied aan te 
moedigen;

16. is van mening dat een onbelemmerde 
en concurrerende interne markt moet 
worden voltooid om het vrije verkeer van 
werknemers te vergemakkelijken; vraagt 
de Commissie en de lidstaten in dit 
verband nauw samen te werken met de 
sociale partners en de uitwisseling van best 
practices en ervaring op dit gebied aan te 
moedigen en de overdraagbaarheid van 
sociale rechten van alle werknemers te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 250
Rovana Plumb
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. vraagt de Commissie de 
noodzakelijke wettelijke voorzieningen te 
treffen om ervoor te zorgen dat de 
economische vrijheden op de interne 
markt verenigbaar zijn met respect voor 
het meest vooruitstrevende arbeidsrecht 
en de normen en praktijken op het vlak 
van industriële betrekkingen, alsook de 
eerbiediging van het recht op collectieve 
vertegenwoordiging en onderhandeling, 
het recht op collectieve actie, met inbegrip 
van het stakingsrecht, en gelijke beloning 
voor gelijkwaardige arbeid, teneinde een 
einde te maken aan sociale dumping en 
ondermijnende arbeidsvoorwaarden in de 
EU;

Or. en

Amendement 251
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. meent dat verplaatsing van de 
productie ten gevolge van industriële 
herstructureringen en het gebrek aan 
regulering van multinationaal gedrag op 
dit gebied negatieve gevolgen heeft voor 
de werkgelegenheid en het scheppen van 
arbeidsplaatsen in Europa; vraagt de 
Commissie een pakket regels en 
beleidsmaatregelen vast te stellen voor een 
kader voor sociaal verantwoorde 
herstructureringen;

Or. en
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Amendement 252
Licia Ronzulli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. is van mening dat arbeidsmobiliteit 
ervoor zorgt dat er meer keuzevrijheid is 
en dat meer mensen nieuwe en betere 
banen kunnen vinden;

Or. it

Amendement 253
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. vraagt de Commissie het huidige 
wettelijk kader voor de erkenning van 
diploma's en beroepskwalificaties te 
versterken;

Or. en

Amendement 254
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 
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voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen 
op lange termijn voor werknemers in de
zwarte economie;

voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen
op lange termijn voor werknemers in de 
zwarte economie; vraagt evenwel dat bij 
het bestrijden van zwartwerk de geldende 
wetgeving en de procedure van hoor en 
wederhoor in acht worden genomen; 
vraagt eveneens dat het begrip 
"zwartwerk" duidelijk wordt gedefinieerd;

Or. fr

Amendement 255
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen 
op lange termijn voor werknemers in de
zwarte economie;

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen
op lange termijn voor werknemers in de 
zwarte economie; wijst op de 
zorgwekkende toename van het aantal 
"pseudozelfstandigen" en dat op die 
manier vele vaak jonge en gekwalificeerde 
werknemers niet de essentiële 
bescherming krijgen waar zij recht op 
hebben;

Or. it

Amendement 256
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen 
op lange termijn voor werknemers in de 
zwarte economie;

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de rechten 
van werknemers en de nadelen op lange 
termijn voor werknemers in de zwarte 
economie; roept de lidstaten op 
werkgevers te stimuleren om wettige 
werkgelegenheid te bieden en de 
financiële prikkels die onzekere arbeid of 
schijnzelfstandigheid aanmoedigen, zoals 
lagere socialezekerheidspremies of 
belastingvoordelen, te verminderen;

Or. en

Amendement 257
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen 
op lange termijn voor werknemers in de 
zwarte economie;

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen 
op lange termijn voor werknemers in de 
zwarte economie; roept op tot 
ontwikkeling van een zorgeconomie 
teneinde aan werkelijke behoeften te 
voldoen en voor iedereen toegankelijke 
zorgdiensten van hoge kwaliteit en goede 
arbeids- en betalingsvoorwaarden te 
waarborgen, om te voorkomen dat tot 
zwartwerk wordt overgegaan;

Or. en
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Amendement 258
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen 
op lange termijn voor werknemers in de 
zwarte economie;

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten 
om werkgevers die dubieuze 
arbeidscontracten verstrekken te 
bestraffen, en voorlichtingscampagnes op 
te zetten om mensen bewust te maken van 
de nadelen op lange termijn voor 
werknemers in de zwarte economie;

Or. bg

Amendement 259
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen 
op lange termijn voor werknemers in de 
zwarte economie;

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten de belastingdruk voor het 
minimumloon te verlagen, de 
voorwaarden voor legale werkgelegenheid 
te verbeteren en te vereenvoudigen,
geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen 
op lange termijn voor werknemers in de 
zwarte economie;

Or. lt
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Amendement 260
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen 
op lange termijn voor werknemers in de 
zwarte economie;

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten en 
voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen 
op lange termijn voor werknemers in de 
zwarte economie; roept op tot 
ontwikkeling van een zorgeconomie 
teneinde aan werkelijke behoeften te 
voldoen en voor iedereen toegankelijke 
zorgdiensten van hoge kwaliteit en goede 
arbeids- en betalingsvoorwaarden te 
waarborgen, om te voorkomen dat tot 
zwartwerk wordt overgegaan;

Or. en

Amendement 261
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. veroordeelt ten stelligste zwartwerk, 
dat een gevaar is voor zowel de 
maatschappij als de werknemers; vraagt de 
lidstaten geregeld controles te verrichten 
en voorlichtingscampagnes op te zetten om 
mensen bewust te maken van de nadelen 
op lange termijn voor werknemers in de 
zwarte economie;

17. veroordeelt ten stelligste illegaal werk, 
dat bijzonder schadelijk is voor de 
maatschappij en een gevaar is voor de 
werknemers; vraagt de lidstaten meer
controles te verrichten, passende sancties 
op te leggen en voorlichtingscampagnes op 
te zetten om mensen bewust te maken van 
de nadelen op lange termijn voor 
werknemers in de zwarte economie;
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Or. de

Amendement 262
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat er voor de 
gezondheidssector een cruciale rol is 
weggelegd bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; meent voorts dat de gezondheids-
en sociale sector door de demografische 
veranderingen een belangrijke werkgever 
is, die waarschijnlijk nog aan belang zal 
winnen; vraagt de Commissie het initiatief 
te nemen tot een studie naar 
verpleeghulpen die bij cliënten thuis 
werken, om na te gaan of de EU-wetgeving 
deze categorie werknemers voldoende 
bescherming biedt;

18. is van mening dat er voor de 
gezondheidssector een cruciale rol is 
weggelegd bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; meent voorts dat de gezondheids-
en sociale sector door de demografische 
veranderingen een belangrijke werkgever 
is, die waarschijnlijk nog aan belang zal 
winnen, en tevens een onmisbare bijdrage 
levert aan de bevordering van sociale 
inclusie; vraagt de Europese Commissie 
het (voorziene) IAO-verdrag, aangevuld 
door een aanbeveling, over huishoudelijk
personeel te ondersteunen en uit te 
voeren, teneinde de vaak onmenselijke 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
in deze sector verbeteren; vraagt de 
Commissie het initiatief te nemen tot een 
studie naar verpleeghulpen die bij cliënten 
thuis werken, om na te gaan of de EU-
wetgeving deze categorie werknemers, die 
voornamelijk uit vrouwen bestaat,
voldoende bescherming biedt;

Or. en

Amendement 263
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat er voor de 18. is van mening dat er voor de 
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gezondheidssector een cruciale rol is 
weggelegd bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; meent voorts dat de gezondheids-
en sociale sector door de demografische 
veranderingen een belangrijke werkgever 
is, die waarschijnlijk nog aan belang zal 
winnen; vraagt de Commissie het initiatief 
te nemen tot een studie naar 
verpleeghulpen die bij cliënten thuis 
werken, om na te gaan of de EU-wetgeving 
deze categorie werknemers voldoende 
bescherming biedt;

gezondheidssector een cruciale rol is 
weggelegd bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; meent voorts dat de gezondheids-
en sociale sector door de demografische 
veranderingen een belangrijke werkgever 
is, die waarschijnlijk nog aan belang zal 
winnen; vraagt de Commissie het initiatief 
te nemen tot een studie naar 
verpleeghulpen die bij cliënten thuis 
werken, om na te gaan of de EU-wetgeving 
deze categorie werknemers voldoende 
bescherming biedt, en of de groep volledig 
wordt geruggensteund door de normen en 
regels op de arbeidsmarkten in de 
lidstaten;

Or. da

Amendement 264
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat er voor de 
gezondheidssector een cruciale rol is 
weggelegd bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; meent voorts dat de gezondheids-
en sociale sector door de demografische 
veranderingen een belangrijke werkgever 
is, die waarschijnlijk nog aan belang zal 
winnen; vraagt de Commissie het initiatief 
te nemen tot een studie naar 
verpleeghulpen die bij cliënten thuis 
werken, om na te gaan of de EU-wetgeving 
deze categorie werknemers voldoende 
bescherming biedt;

18. is van mening dat er voor de 
gezondheidssector een cruciale rol is 
weggelegd bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; meent voorts dat de gezondheids-
en sociale sector door de demografische 
veranderingen een 
werkgelegenheidspotentieel 
vertegenwoordigt dat waarschijnlijk nog 
aan belang zal winnen; vraagt de 
Commissie het initiatief te nemen tot een 
studie naar verpleeghulpen die bij cliënten 
thuis werken, om na te gaan of de EU-
wetgeving deze categorie werknemers 
voldoende bescherming biedt;

Or. fr
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Amendement 265
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat er voor de 
gezondheidssector een cruciale rol is 
weggelegd bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; meent voorts dat de gezondheids-
en sociale sector door de demografische 
veranderingen een belangrijke werkgever 
is, die waarschijnlijk nog aan belang zal 
winnen; vraagt de Commissie het initiatief 
te nemen tot een studie naar 
verpleeghulpen die bij cliënten thuis 
werken, om na te gaan of de EU-wetgeving 
deze categorie werknemers voldoende 
bescherming biedt;

18. is van mening dat er voor de 
gezondheidssector een cruciale rol is 
weggelegd bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; meent voorts dat de gezondheids-
en sociale sector een belangrijke werkgever 
is en door de demografische 
ontwikkelingen nog veel aan belang zal 
winnen; vraagt de Commissie het initiatief 
te nemen tot een studie naar 
verpleeghulpen die bij cliënten thuis 
werken, om na te gaan of de EU-wetgeving 
deze categorie werknemers voldoende 
bescherming biedt;

Or. de

Amendement 266
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat er voor de 
gezondheidssector een cruciale rol is 
weggelegd bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; meent voorts dat de gezondheids-
en sociale sector door de demografische 
veranderingen een belangrijke werkgever 
is, die waarschijnlijk nog aan belang zal 
winnen; vraagt de Commissie het initiatief 
te nemen tot een studie naar 
verpleeghulpen die bij cliënten thuis 
werken, om na te gaan of de EU-wetgeving 
deze categorie werknemers voldoende 

18. is van mening dat er voor de 
gezondheidssector een cruciale rol is 
weggelegd bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; meent voorts dat de gezondheids-
en sociale sector door de demografische 
veranderingen een belangrijke werkgever 
is, die waarschijnlijk nog aan belang zal 
winnen; vraagt de Commissie het initiatief 
te nemen tot een studie naar 
verpleeghulpen die bij cliënten thuis 
werken, om na te gaan of de EU-wetgeving 
deze categorie werknemers voldoende 
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bescherming biedt; bescherming biedt, en naar andere 
passende en duurzame oplossingen die 
zelfstandig wonen ondersteunen;

Or. hu

Amendement 267
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt de mogelijkheden voor 
het scheppen van arbeidsplaatsen in de 
sociale diensten, zorg- en 
onderwijsdiensten en de gezondheidszorg 
en eist een krachtige en duurzame 
investering in deze sleuteldiensten en 
infrastructuren, evenals in fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden ter ondersteuning 
van een goede dienstverlening; verheugt 
zich op het actieplan van de Commissie 
voor de aanpak van het gebrek aan 
arbeidskrachten in de gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 268
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. acht het wenselijk dat de EU-
fondsen efficiënter worden ingezet en dat 
dit gepaard gaat met een passende 
verhoging van de middelen door eigen 
middelen van de EU-begroting te 
reserveren voor het halen van de 
ambitieuze 
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werkgelegenheidsdoelstellingen;

Or. it

Amendement 269
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Commissie, de lidstaten, de 
sociale partners en de andere betrokken 
partijen ervoor te zorgen dat EU-fondsen 
zoals het ESF, het EFRO en het 
Cohesiefonds, alsook faciliteiten zoals de 
microfinancieringsfaciliteit efficiënt 
worden gebruikt voor het scheppen van 
banen;

19. vraagt de Commissie, de lidstaten, de 
sociale partners en de andere betrokken 
partijen ervoor te zorgen dat EU-fondsen 
zoals het ESF, het EFRO en het 
Cohesiefonds, alsook faciliteiten zoals de 
microfinancieringsfaciliteit efficiënt 
worden gebruikt voor het scheppen van 
banen; wijst op de voordelen van 
investering van de structuurfondsen in 
onderwijs en beroepsopleidingen in 
sectoren met een hoge toegevoegde 
waarde op technologisch gebied, en in 
opleidingen die van bijzonder belang zijn 
voor de overgang naar duurzamere 
groeimodellen;

Or. es

Amendement 270
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Commissie, de lidstaten, de 
sociale partners en de andere betrokken 
partijen ervoor te zorgen dat EU-fondsen 
zoals het ESF, het EFRO en het 
Cohesiefonds, alsook faciliteiten zoals de 
microfinancieringsfaciliteit efficiënt 

19. vraagt de Commissie, de lidstaten, de 
sociale partners en de andere betrokken 
partijen ervoor te zorgen dat EU-fondsen 
zoals het ESF, het EFRO en het
Cohesiefonds, alsook faciliteiten zoals de 
microfinancieringsfaciliteit en andere 
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worden gebruikt voor het scheppen van 
banen;

innovatieve financiële instrumenten
efficiënt worden gebruikt voor het 
scheppen van banen; vraagt bijzondere 
aandacht voor de lidstaten waar het 
werkloosheidsniveau hoog is en het 
maandelijkse minimuminkomen onder de 
armoedegrens ligt;

Or. lt

Amendement 271
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Commissie, de lidstaten, de 
sociale partners en de andere betrokken 
partijen ervoor te zorgen dat EU-fondsen 
zoals het ESF, het EFRO en het 
Cohesiefonds, alsook faciliteiten zoals de 
microfinancieringsfaciliteit efficiënt 
worden gebruikt voor het scheppen van 
banen;

19. vraagt de Commissie, de lidstaten, de 
sociale partners en de andere betrokken 
partijen ervoor te zorgen dat de procedures 
voor voorschotten en vergoedingen uit 
EU-fondsen zoals het ESF, het EFRO en 
het Cohesiefonds, alsook faciliteiten zoals 
de microfinancieringsfaciliteit efficiënt en 
in vereenvoudigde vorm in praktijk 
worden gebracht voor het scheppen van 
banen;

Or. en

Amendement 272
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Commissie, de lidstaten, de 
sociale partners en de andere betrokken 
partijen ervoor te zorgen dat EU-fondsen 
zoals het ESF, het EFRO en het 
Cohesiefonds, alsook faciliteiten zoals de 

19. vraagt de Commissie, de lidstaten, de 
sociale partners en de andere betrokken 
partijen ervoor te zorgen dat EU-fondsen 
zoals het ESF, het EFRO en het 
Cohesiefonds, alsook faciliteiten zoals de 
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microfinancieringsfaciliteit efficiënt 
worden gebruikt voor het scheppen van 
banen;

microfinancieringsfaciliteit efficiënt en in 
onderlinge samenhang worden gebruikt 
voor het scheppen van banen, op een 
manier die spoort met hun taken;

Or. it

Amendement 273
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. vraagt de Commissie, de lidstaten, de 
sociale partners en de andere betrokken 
partijen ervoor te zorgen dat EU-fondsen 
zoals het ESF, het EFRO en het 
Cohesiefonds, alsook faciliteiten zoals de 
microfinancieringsfaciliteit efficiënt 
worden gebruikt voor het scheppen van 
banen;

19. vraagt de Commissie, de lidstaten, de 
sociale partners en de andere betrokken 
partijen ervoor te zorgen dat EU-fondsen 
zoals het ESF, het EFRO en het 
Cohesiefonds, alsook faciliteiten zoals de 
microfinancieringsfaciliteit efficiënt 
worden gebruikt voor het scheppen van 
banen en ondersteuning van de sociale 
economie;

Or. en

Amendement 274
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. vraagt de lidstaten erop toe te zien 
dat de rechtszekerheid van 
ondernemingen wordt versterkt, met name 
door het verkorten van de 
verjaringstermijnen die van toepassing 
zijn in het kader van sociale geschillen;

Or. fr
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Amendement 275
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. is van mening dat het ESF alleen 
nuttig kan zijn indien het zich 
concentreert op investeringen die 
betrekking hebben op de ontwikkeling van 
vaardigheden, opleidingsmogelijkheden –
ook ter verwerving van de nieuwe 
kerncompetenties op het gebied van 
duurzame ontwikkeling – en na- en 
herscholing, het correcte functioneren 
van de arbeidsmarkt, het creëren van 
arbeidskansen en sociale voorwaarden, en 
onderzoek en innovatie ter facilitering van 
de overgang naar een duurzame 
economie, een en ander met het oog op 
bevordering van de inzetbaarheid, van 
productiviteit, groei en adequate beloning, 
van de kwaliteit van het bestaan en de 
werkgelegenheid in Europa, en ook van 
maatregelen ter bestrijding van armoede 
en de verwezenlijking van sociale 
integratie;

Or. en

Amendement 276
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. benadrukt dat voor de financiering 
van de instrumenten van een Europees 
pact voor werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang meer inkomsten nodig zijn, 
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die kunnen worden gegenereerd door een 
groene of koolstofbelasting in te voeren 
en door de Europese regeling voor de 
handel in emissierechten aan te scherpen 
zodat het scheppen van groene banen 
wordt aangemoedigd, in het bijzonder in 
de sector van hernieuwbare energie, 
energie-efficiëntie en hergebruik, die 
actief moet worden ondersteund;

Or. en

Amendement 277
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt op dat de agenda 
flexizekerheidsbeleid centraal stelt, en 
deelt het oordeel van de Commissie dat de 
crisis de nationale 
flexizekerheidsregelingen zwaar op de 
proef heeft gesteld;

20. stelt vast dat recente studies hebben 
aangetoond dat meer flexibiliteit 
doorgaans tot gevolg heeft dat de positie 
van de werknemers erop achteruitgaat, 
dat ze vaker tijdelijk in plaats van vast, 
deeltijds en niet voltijds worden 
aangeworven en dat ze steeds vaker 
ongewild als zelfstandigen werken; stelt 
vast dat nieuw onderzoek op basis van de 
gegevens van de OESO heeft uitgewezen 
dat hoe flexibeler de baan is, hoe meer 
onzekerheid daarmee gepaard gaat, en dat 
het vooral de flexibiliteit van de baan is 
die de "inzetbaarheid" negatief beïnvloedt 
(verbetering van de vaardigheden en 
competenties van de werknemers);

Or. pt

Amendement 278
Birgit Sippel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt op dat de agenda 
flexizekerheidsbeleid centraal stelt, en 
deelt het oordeel van de Commissie dat de 
crisis de nationale 
flexizekerheidsregelingen zwaar op de 
proef heeft gesteld;

20. merkt op dat de agenda 
flexizekerheidsbeleid centraal stelt, en 
deelt het oordeel van de Commissie dat de 
crisis de nationale 
flexizekerheidsregelingen zwaar op de 
proef heeft gesteld; onderstreept dat 
flexizekerheidsbeleid aan sociale 
omstandigheden en de specifieke 
structuur van de nationale arbeidsmarkt, 
evenals aan de belangen van werkgevers 
en werknemers moet zijn aangepast;

Or. de

Amendement 279
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt op dat de agenda 
flexizekerheidsbeleid centraal stelt, en 
deelt het oordeel van de Commissie dat de 
crisis de nationale 
flexizekerheidsregelingen zwaar op de 
proef heeft gesteld;

20. merkt op dat de agenda 
flexizekerheidsbeleid centraal stelt, en 
deelt het oordeel van de Commissie dat de 
crisis de nationale 
flexizekerheidsregelingen zwaar op de 
proef heeft gesteld; benadrukt echter dat 
het noodzakelijk is de 
arbeidsmarkthervormingen voort te zetten 
zonder succesvol op consensus en 
wederzijds vertrouwen tussen nationale 
regeringen en de sociale partners 
gebaseerd flexizekerheidsbeleid aan te 
tasten;

Or. en

Amendement 280
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt op dat de agenda 
flexizekerheidsbeleid centraal stelt, en 
deelt het oordeel van de Commissie dat de 
crisis de nationale 
flexizekerheidsregelingen zwaar op de 
proef heeft gesteld;

20. merkt op dat de agenda 
flexizekerheidsbeleid centraal stelt, en 
deelt het oordeel van de Commissie dat de 
crisis de nationale 
flexizekerheidsregelingen zwaar op de 
proef heeft gesteld, met name waar op de 
arbeidsmarkt verregaande maatregelen 
zijn getroffen inzake externe flexibiliteit 
en de nodige versterking van de 
socialezekerheidsstelsels achterwege is 
gebleven;

Or. it

Amendement 281
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt op dat de agenda 
flexizekerheidsbeleid centraal stelt, en
deelt het oordeel van de Commissie dat de 
crisis de nationale 
flexizekerheidsregelingen zwaar op de 
proef heeft gesteld;

20. heeft kritiek op het feit dat de agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen 
twintigste-eeuws flexizekerheidsbeleid 
centraal stelt; deelt het oordeel van de 
Commissie dat de crisis de nationale 
flexizekerheidsregelingen zwaar op de 
proef heeft gesteld, waarbij vaak 
tekortkomingen in deze regelingen aan 
het licht zijn gekomen, met name met 
betrekking tot jonge werknemers;

Or. en

Amendement 282
Sergio Gaetano Cofferati
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is van mening dat collectieve 
arbeidsovereenkomsten fundamenteel zijn 
voor het beschermen en versterken van de 
werknemersrechten en dat dergelijke 
overeenkomsten moeten blijven bestaan 
en worden uitgebreid;

Or. it

Amendement 283
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie om nadruk 
te leggen op de sociale dialoog als 
integraal onderdeel van het 
flexizekerheidsmodel; is van mening dat 
werkzekerheid niet zal worden bereikt 
door een beroep te doen op de goede wil of 
het gezond verstand van werkgevers, en 
dat vertrouwen tussen de sociale partners 
zelf en tussen de sociale partners en de 
overheid een voorwaarde voor 
flexizekerheid is; is daarnaast van mening 
dat de sociale partners zich in de beste 
positie bevinden om de belangen van 
werknemers veilig te stellen;

Or. en

Amendement 284
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. is van mening dat flexizekerheid 
ook majeure financiële implicaties heeft 
en dat inkomenszekerheid en een hoog 
niveau van sociale bescherming 
noodzakelijke voorwaarden zijn voor 
succesvolle onderhandelingen over 
flexizekerheid; is voorts van mening dat 
onderhandelde oplossingen alleen kunnen 
werken in het kader van een sterk en 
betrouwbaar stelsel voor sociale en 
inkomensbescherming en dat dit gevolgen 
heeft voor het macro-economisch beleid 
en de overheidsuitgaven;

Or. en

Amendement 285
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 quater. moedigt de Commissie en de 
lidstaten aan om de overgang naar een 
sociaal en ecologisch duurzame, 
koolstofarme economie te flankeren met 
een actief arbeidsmarktbeleid, dat 
uitgebreide opleidings- en 
omscholingsprogramma's voor het 
groener maken van banen dient te 
omvatten; meent dat er speciale 
initiatieven moeten worden genomen om 
initieel en een leven lang leren onder 
werknemers te stimuleren, als drijvende 
kracht achter groei en als middel om het 
concurrentievermogen van Europa te 
vergroten;

Or. en
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Amendement 286
Licia Ronzulli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. acht het noodzakelijk om een leven 
lang leren te bevorderen en de flexibiliteit 
op de arbeidsmarkt en de werkzekerheid 
te vergroten;

Or. it

Amendement 287
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap;

21. is van mening dat de lidstaten 
passende maatregelen moeten nemen om 
onzekere en atypische arbeidsvormen 
geleidelijk af te schaffen; is van mening 
dat de vaststelling van een systeem van 
progressieve verhoging van de 
werkgeversbijdragen, overeenkomstig het 
beginsel "hoe lager de arbeidscategorie 
(korte duur, slechte vooruitzichten en 
hoge risico's), hoe hoger de sociale 
bijdragen", daarvoor een instrument zou 
kunnen zijn; is van mening dat 
progressieve bijdragen werkgevers zouden 
kunnen aanzetten om bijvoorbeeld een 
vaste arbeidsovereenkomst af te sluiten in 
plaats van een tijdelijke overeenkomst te 
verlengen, en dat dit dus een stimulans 
zou zijn om werknemers onder gunstigere 
voorwaarden aan te werven;

Or. pt
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Amendement 288
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap;

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap; raadt 
aan een bottom-up-benadering te 
hanteren bij het uitwerken van nieuwe 
werkgelegenheidsstrategieën teneinde de 
dialoog en de participatie van alle 
politieke en sociale bestuurslagen te 
verbeteren;

Or. it

Amendement 289
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap;

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
moedigt alle belanghebbende partijen aan 
om de noodzakelijke hervormingen van de 
arbeidsmarkt te bevorderen met het oog 
op een betere werking daarvan; vraagt de 
Commissie, de lidstaten en de sociale 
partners bijzondere aandacht te besteden 
aan werknemers uit kansarme groepen, 
zoals jongeren, laaggeschoolden en 
werknemers met een handicap;

Or. en
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Amendement 290
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap;

21. benadrukt dat flexizekerheid de crisis 
niet kan verhelpen, en vraagt de 
Commissie, de lidstaten en de sociale 
partners bijzondere aandacht te besteden 
aan kwetsbare en kansarme werknemers,

Or. en

Amendement 291
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap;

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap, en een 
extra compensatiemechanisme in te 
voeren voor werknemers die onder de 
armoedegrens leven;

Or. lt

Amendement 292
Kinga Göncz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap;

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kwetsbare 
groepen, zoals migranten, jongeren en 
ouderen, laaggeschoolden, werknemers 
met een lichamelijke of psychosociale 
handicap en werknemers die tot een 
minderheid behoren;

Or. en

Amendement 293
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap;

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap en 
werknemers afkomstig uit etnische 
minderheden;

Or. bg

Amendement 294
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap;

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de lidstaten en de sociale partners 
bijzondere aandacht te besteden aan 
werknemers uit kansarme groepen, zoals 
jongeren, laaggeschoolden en werknemers 
met een handicap;

Or. en

Amendement 295
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden 
en werknemers met een handicap;

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan de integratie in de 
arbeidsmarkt en het vergroten van de 
arbeidsmobiliteit van werknemers uit 
kansarme groepen, zoals jongeren, 
laaggeschoolden en werknemers met een 
handicap;

Or. en

Amendement 296
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 

21. benadrukt evenwel dat flexizekerheid 
alleen de crisis niet kan verhelpen, en 
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vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals jongeren, laaggeschoolden
en werknemers met een handicap;

vraagt de Commissie, de lidstaten en de 
sociale partners bijzondere aandacht te 
besteden aan werknemers uit kansarme 
groepen, zoals vrouwen, jongeren, oudere 
werknemers, laaggeschoolde werknemers
en werknemers met een handicap;

Or. pt

Amendement 297
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. onderstreept de noodzaak om te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsprogramma's om de overgang 
voor de betrokken werknemers soepel te 
laten verlopen en ervoor te zorgen dat 
geen enkele regio hoeft te lijden onder de 
transformatie van de energieproductie; 
wijst erop dat de overgang naar het 
gebruik van hernieuwbare energie ook 
een ontwikkeling naar fatsoenlijke en 
hoogwaardige banen voor mannen en 
vrouwen met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 298
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. wijst op de noodzaak van 
bescherming en bevordering van waardig 
en kwalitatief hoogstaand werk als zijnde 
de spil van het Europees sociaal model, en 
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nodigt de lidstaten uit om meer 
inspanningen te ondernemen voor de 
bestrijding van armoede onder 
werknemers; 

Or. el

Amendement 299
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Cornelis de Jong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. meent dat de vier componenten van 
flexizekerheid – flexibele en voldoende 
zekerheid biedende contractuele 
regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een 
leven lang leren en moderne 
socialezekerheidsstelsels – en hun 
onderlinge evenwicht onder impuls van de 
sociale en economische veranderingen 
heroverwogen en versterkt moeten 
worden;

22. stelt vast dat door de toename van 
atypische arbeidsvormen ten gevolge van 
de toegenomen flexibiliteit een steeds 
groter aantal werknemers geen sociale 
voordelen genieten, aangezien de 
beroepsstatus van de werknemer bepaalt 
of iemand al dan niet in aanmerking komt 
voor sociale voordelen; stelt vast dat de 
toegenomen flexibiliteit zo ook de 
financiële houdbaarheid van de 
socialezekerheidsstelsels op losse 
schroeven zet;

Or. pt

Amendement 300
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. meent dat de vier componenten van 
flexizekerheid – flexibele en voldoende 
zekerheid biedende contractuele 
regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een 
leven lang leren en moderne 
socialezekerheidsstelsels – en hun 

22. meent dat de vier componenten van 
flexizekerheid – flexibele en voldoende 
zekerheid biedende contractuele 
regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een 
leven lang leren en moderne 
socialezekerheidsstelsels – en hun 
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onderlinge evenwicht onder impuls van de 
sociale en economische veranderingen 
heroverwogen en versterkt moeten worden;

onderlinge evenwicht onder impuls van de 
sociale en economische veranderingen 
heroverwogen en versterkt moeten worden;
acht het met het oog op dit hele proces 
van essentieel belang dat 
arbeidsmarktinstellingen worden versterkt 
om ervoor te zorgen dat werknemers baat 
hebben bij het overstappen naar een 
andere baan, een ander beroep, een 
andere sector of een andere arbeidsstatus;

Or. en

Amendement 301
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. meent dat de vier componenten van 
flexizekerheid – flexibele en voldoende 
zekerheid biedende contractuele 
regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een 
leven lang leren en moderne 
socialezekerheidsstelsels – en hun 
onderlinge evenwicht onder impuls van de 
sociale en economische veranderingen 
heroverwogen en versterkt moeten 
worden;

22. meent dat de vier componenten van 
flexizekerheid – flexibele en voldoende 
zekerheid biedende contractuele 
regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een 
leven lang leren en moderne 
socialezekerheidsstelsels – en hun 
onderlinge evenwicht onder impuls van de 
sociale en economische veranderingen 
heroverwogen moeten worden, zodat het 
beginsel van een gelijke beloning voor 
gelijke arbeid op dezelfde plaats te allen 
tijde wordt geëerbiedigd; meent dat de 
sociale partners in het kader van de 
sociale dialoog een belangrijke bijdrage 
aan de heroverweging moeten leveren;

Or. de

Amendement 302
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. meent dat de vier componenten van 
flexizekerheid – flexibele en voldoende 
zekerheid biedende contractuele 
regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een 
leven lang leren en moderne 
socialezekerheidsstelsels – en hun 
onderlinge evenwicht onder impuls van de 
sociale en economische veranderingen 
heroverwogen en versterkt moeten worden;

22. is van mening dat ondernemingen er 
ten gevolge van de economische en 
financiële crisis niet in slagen om op de 
arbeidsmarkt de contractvormen te vinden 
die het best tegemoetkomen aan de 
vereisten ten aanzien van flexibiliteit in 
antwoord op de onvoorspelbare 
fluctuaties van de marktvraag, de 
vereisten ten aanzien van 
kostenbeheersing en 
zekerheidsbescherming voor de 
werknemers; meent dat de vier 
componenten van flexizekerheid –
flexibele en voldoende zekerheid biedende 
contractuele regelingen, actief 
arbeidsmarktbeleid, een leven lang leren en 
moderne socialezekerheidsstelsels – en hun 
onderlinge evenwicht onder impuls van de 
sociale en economische veranderingen 
heroverwogen en versterkt moeten worden;

Or. it

Amendement 303
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. meent dat de vier componenten van 
flexizekerheid – flexibele en voldoende 
zekerheid biedende contractuele 
regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een 
leven lang leren en moderne 
socialezekerheidsstelsels – en hun 
onderlinge evenwicht onder impuls van de 
sociale en economische veranderingen 
heroverwogen en versterkt moeten worden;

22. meent dat de vier componenten van 
flexizekerheid – flexibele en voldoende 
zekerheid biedende contractuele 
regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een 
leven lang leren en moderne 
socialezekerheidsstelsels – en hun 
onderlinge evenwicht onder impuls van de 
sociale en economische veranderingen 
heroverwogen en versterkt moeten worden, 
waarbij ervoor moet worden gezorgd dat 
de zekerheidskant van flexizekerheid 
wordt versterkt, door middel van 
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overeenkomsten met sociale partners om 
fatsoenlijke banen te scheppen, een 
adequate sociale bescherming te 
waarborgen en moderne arbeidsmarkten 
tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 304
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. meent dat de vier componenten van 
flexizekerheid – flexibele en voldoende 
zekerheid biedende contractuele 
regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een 
leven lang leren en moderne 
socialezekerheidsstelsels – en hun 
onderlinge evenwicht onder impuls van de 
sociale en economische veranderingen 
heroverwogen en versterkt moeten 
worden;

22. meent dat de vier pijlers van 
flexizekerheid – flexibele en voldoende 
zekerheid biedende contractuele 
regelingen, actief arbeidsmarktbeleid, een 
leven lang leren en moderne 
socialezekerheidsstelsels – allemaal 
tegelijk versterkt moeten worden om de 
langetermijninzetbaarheid van 
werknemers te waarborgen;

Or. en

Amendement 305
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. moedigt de lidstaten ertoe aan om 
"telewerken" te bevorderen, d.w.z. alle 
vormen van "werk op afstand", alsook 
alle oplossingen die het mogelijk maken 
om werk buiten de klassieke eenheid van 
tijd en plaats te organiseren en/of uit te 
voeren, met behulp van 
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telecommunicatiemiddelen en van het 
internet in het kader van dienstverlening 
of binnen een arbeidsverhouding; zou 
eveneens graag zien dat werkgevers 
minder belangrijke taken toevertrouwen 
aan werknemers op een lager niveau;

Or. fr

Amendement 306
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. herinnert eraan dat veel Europese 
sociale partners, ondanks dat ze het 
belang van flexizekerheid voor zowel 
werkgevers als werknemers erkennen, het 
sterk oneens zijn over de praktische 
maatregelen die moeten worden genomen 
om een goed evenwicht tussen flexibiliteit 
en zekerheid te bereiken; onderstreept dat 
over dit onderwerp een uitgebreide sociale 
dialoog moet worden gevoerd;

Or. en

Amendement 307
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. vraagt aandacht voor het feit dat 
de arbeidsverhoudingen in verschillende 
lidstaat verschillend geregeld zijn en dat 
in sectorale collectieve overeenkomsten 
normaliter minimumvoorwaarden worden 
vastgelegd die door middel van collectieve 
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onderhandelingen op bedrijfsniveau 
kunnen worden verbeterd; meent dat deze 
minimumvoorwaarden van essentieel 
belang zijn om werknemers te beschermen 
tegen uitbuiting; verzoekt de Commissie 
in overweging te nemen dat 
decentralisatie van collectieve 
onderhandelingen in arbeidsmarkten met 
een sterke aanwezigheid van kleine en 
middelgrote ondernemingen, waar 
werknemers vaak niet goed zijn 
vertegenwoordigd op bedrijfsniveau, 
mogelijk geen haalbare kaart is en zou 
kunnen leiden tot een verslechtering van 
de arbeidsomstandigheden;

Or. en

Amendement 308
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. vraagt om een gemakkelijkere 
toegang tot arbeidsmarktinformatie voor 
alle actoren in de arbeidsmarkt, om 
intensivering van de samenwerking bij en 
steun voor de bouw van 
informatiesystemen, en om een betere 
verspreiding van kennis van de 
arbeidsmarkt, onder meer door betere, 
levenslange begeleiding en coaching van 
burgers met betrekking tot hun opleiding 
en loopbaan;

Or. en

Amendement 309
Vilija Blinkevičiūtė
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. onderstreept dat voor een 
succesvolle toepassing van flexizekerheid 
zowel op EU- als op nationaal niveau aan 
bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, 
zoals een solide macro-economisch beleid, 
een gunstig ondernemingsklimaat, de 
aanwezigheid van de noodzakelijke 
financiële basis voor openbare diensten 
en arbeidsmarktbeleid;

Or. en

Amendement 310
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om gelet op de huidige crisis 
ook de mogelijke voordelen te overwegen 
van gedecentraliseerde onderhandelingen 
teneinde het werkgelegenheidsbeleid in 
overeenstemming te brengen met de 
werkplekken en de dagelijkse 
problematiek van de ondernemingen en 
het betreffende gebied;

Or. it

Amendement 311
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat Europa, teneinde 
sterker uit de economische crisis te 
voorschijn te komen, concurrerender en 
convergenter te worden, met hogere 
groeiniveaus, en onze 
socialezekerheidsstelsels op lange termijn 
veilig te stellen, het potentieel van zijn 
arbeidskrachten ten volle moet benutten;

23. onderstreept dat Europa, teneinde 
sterker uit de economische crisis 
tevoorschijn te komen en zowel de 
arbeidsmarkt als de strijd voor sociale 
integratie te versterken, het potentieel van 
zijn arbeidskrachten beter moet benutten 
en tegemoet moet komen aan de 
behoeften van werknemers, zodat 
zodanige arbeidsomstandigheden worden 
gecreëerd dat werknemers de 
mogelijkheid hebben om actief in de 
arbeidsmarkt te blijven;

Or. en

Amendement 312
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat Europa, teneinde 
sterker uit de economische crisis te 
voorschijn te komen, concurrerender en 
convergenter te worden, met hogere 
groeiniveaus, en onze 
socialezekerheidsstelsels op lange termijn 
veilig te stellen, het potentieel van zijn 
arbeidskrachten ten volle moet benutten;

23. onderstreept dat Europa, teneinde 
sterker uit de economische crisis te 
voorschijn te komen, concurrerender en 
convergenter te worden, met hogere 
groeiniveaus, en onze 
socialezekerheidsstelsels op lange termijn 
veilig te stellen, het potentieel van zijn 
arbeidskrachten ten volle moet benutten en 
de verscheidenheid aan beroepen, de 
verschillende soorten onderwijs en 
kwalificaties, de vaardigheden en de 
capaciteiten van het arbeidsaanbod moet 
versterken;

Or. lt

Amendement 313
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat Europa, teneinde 
sterker uit de economische crisis te 
voorschijn te komen, concurrerender en 
convergenter te worden, met hogere 
groeiniveaus, en onze 
socialezekerheidsstelsels op lange termijn 
veilig te stellen, het potentieel van zijn 
arbeidskrachten ten volle moet benutten;

23. onderstreept dat Europa, teneinde 
sterker uit de economische crisis te 
voorschijn te komen, concurrerender en 
convergenter te worden, met hogere 
groeiniveaus, en onze 
socialezekerheidsstelsels op lange termijn 
veilig te stellen, hoogwaardige openbare 
diensten moet bevorderen, het potentieel 
van zijn arbeidskrachten ten volle moet 
benutten, de rechten van de werknemers 
moet waarborgen en collectieve 
onderhandelingen en openbare en 
universele sociale zekerheid moet 
bevorderen;

Or. pt

Amendement 314
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat Europa, teneinde 
sterker uit de economische crisis te 
voorschijn te komen, concurrerender en 
convergenter te worden, met hogere 
groeiniveaus, en onze 
socialezekerheidsstelsels op lange termijn 
veilig te stellen, het potentieel van zijn 
arbeidskrachten ten volle moet benutten;

23. onderstreept dat Europa, teneinde 
sterker uit de economische crisis 
tevoorschijn te komen, concurrerender en 
convergenter te worden, met hogere groei-
en werkgelegenheidsniveaus, en onze 
socialezekerheidsstelsels op lange termijn 
veilig te stellen, het potentieel van zijn 
arbeidskrachten ten volle moet benutten en 
daarin moet investeren;

Or. en

Amendement 315
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat Europa, teneinde 
sterker uit de economische crisis te 
voorschijn te komen, concurrerender en 
convergenter te worden, met hogere 
groeiniveaus, en onze 
socialezekerheidsstelsels op lange termijn 
veilig te stellen, het potentieel van zijn 
arbeidskrachten ten volle moet benutten;

23. onderstreept dat Europa, teneinde 
sterker uit de economische crisis te 
voorschijn te komen, concurrerender en 
convergenter te worden, met hogere 
groeiniveaus, en onze 
socialezekerheidsstelsels op lange termijn 
veilig te stellen, het potentieel van zijn 
arbeidskrachten van alle leeftijdsgroepen 
ten volle moet benutten;

Or. de

Amendement 316
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is van mening dat 
arbeidswetgeving van toepassing moet zijn 
op alle werknemers, met name ook op 
atypische werknemers, uitzendkrachten, 
economisch afhankelijke werknemers en 
freelancers, en dat het individuele recht 
op scholing en op een leven lang leren 
moet openstaan voor alle werknemers, 
ongeacht het soort contract dat ze hebben;

Or. en

Amendement 317
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. onderstreept in dit verband hoe 
belangrijk het is de segmentering te 
verminderen en de inclusie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren teneinde 
kansarme groepen meer kansen te geven 
om de arbeidsmarkt te betreden en zich op 
te werken;

24. onderstreept in dit verband hoe 
belangrijk het is de segmentering te 
verminderen en de inclusie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren – door middel 
van gericht beleid – teneinde kwetsbare
groepen (zoals laagopgeleide werknemers, 
langdurig werklozen, jongeren en 
ouderen, minderheden, migranten en 
personen met een lichamelijke of 
psychosociale handicap) meer kansen te 
geven om de arbeidsmarkt te betreden en 
zich op te werken;

Or. en

Amendement 318
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderstreept in dit verband hoe 
belangrijk het is de segmentering te 
verminderen en de inclusie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren teneinde 
kansarme groepen meer kansen te geven 
om de arbeidsmarkt te betreden en zich op 
te werken;

24. onderstreept in dit verband dat de 
segmentering moet worden 
teruggedrongen door werknemers met alle 
soorten contracten, en met name 
kwetsbare groepen, adequate zekerheid te 
bieden, waarbij de inclusie op de 
arbeidsmarkt moet worden verbeterd
teneinde kansarme groepen meer kansen te 
geven om de arbeidsmarkt te betreden en 
zich op te werken;

Or. en

Amendement 319
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. onderstreept in dit verband hoe 
belangrijk het is de segmentering te 
verminderen en de inclusie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren teneinde 
kansarme groepen meer kansen te geven 
om de arbeidsmarkt te betreden en zich op 
te werken;

24. onderstreept in dit verband hoe 
belangrijk het is de segmentering te 
verminderen en de inclusie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren teneinde alle 
werknemers, en in het bijzonder de meest 
kansarmen onder hen meer kansen te 
geven om de arbeidsmarkt te betreden en 
zich op te werken;

Or. it

Amendement 320
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderstreept in dit verband hoe 
belangrijk het is de segmentering te 
verminderen en de inclusie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren teneinde 
kansarme groepen meer kansen te geven 
om de arbeidsmarkt te betreden en zich op 
te werken;

24. onderstreept in dit verband hoe 
belangrijk het is de segmentering te 
verminderen en de inclusie op de 
arbeidsmarkt te verbeteren teneinde 
kansarme en kwetsbare groepen meer 
kansen te geven om de arbeidsmarkt te 
betreden en zich op te werken;

Or. en

Amendement 321
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat de toename van 
het aantal onzekere banen is verergerd 
door nieuwe managementmethoden en 
dat de kwaliteit van contracten moet 
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worden verbeterd om verdere 
segmentering van de arbeidsmarkt te 
voorkomen; benadrukt dat reeds een hoge 
mate van flexibiliteit is bereikt en dat de 
bovenmatig flexibele beroepsbevolking nu 
meer zekerheid moet worden geboden; is 
sterk van mening dat er een kern van 
arbeidsrechten moet worden vastgesteld 
voor alle werknemers, ongeacht het soort 
contract dat ze hebben, die onder meer het 
recht om zich te organiseren, het recht om 
collectieve onderhandelingen te voeren en 
het recht om collectieve actie te 
ondernemen moet omvatten;

Or. en

Amendement 322
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt hoe belangrijk het is de 
rechten van mensen met een handicap bij 
de uitvoering van de agenda alsook in alle 
aspecten van de Europa 2020-strategie te 
mainstreamen;

25. benadrukt hoe belangrijk het is de 
rechten van mensen met een handicap bij 
de uitvoering van de agenda alsook in alle 
aspecten van de Europa 2020-strategie te 
mainstreamen; verzoekt de Commissie 
passende maatregelen te nemen om de 
ontwikkeling van en de toegang tot 
universeel ontworpen goederen en 
diensten, als bedoeld in artikel 29 van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van de 
personen met een handicap, te 
bevorderen, onder meer door de 
uitwisseling van goede praktijken;

Or. en

Amendement 323
Kinga Göncz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt hoe belangrijk het is de 
rechten van mensen met een handicap bij 
de uitvoering van de agenda alsook in alle 
aspecten van de Europa 2020-strategie te 
mainstreamen;

25. benadrukt hoe belangrijk het is de 
rechten van mensen met een lichamelijke 
of psychosociale handicap bij de uitvoering 
van de agenda alsook in alle aspecten van 
de Europa 2020-strategie te mainstreamen;

Or. en

Amendement 324
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. vraagt dat voor zwangere vrouwen 
en voor werknemers die het slachtoffer 
zijn van een bedrijfsongeval of die aan 
een beroepsziekte lijden in een specifieke 
bescherming en een aangepaste 
werkomgeving wordt voorzien;

Or. fr

Amendement 325
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. wijst op de economische 
argumenten voor het bestrijden van 
discriminatie, naast het 
mensenrechtenaspect daarvan; verzoekt 
de lidstaten de nodige stappen te zetten om 
snel overeenstemming te bereiken over de 



PE467.007v01-00 166/186 AM\869131NL.doc

NL

aanneming van het voorstel voor een 
richtlijn van de Raad betreffende de 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid; verzoekt 
de Commissie om steun te blijven geven 
aan het overwinnen van technische 
moeilijkheden in de Raad teneinde die 
overeenstemming te bereiken, aangezien 
een sterk EU-antidiscriminatiebeleid de 
Europese 2020-strategie zal 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 326
Jutta Steinruck, Birgit Sippel, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt hoe belangrijk het is de 
jeugdwerkloosheid als prioriteit aan te 
pakken; vraagt de Commissie en de 
lidstaten zich verder in te spannen om de 
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt 
te bevorderen, onder meer door 
stimulansen te bieden voor jongeren en
werkgevers; onderstreept in dit verband dat 
het van cruciaal belang is de overgang van 
school naar werk te faciliteren, op 
vaardigheden te anticiperen, en 
vaardigheden te verbeteren en op de vraag 
af te stemmen;

26. benadrukt hoe belangrijk het is de 
jeugdwerkloosheid als prioriteit aan te 
pakken; vraagt de Commissie en de 
lidstaten zich verder in te spannen om de 
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt 
te bevorderen, onder meer door 
stimulansen te bieden voor jongeren en 
werkgevers; onderstreept in dit verband dat 
het van cruciaal belang is de overgang van 
school naar werk te faciliteren, op 
vaardigheden te anticiperen, en 
vaardigheden te verbeteren en op de vraag 
af te stemmen; benadrukt het belang van 
wederzijdse erkenning van in de EU 
behaalde school-, beroepsopleidings- en 
hogeronderwijsdipoma's en diploma's van 
vervolgopleidingen en niet formeel 
onderwijs; benadrukt dat dit 
vlaggenschipinitiatief nauw verbonden 
moet worden aan het 
vlaggenschipinitiatief "Jeugd in 
beweging";
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Or. de

Amendement 327
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt hoe belangrijk het is de 
jeugdwerkloosheid als prioriteit aan te 
pakken; vraagt de Commissie en de 
lidstaten zich verder in te spannen om de 
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt 
te bevorderen, onder meer door 
stimulansen te bieden voor jongeren en 
werkgevers; onderstreept in dit verband dat 
het van cruciaal belang is de overgang van 
school naar werk te faciliteren, op 
vaardigheden te anticiperen, en 
vaardigheden te verbeteren en op de vraag 
af te stemmen;

26. benadrukt hoe belangrijk het is de 
jeugdwerkloosheid als prioriteit aan te 
pakken; vraagt de Commissie en de 
lidstaten zich verder in te spannen om de 
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt 
te bevorderen, onder meer door 
stimulansen te bieden voor jongeren en 
werkgevers; onderstreept in dit verband dat 
het van cruciaal belang is de overgang van 
school naar werk te faciliteren, en een 
aanbod van solide vaardigheden vast te 
leggen in een op de lange termijn te 
actualiseren definitie waarmee op de 
toekomstige, steeds veranderende vraag 
kan worden ingespeeld;

Or. it

Amendement 328
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt hoe belangrijk het is de 
jeugdwerkloosheid als prioriteit aan te 
pakken; vraagt de Commissie en de 
lidstaten zich verder in te spannen om de 
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt 
te bevorderen, onder meer door 
stimulansen te bieden voor jongeren en 
werkgevers; onderstreept in dit verband dat 
het van cruciaal belang is de overgang van 

26. benadrukt hoe belangrijk het is de 
jeugdwerkloosheid als prioriteit aan te 
pakken; vraagt de Commissie en de 
lidstaten zich verder in te spannen om de 
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt 
te bevorderen, onder meer door 
stimulansen te bieden voor jongeren en 
werkgevers en door het aanbod van stages 
en mogelijkheden in het leerlingwezen 
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school naar werk te faciliteren, op 
vaardigheden te anticiperen, en 
vaardigheden te verbeteren en op de vraag 
af te stemmen;

verder te ontwikkelen; onderstreept in dit 
verband dat het van cruciaal belang is de 
overgang van school naar werk te 
faciliteren, op vaardigheden te anticiperen, 
en vaardigheden te verbeteren en op de 
vraag af te stemmen;

Or. fr

Amendement 329
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt hoe belangrijk het is de 
jeugdwerkloosheid als prioriteit aan te 
pakken; vraagt de Commissie en de 
lidstaten zich verder in te spannen om de 
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt 
te bevorderen, onder meer door 
stimulansen te bieden voor jongeren en 
werkgevers; onderstreept in dit verband dat 
het van cruciaal belang is de overgang van 
school naar werk te faciliteren, op 
vaardigheden te anticiperen, en
vaardigheden te verbeteren en op de vraag 
af te stemmen;

26. benadrukt hoe belangrijk het is de 
jeugdwerkloosheid als prioriteit aan te 
pakken; vraagt de Commissie en de
lidstaten zich verder in te spannen om de 
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt 
te bevorderen, onder meer door 
stimulansen te bieden voor jongeren en 
werkgevers en door passende 
informatiecampagnes op touw te zetten 
over beroepsopleidingen; onderstreept in 
dit verband dat het van cruciaal belang is 
de overgang van school naar werk te 
faciliteren, op vaardigheden te anticiperen, 
vaardigheden te verbeteren en op de vraag 
af te stemmen, evenals in adviesverlening 
en persoonlijke begeleiding te voorzien;

Or. fr

Amendement 330
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. benadrukt hoe belangrijk het is de 
jeugdwerkloosheid als prioriteit aan te 
pakken; vraagt de Commissie en de 
lidstaten zich verder in te spannen om de 
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt 
te bevorderen, onder meer door 
stimulansen te bieden voor jongeren en 
werkgevers; onderstreept in dit verband dat 
het van cruciaal belang is de overgang van 
school naar werk te faciliteren, op 
vaardigheden te anticiperen, en 
vaardigheden te verbeteren en op de vraag 
af te stemmen;

26. benadrukt hoe belangrijk het is de 
jeugdwerkloosheid als prioriteit aan te 
pakken; vraagt de Commissie en de 
lidstaten zich verder in te spannen om de 
integratie van jongeren op de arbeidsmarkt, 
met alle waarborgen en rechten, te 
bevorderen, onder meer door stimulansen 
te bieden voor jongeren en werkgevers; 
onderstreept in dit verband dat het van 
cruciaal belang is de overgang van school 
naar werk te faciliteren, op vaardigheden te 
anticiperen, en vaardigheden te verbeteren 
en op de vraag af te stemmen;

Or. es

Amendement 331
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt dat het door de 
Commissie voorgestelde "enkel contract" 
voor onbepaalde tijd niet nieuw is en dat 
in het verleden in verschillende lidstaten 
verschillende versies zijn toegepast, met 
weinig of geen succes, en in sommige 
gevallen met negatieve effecten; verwerpt 
het idee om de deur open te zetten voor 
discriminatie in de arbeidsvoorwaarden 
op grond van leeftijd of sociale situatie en 
vraagt om eerbiediging van de 
antidiscriminatiewetgeving en het 
beginsel van gelijke rechten voor alle 
werknemers en gelijke sociale en 
juridische bescherming; is van mening 
dat het terugdringen van de segmentering 
door de bescherming van werknemers en 
de arbeidsrechten te ondergraven in geen 
enkel geval in het belang van werknemers 
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is en niet zal helpen om banen met 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te 
creëren;

Or. en

Amendement 332
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. onderstreept dat de salarissen in 
veel lidstaten minder hard zijn gestegen 
dan de productiviteit en stelt zeer bezorgd 
vast dat er steeds meer "arme werkenden" 
zijn, die ondanks hun salaris onder de 
armoedegrens leven; vindt dat er dringend 
maatregelen moeten worden getroffen om 
hier een einde aan te maken;

Or. it

Amendement 333
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verwelkomt de opvatting van de 
Commissie dat het potentieel van de 
beroepsbevolking volledig moet worden 
benut, met name gezien de demografische 
uitdagingen waar Europa voor staat en de 
vergrijzing van de bevolking; verzoekt de 
Commissie in dit verband om de 
programma's voor een leven lang leren en 
de beroepsopleiding aan te vullen met 
meer instrumenten en om prikkels te 
creëren die bevorderen dat bedrijven 
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personen tot aan hun pensioenleeftijd in 
dienst houden;

Or. en

Amendement 334
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
zodanige omstandigheden te creëren dat 
oudere werknemers langer actief in de 
arbeidsmarkt kunnen blijven en om 
intergenerationele solidariteit en 
samenwerking te mainstreamen in de 
arbeidssfeer en de tenuitvoerlegging van 
initiatieven ter bevordering van langer 
doorwerken, deeltijdbanen en gefaseerde
pensionering;

Or. en

Amendement 335
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. benadrukt dat het belangrijk is om 
het aantal oudere werknemers in de 
economisch actieve bevolking te laten 
toenemen en om intergenerationele 
solidariteit en samenwerking te 
mainstreamen in de arbeidssfeer en de 
tenuitvoerlegging van initiatieven ter 
bevordering van langer doorwerken, 
deeltijdbanen, herwaardering van 
vaardigheden en loopbanen, 
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vrijwilligerswerk en de gefaseerde 
pensionering van freelancers;

Or. en

Amendement 336
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat beleid ter bevordering 
van gendergelijkheid en het combineren 
van werk, gezin en privéleven kan 
bijdragen tot een grotere participatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt;

27. benadrukt dat beleid ter bevordering 
van gendergelijkheid en het combineren 
van werk, gezin en privéleven kan 
bijdragen tot een grotere participatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt; is 
van mening dat er inspanningen moeten 
worden verricht om meisjes al vroeg voor 
met name technische of exacte beroepen 
(in de wiskunde, informatica, 
natuurwetenschappen of technologie) en 
voor gebieden die van strategisch belang 
zijn voor de beroepsontwikkeling moeten 
worden geïnteresseerd en hiertoe moeten 
worden aangemoedigd;

Or. de

Amendement 337
Birgit Sippel, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat beleid ter bevordering 
van gendergelijkheid en het combineren 
van werk, gezin en privéleven kan 
bijdragen tot een grotere participatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt;

27. benadrukt dat beleid ter bevordering 
van gendergelijkheid en het combineren 
van werk, gezin en privéleven kan 
bijdragen tot een grotere participatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt;
dringt er bij de lidstaten op aan 
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doelgerichte maatregelen te nemen om de 
aanwezigheid van vrouwen in 
leidinggevende functies te bevorderen;

Or. de

Amendement 338
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat beleid ter bevordering 
van gendergelijkheid en het combineren 
van werk, gezin en privéleven kan
bijdragen tot een grotere participatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt;

27. benadrukt dat beter en krachtiger EU-
beleid ter bevordering van 
gendergelijkheid en het combineren van 
werk, gezin en privéleven zou moeten
bijdragen tot een grotere participatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 339
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt dat beleid ter bevordering 
van gendergelijkheid en het combineren 
van werk, gezin en privéleven kan 
bijdragen tot een grotere participatie van 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt;

27. benadrukt dat beleid ter bevordering 
van gendergelijkheid en het combineren 
van werk, gezin en privéleven kan 
bijdragen tot een grotere participatie van de 
beroepsbevolking op de arbeidsmarkt;

Or. it

Amendement 340
Philippe Boulland
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. vraagt de lidstaten erop toe te zien 
dat de rechtszekerheid van 
ondernemingen wordt versterkt, met name 
door het verkorten van de 
verjaringstermijnen die van toepassing 
zijn in het kader van sociale geschillen;

Or. fr

Amendement 341
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. benadrukt dat de 
antidiscriminatiewetgeving van de EU het 
beschermingsniveau in de EU aanzienlijk 
heeft verhoogd, maar dat gelijkheid in 
arbeid nog niet is verwezenlijkt; meent dat 
meer moet worden gedaan om 
discriminatie van vrouwen, jongeren, 
oudere werknemers, personen met een 
handicap, minderheden en onderdanen 
van derde landen te bestrijden, evenals 
meervoudige discriminatie met betrekking 
tot de toegang tot werk, 
beloningsverschillen, 
loopbaanontwikkeling, opleiding of 
arbeidsomstandigheden;

Or. en

Amendement 342
Rovana Plumb



AM\869131NL.doc 175/186 PE467.007v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. verzoekt de Commissie om 
Richtlijn 2000/78/EG te herzien om 
daarin het opstellen van plannen en 
maatregelen voor het tot stand brengen 
van gelijke kansen en non-discriminatie 
op sectoraal en bedrijfsniveau verplicht te 
stellen, met als doel om discriminatie met 
betrekking tot de toegang tot werk, 
beloningsverschillen, 
loopbaanontwikkeling, opleiding of 
arbeidsomstandigheden aan te pakken;

Or. en

Amendement 343
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. verzoekt de lidstaten om hun 
arbeidsvoorzieningsdiensten te 
moderniseren en te versterken door deze 
een reeks steun- en 
omscholingsprogramma's te laten 
aanbieden, nauwere relaties met lokale 
werkgevers te laten ontwikkelen en 
informatie over de toegang tot 
ondernemerskansen te laten verstrekken;

Or. en

Amendement 344
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. acht het nodig om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
bevorderen middels passend, gericht 
beleid inzake sociale bescherming waarbij 
rekening wordt gehouden met de zorg 
voor kinderen en met het gezinsleven, 
zodat er daadwerkelijk sprake is van 
gelijke kansen;

Or. it

Amendement 345
Regina Bastos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. spoort de Europese Commissie en 
de lidstaten aan om de ontwikkeling van 
de sociale economie te versterken, die 
goed is voor 10% van de banen in de EU 
en een essentiële rol speelt in de 
economische, sociale en territoriale 
cohesie van de EU;

Or. pt

Amendement 346
Rolandas Paksas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat de doelstelling van 
volledige werkgelegenheid moet worden 
aangevuld met grotere inspanningen om de 
kwaliteit van de banen en de arbeids- en 

28. is van mening dat de doelstelling van 
volledige werkgelegenheid moet worden 
aangevuld met grotere inspanningen om de 
kwaliteit van de banen en de arbeids- en 
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levensomstandigheden van alle 
werknemers te verbeteren;

levensomstandigheden van alle 
werknemers te verbeteren, om ervoor te 
zorgen dat in alle lidstaten het 
minimummaandloon boven de 
armoedegrens komt te liggen en een hoog 
niveau van sociaal welzijn en pensioenen 
wordt bereikt;

Or. lt

Amendement 347
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat de doelstelling van 
volledige werkgelegenheid moet worden 
aangevuld met grotere inspanningen om de 
kwaliteit van de banen en de arbeids- en 
levensomstandigheden van alle 
werknemers te verbeteren;

28. is van mening dat de doelstelling van 
volledige werkgelegenheid moet worden 
aangevuld met grotere inspanningen om de 
kwaliteit van de banen en de arbeids- en 
levensomstandigheden van alle 
werknemers te verbeteren en om ervoor te 
zorgen dat hun gezondheid en veiligheid 
op het werk beter wordt gerespecteerd;

Or. fr

Amendement 348
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat de doelstelling van 
volledige werkgelegenheid moet worden 
aangevuld met grotere inspanningen om de 
kwaliteit van de banen en de arbeids- en 
levensomstandigheden van alle 
werknemers te verbeteren;

28. is van mening dat de doelstelling van 
volledige werkgelegenheid moet worden 
aangevuld met grotere inspanningen om de 
kwaliteit van de banen, de arbeids- en 
levensomstandigheden en het 
beloningsniveau, met name gezien de 
aanhoudende beloningsverschillen op 
basis van geslacht, van alle werknemers te 
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verbeteren;

Or. en

Amendement 349
Roger Helmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. is van mening dat de doelstelling van 
volledige werkgelegenheid moet worden 
aangevuld met grotere inspanningen om de 
kwaliteit van de banen en de arbeids- en 
levensomstandigheden van alle 
werknemers te verbeteren;

28. is van mening dat de doelstelling van 
hoge niveaus van werkgelegenheid moet 
worden aangevuld met grotere 
inspanningen om de kwaliteit van de banen 
en de arbeids- en levensomstandigheden 
van alle werknemers te verbeteren;

Or. en

Amendement 350
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. meent dat de kwaliteit van de banen 
moet worden bevorderd als 
multidimensionaal concept dat zowel de 
arbeidsbetrekkingen als het werk zelf 
omvat; vraagt de Commissie haar 
inspanningen op te voeren om de EU-
definitie van en de gemeenschappelijke 
indicatoren voor de kwaliteit van banen te 
herzien teneinde deze bruikbaarder te 
maken voor de evaluatie en 
benchmarking van het beleid van de 
lidstaten;

Schrappen

Or. it
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Amendement 351
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. meent dat de kwaliteit van de banen 
moet worden bevorderd als 
multidimensionaal concept dat zowel de 
arbeidsbetrekkingen als het werk zelf 
omvat; vraagt de Commissie haar 
inspanningen op te voeren om de EU-
definitie van en de gemeenschappelijke 
indicatoren voor de kwaliteit van banen te 
herzien teneinde deze bruikbaarder te 
maken voor de evaluatie en benchmarking 
van het beleid van de lidstaten;

29. meent dat de kwaliteit van de banen 
moet worden bevorderd als 
multidimensionaal concept dat zowel de 
arbeidsbetrekkingen als het werk zelf 
omvat; vraagt de Commissie om te 
accepteren dat economisch bestuur 
zonder werkgelegenheids- en sociaal 
beleid niet zal werken; verzoekt alle 
actoren op EU-niveau om samen te 
werken bij de totstandbrenging van een 
gezamenlijke Europese aanpak ten 
behoeve van fatsoenlijk werk en het 
scheppen van banen door een 
veiligheidsnet van minimumnormen, een 
adequate bescherming van de gezondheid 
en veiligheid en een behoorlijke 
toepassing van de arbeidswetgeving te 
waarborgen; verzoekt de Commissie om 
haar inspanningen op te voeren om de EU-
definitie van en de gemeenschappelijke 
indicatoren voor de kwaliteit van banen te 
herzien teneinde deze bruikbaarder te 
maken voor de evaluatie en benchmarking 
van het beleid van de lidstaten; is van 
mening dat de sociale dialoog een 
belangrijke rol speelt bij het bevorderen 
van fatsoenlijk werk en kwalitatief 
hoogwaardige banen en wenst daarom dat 
belangrijke spelers op het gebied van de 
arbeidsverhoudingen bij een herziening 
worden betrokken;

Or. en

Amendement 352
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. meent dat de kwaliteit van de banen 
moet worden bevorderd als 
multidimensionaal concept dat zowel de 
arbeidsbetrekkingen als het werk zelf 
omvat; vraagt de Commissie haar 
inspanningen op te voeren om de EU-
definitie van en de gemeenschappelijke 
indicatoren voor de kwaliteit van banen te 
herzien teneinde deze bruikbaarder te 
maken voor de evaluatie en benchmarking 
van het beleid van de lidstaten;

29. meent dat de kwaliteit van de banen 
moet worden bevorderd als 
multidimensionaal concept dat zowel de 
arbeidsbetrekkingen als het werk zelf 
omvat; vraagt de Commissie haar 
inspanningen op te voeren om de EU-
definitie van en de gemeenschappelijke 
indicatoren voor de kwaliteit van banen te 
herzien teneinde deze bruikbaarder te 
maken voor de evaluatie en benchmarking 
van het beleid van de lidstaten; benadrukt 
dat een hoogwaardige baan vast werk, een 
waardig loon en passende sociale 
bescherming inhoudt;

Or. pt

Amendement 353
Iliana Malinova Iotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. is van mening dat de 
toegankelijkheid van de werkplek - van de 
gebouwde omgeving, de technologie en 
informatie - een noodzakelijke 
voorwaarde is voor de tewerkstelling en 
een basisvoorwaarde voor de 
arbeidsintegratie van personen met een 
handicap;

Or. bg

Amendement 354
Rovana Plumb
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verwelkomt het voorstel van de 
Commissie om de gezondheids- en 
veiligheidswetgeving te herzien en 
waarschuwt dat onveilige 
arbeidsomstandigheden, voortdurend van 
baan veranderen en toenemende stress 
negatieve effecten hebben op de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid 
van werknemers; verzoekt de Commissie 
actie te ondernemen tegen het probleem 
dat werkgerelateerde gevaren en ziekten 
niet worden erkend;

Or. en

Amendement 355
Mara Bizzotto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. benadrukt het belang van een 
samenspel tussen de inspanningen van de 
betrokken partijen om de kwaliteit van de 
banen te verbeteren en het gebruik van 
passende beleidsinstrumenten, waaronder 
wetgeving, beleidscoördinatie, 
uitwisseling van good practices en 
autonome overeenkomsten tussen de 
sociale partners;

30. meent dat de concepten van 
arbeidskwaliteit en goede 
arbeidsomstandigheden gestoeld moeten 
zijn op een adequate sociale 
bescherming en een versterkte dialoog 
tussen de sociale partners, oftewel de 
werkgevers en de werknemers;

Or. it

Amendement 356
Elisabeth Schroedter
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. benadrukt het belang van een 
samenspel tussen de inspanningen van de 
betrokken partijen om de kwaliteit van de 
banen te verbeteren en het gebruik van 
passende beleidsinstrumenten, waaronder 
wetgeving, beleidscoördinatie, uitwisseling 
van good practices en autonome 
overeenkomsten tussen de sociale partners;

30. benadrukt het belang van een 
samenspel tussen de inspanningen van de 
betrokken partijen om de kwaliteit van de 
banen te verbeteren en het gebruik van 
passende beleidsinstrumenten, waaronder 
wetgeving, beleidscoördinatie, versterking 
van de uitwisseling van good practices en 
autonome overeenkomsten tussen de 
sociale partners;

Or. en

Amendement 357
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. is van mening dat de kwaliteit van 
werkplekken aanzienlijk onder druk staat 
gezien het hoge aantal en het stijgende 
percentage beroepsziekten, vooral de 
verspreiding van aandoeningen aan het 
skelet en het spierstelsel, en dat daarom 
verdere inspanningen moeten worden 
geleverd ter vermindering hiervan om de 
vergrijzende samenleving duurzamer te 
maken;

Or. hu

Amendement 358
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31
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Ontwerpresolutie Amendement

31. is van mening dat adequate sociale 
bescherming centraal moet staan in de 
kwaliteit van werkgelegenheid en dus ook 
in het concept kwaliteit van banen;

31. is van mening dat adequate sociale 
bescherming centraal moet staan in de 
kwaliteit van werkgelegenheid en dus ook 
in het concept kwaliteit van banen; merkt 
op dat werknemersrechten en de sociale 
bescherming van werknemers in elk type 
contract moeten worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 359
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van mening dat adequate sociale 
bescherming centraal moet staan in de 
kwaliteit van werkgelegenheid en dus ook 
in het concept kwaliteit van banen;

31. is van mening dat adequate sociale 
bescherming centraal moet staan in de 
kwaliteit van werkgelegenheid en dus ook 
in het concept kwaliteit van banen; is van 
mening dat sociale bescherming gericht 
op het voorkomen van armoede de kern 
van kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid en daarmee van het 
concept van kwalitatief goede banen moet 
vormen;

Or. en

Amendement 360
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. is van mening dat adequate sociale 
bescherming centraal moet staan in de 

31. is van mening dat adequate sociale 
bescherming centraal moet staan in de 
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kwaliteit van werkgelegenheid en dus ook 
in het concept kwaliteit van banen;

kwaliteit van werkgelegenheid en dus ook 
in het concept kwaliteit van banen;
benadrukt dat een eind moet worden 
gemaakt aan het verschijnsel van 
werkende armen;

Or. en

Amendement 361
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. moedigt de Commissie ertoe aan haar 
voorbereidende werkzaamheden af te 
ronden en de in de agenda aangekondigde 
wetgevingsvoorstellen in te dienen, met 
volledige inachtneming van de uitkomst 
van de economische en sociale 
effectbeoordeling en de autonomie van de 
sociale partners; is verheugd over de 
plannen van de Commissie om de 
doeltreffendheid van de wetgeving inzake 
de kwaliteit van banen en 
arbeidsomstandigheden te beoordelen, 
rekening houdend met de ontwikkelingen;

32. moedigt de Commissie ertoe aan om te 
streven naar een ambitieuzere agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen die 
zich concentreert op gebieden met een 
wezenlijk werkgelegenheidspotentieel, 
zoals de groene duurzame economie en de 
grote uitdagingen met betrekking tot het 
arbeidsrecht; betreurt het huidige gebrek 
aan bezieling en actie, met name met 
betrekking tot de creatie van duurzame 
groene banen; benadrukt dat de EU haar 
leidende positie in de benutting van het 
banenpotentieel van de nieuwe duurzame 
economie zal verliezen aan opkomende 
economieën en de Verenigde Staten als 
zaken als bijscholing, innovatie, 
investeringen in de duurzame economie 
en hoogwaardige 
socialezekerheidsstelsels, die essentieel 
zijn voor fatsoenlijk werk, niet voldoende 
worden bevorderd; moedigt de Commissie 
aan om haar voorbereidende 
werkzaamheden af te ronden en de in de 
agenda aangekondigde 
wetgevingsvoorstellen in te dienen, met 
volledige inachtneming van de uitkomst 
van de economische en sociale 
effectbeoordeling en de autonomie van de 
sociale partners; is verheugd over de 
plannen van de Commissie om de 
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doeltreffendheid van de wetgeving inzake 
de kwaliteit van banen en 
arbeidsomstandigheden te beoordelen, 
rekening houdend met de ontwikkelingen;

Or. en

Amendement 362
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. onderstreept dat de vastgestelde 
werkgelegenheidsdoelen en de strategieën 
om deze doelen te verwezenlijken moeten 
worden gemonitord en gecoördineerd met 
de doelen die zijn vastgesteld op andere 
belangrijke gebieden, zoals de openbare 
financiën en het innovatiebeleid;

Or. en

Amendement 363
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. is van mening dat alle werknemers 
in alle lidstaten wettelijk moeten worden 
beschermd tegen buitensporige 
arbeidstijden die de kwaliteit van hun 
privé- en gezinsleven aantasten en hun 
gezondheid en veiligheid bedreigen; 
verzoekt de Commissie de nodige 
maatregelen te nemen om gezinnen te 
ondersteunen en solidariteit binnen 
families te stimuleren;
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Or. en

Amendement 364
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. verzoekt de Europese Commissie 
om in het kader van "een agenda voor 
nieuwe vaardigheden en banen"
Europese sectorale raden voor 
vaardigheden in te stellen als instrument 
om de Europese sociale dialoog te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 365
Rovana Plumb

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 quater. wijst erop dat de ondersteuning 
van sterke sociale partners, de sociale 
dialoog en collectieve onderhandelingen 
in het kader van het terugdringen van 
sociale en economische verschillen en het 
uitbannen van discriminatie op grond van 
geslacht in de Europese Unie een voor de 
hand liggende keuze is;

Or. en


