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Amendement 1
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. vraagt dat de EU-uitgaven voor sociale 
zaken grondig worden geanalyseerd en 
dat gedetailleerd wordt nagegaan op 
welke gebieden de uitgaven doeltreffend 
en ondoeltreffend zijn, zodat de 
prioriteiten van de begroting kunnen 
worden herzien en zodat er eventueel kan 
worden bespaard;

Or. en

Amendement 2
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de verhoging van de 
vastleggingskredieten voor de 
vlaggenschipinitiatieven "Jeugd in 
beweging" en het "Europees Platform 
tegen armoede"; herinnert eraan dat de 
crisis blijft toeslaan en kant zich dan ook 
tegen de reële inkrimping van het 
hoofdstuk "Werkgelegenheid en sociale 
zaken" en het vlaggenschipinitiatief 
"Nieuwe vaardigheden voor nieuwe 
banen";

1. neemt nota van de verhoging van de 
vastleggingskredieten voor de 
vlaggenschipinitiatieven "Jeugd in 
beweging" en het "Europees Platform 
tegen armoede";

Or. en

Amendement 3
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verwelkomt de verhoging van de 
vastleggingskredieten voor de 
vlaggenschipinitiatieven "Jeugd in 
beweging" en het "Europees Platform 
tegen armoede"; herinnert eraan dat de 
crisis blijft toeslaan en kant zich dan ook 
tegen de reële inkrimping van het 
hoofdstuk "Werkgelegenheid en sociale 
zaken" en het vlaggenschipinitiatief
"Nieuwe vaardigheden voor nieuwe 
banen";

1. verwelkomt de verhoging van de 
vastleggingskredieten voor de 
vlaggenschipinitiatieven "Jeugd in 
beweging" en het "Europees Platform 
tegen armoede"; herinnert eraan dat de 
crisis nog lang niet voorbij is en kant zich 
dan ook tegen de reële inkrimping van het 
hoofdstuk "Werkgelegenheid en sociale 
zaken" en het vlaggenschipinitiatief
"Nieuwe vaardigheden voor nieuwe 
banen";

Or. en

Amendement 4
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de betalingskredieten 
van het Europees Sociaal Fonds worden 
opgetrokken en dat een nieuwe categorie 
van intermediaire regio's wordt 
ingevoerd;

2. dringt erop aan dat de betalingskredieten 
van het Europees Sociaal Fonds worden 
opgetrokken;

Or. en

Amendement 5
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de 
betalingskredieten van het Europees 
Sociaal Fonds worden opgetrokken en dat 
een nieuwe categorie van intermediaire 
regio's wordt ingevoerd;

2. dringt erop aan dat het Europees Sociaal 
Fonds efficiënter wordt beheerd; is van 
mening dat het probleem van de 
onderbesteding van het ESF moet worden 
aangepakt;

Or. en
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Amendement 6
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de 
betalingskredieten van het Europees 
Sociaal Fonds worden opgetrokken en dat 
een nieuwe categorie van intermediaire 
regio's wordt ingevoerd;

2. dringt erop aan dat het Europees Sociaal 
Fonds efficiënter wordt beheerd en dat een 
nieuwe categorie van intermediaire regio's 
wordt ingevoerd;

Or. en

Amendement 7
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de
betalingskredieten van het Europees 
Sociaal Fonds worden opgetrokken en dat 
een nieuwe categorie van intermediaire 
regio's wordt ingevoerd;

2. benadrukt dat er in adequate
betalingskredieten voor het Europees 
Sociaal Fonds moet worden voorzien en 
dat een nieuwe categorie van intermediaire 
regio's moet worden ingevoerd;

Or. en

Amendement 8
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de betalingskredieten 
van het Europees Sociaal Fonds worden 
opgetrokken en dat een nieuwe categorie 
van intermediaire regio's wordt ingevoerd;

2. dringt erop aan dat de betalingskredieten 
van het Europees Sociaal Fonds worden 
opgetrokken en dat een nieuwe categorie 
van intermediaire regio's wordt ingevoerd;
vraagt ook dat de technische bijstand in 
het kader van het ESF wordt versterkt 
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zodat de partners overeenkomstig artikel 5 
van de ESF-verordening bij de planning 
van de nieuwe financieringsperiode 
kunnen worden betrokken;

Or. en

Amendement 9
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat de betalingskredieten 
van het Europees Sociaal Fonds worden 
opgetrokken en dat een nieuwe categorie 
van intermediaire regio's wordt ingevoerd;

2. dringt erop aan dat de betalingskredieten 
van het Europees Sociaal Fonds worden 
opgetrokken om met name de inrichting 
van infrastructuur ter bevordering van de 
mobiliteit en de opleiding van mensen met 
een handicap te verbeteren, en dat een 
nieuwe categorie van intermediaire regio's 
wordt ingevoerd;

Or. fr

Amendement 10
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de 
begrotingskredieten voor sociale 
maatregelen over de hele lijn moeten 
worden verhoogd; is met name van 
mening dat de middelen van het Europees 
Sociaal Fonds verdubbeld moeten worden 
om het hoofd te bieden aan de sociale 
gevolgen van de crisis, met name 
werkloosheid en armoede;

Or. pt
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Amendement 11
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de versterking van de 
capaciteit van de sociale partners in het 
kader van het vlaggenschipinitiatief 
betreffende de nieuwe vaardigheden en 
verlangt dat hun rol in het industriële 
beleid ook in de begroting wordt 
weerspiegeld;

3. is ingenomen met de versterking van de 
capaciteit van de sociale partners in het 
kader van het vlaggenschipinitiatief 
betreffende de nieuwe vaardigheden;

Or. en

Amendement 12
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met de versterking van de 
capaciteit van de sociale partners in het 
kader van het vlaggenschipinitiatief 
betreffende de nieuwe vaardigheden en 
verlangt dat hun rol in het industriële 
beleid ook in de begroting wordt 
weerspiegeld;

3. is ingenomen met de versterking van de 
capaciteit van de sociale partners in het 
kader van het vlaggenschipinitiatief 
betreffende de nieuwe vaardigheden en 
verlangt dat hun rol in het industriële 
beleid ook in de begroting wordt 
weerspiegeld; benadrukt dat EURES een 
sleutelrol vervult bij het adviseren van 
mobiele werknemers en werkzoekenden 
over hun rechten en dat dit helpt bij de 
totstandbrenging van een echte interne 
markt, en onderstreept de belangrijke rol 
van de sociale partners bij het adviseren 
van werknemers in grensoverschrijdende 
partnerschappen; benadrukt dat EURES, 
als best practice voor de bevordering van 
eerlijke mobiliteit, de nodige 
begrotingsmiddelen moet krijgen om de 
uitdagingen van de Europese 
arbeidsmarkt aan te gaan en het 
belangrijke werk van de sociale partners 
in de grensgebieden te ondersteunen;
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Or. en

Amendement 13
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt dat de begroting van het 
Progress-programma aanzienlijk moet 
worden verhoogd aangezien de crisis 
noopt tot meer aandacht en steun voor de 
sociale sectoren die onder dat programma 
vallen;

Or. pt

Amendement 14
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt voor dat in het kader van het 
Progress-programma de organisatie van 
een vierde Europees forum over sociale 
diensten van algemeen belang wordt 
gefinancierd;

Or. fr

Amendement 15
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept de noodzaak om het 
onderzoek en de maatregelen inzake de 
arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde 
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werknemers voort te zetten gezien de 
toename van de migratieprocessen die 
momenteel is vast te stellen;

Or. pt

Amendement 16
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. vraagt dat in het kader van Progress 
meer steun voor de nationale 
arbeidsinspectiediensten wordt 
uitgetrokken zodat zij de Europese 
wetgeving kunnen toepassen en omzeiling 
en misbruik, met name door 
postbusbedrijven, kunnen bestrijden;

Or. fr

Amendement 17
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering gericht is 
op het verbeteren van het opleidingsniveau 
en de inzetbaarheid van de werknemers;
dringt er daarom op aan dat de 
desbetreffende begrotingslijn wordt 
voorzien van betalingskredieten, zodat de 
procedures kunnen worden 
aangezwengeld;

5. wijst erop dat het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering bedoeld 
was voor het verbeteren van het 
opleidingsniveau en de inzetbaarheid van 
de werknemers; dringt er daarom op aan 
dat de desbetreffende begrotingslijn wordt 
voorzien van betalingskredieten, zodat de 
procedures kunnen worden 
aangezwengeld;

Or. en

Amendement 18
Roger Helmer
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering gericht is 
op het verbeteren van het opleidingsniveau 
en de inzetbaarheid van de werknemers;
dringt er daarom op aan dat de 
desbetreffende begrotingslijn wordt 
voorzien van betalingskredieten, zodat de 
procedures kunnen worden 
aangezwengeld;

5. wijst erop dat het Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering gericht is 
op het verbeteren van het opleidingsniveau 
en de inzetbaarheid van de werknemers;
dringt er daarom op aan dat de 
desbetreffende begrotingslijn wordt 
voorzien van betalingskredieten, zodat de 
procedures kunnen worden 
aangezwengeld, en dat de tot dusver 
uitgevoerde programma's worden 
geëvalueerd;

Or. en

Amendement 19
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt voor de vastleggingskredieten voor 
de Europese Stichting voor opleiding op te 
trekken om de partnerlanden uit het 
Middellandse Zeegebied te kunnen helpen 
bij de hervorming van hun arbeidsmarkten 
en hun beroepsopleidingstelsels, en het 
bevorderen van de sociale dialoog;

7. erkent de diverse activiteiten van de
Europese Stichting voor opleiding om de 
partnerlanden uit het Middellandse 
Zeegebied te helpen bij de hervorming van 
hun arbeidsmarkten en hun 
beroepsopleidingstelsels, en het bevorderen 
van de sociale dialoog;

Or. en

Amendement 20
Mara Bizzotto

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt voor de vastleggingskredieten voor 
de Europese Stichting voor opleiding op te

7. stelt voor de vastleggingskredieten voor 
de Europese Stichting voor opleiding te
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trekken om de partnerlanden uit het 
Middellandse Zeegebied te kunnen helpen 
bij de hervorming van hun arbeidsmarkten 
en hun beroepsopleidingstelsels, en het 
bevorderen van de sociale dialoog;

bestemmen om de partnerlanden uit het 
Middellandse Zeegebied te helpen bij de 
hervorming van hun arbeidsmarkten en hun 
beroepsopleidingstelsels, en het bevorderen 
van de sociale dialoog;

Or. it

Amendement 21
Roger Helmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. stelt voor de vastleggingskredieten voor 
de Europese Stichting voor opleiding op te 
trekken om de partnerlanden uit het 
Middellandse Zeegebied te kunnen helpen 
bij de hervorming van hun arbeidsmarkten 
en hun beroepsopleidingstelsels, en het 
bevorderen van de sociale dialoog;

7. stelt voor de vastleggingskredieten voor 
de Europese Stichting voor opleiding op te 
trekken om de partnerlanden uit het 
Middellandse Zeegebied te kunnen helpen 
bij de hervorming van hun arbeidsmarkten 
en hun beroepsopleidingstelsels, en het 
bevorderen van de sociale dialoog; dringt 
echter aan op meer synergie tussen deze 
activiteiten op EU-nievau en op nationaal 
niveau;

Or. en

Amendement 22
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. vraagt om de nodige financiering 
voor de voorbereidende actie "Je eerste 
EURES-baan" voor 2012 en verwelkomt 
en onderschrijft het initiatief van de 
Commissie om hiervoor tegen 2013 een 
rechtsgrondslag en een afzonderlijk 
begrotingsonderdeel te creëren als 
concrete maatregel om de 
jeugdwerkloosheid tegen te gaan.
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Or. en


