
AM\900582NL.doc PE487.994v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2012/2013(BUD)

27.4.2012

AMENDEMENTEN
1 - 29

Ontwerpadvies
Philippe Boulland
(PE486.233v01-00)

Begroting 2013 – Mandaat voor de trialoog
(2012/2013(BUD))



PE487.994v01-00 2/16 AM\900582NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\900582NL.doc 3/16 PE487.994v01-00

NL

Amendement 1
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de begroting 2013 de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie moet ondersteunen en verzoekt 
om voldoende financiering van de 
vlaggenschipinitiatieven "Jeugd in 
beweging", "Nieuwe vaardigheden voor 
nieuwe banen", "Europees platform tegen 
armoede" en "Innovatie-Unie";

1. benadrukt dat de begroting 2013 de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie moet ondersteunen en verzoekt 
om een ambitieuze financiering van de 
vlaggenschipinitiatieven "Jeugd in 
beweging", "Nieuwe vaardigheden voor 
nieuwe banen", "Europees platform tegen 
armoede" en "Innovatie-Unie";

Or. fr

Amendement 2
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de begroting 2013 de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie moet ondersteunen en verzoekt 
om voldoende financiering van de 
vlaggenschipinitiatieven "Jeugd in 
beweging", "Nieuwe vaardigheden voor 
nieuwe banen", "Europees platform tegen 
armoede" en "Innovatie-Unie";

1. benadrukt dat de begroting 2013 de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie moet ondersteunen en verzoekt 
om voldoende financiering van de 
vlaggenschipinitiatieven "Jeugd in 
beweging", "Nieuwe vaardigheden voor 
nieuwe banen", "Europees platform tegen 
armoede" en "Innovatie-Unie"; verlangt 
dat vooral de nadruk wordt gelegd op 
banengroei door middel van de oprichting 
en consolidatie van nieuwe bedrijven en 
wijst op de centrale rol die deze spelen in 
de verwezenlijking van de 
arbeidsparticipatiedoelstelling van 75% in 
2020;

Or. en
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Amendement 3
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ervan overtuigd dat de EU-
begroting moet worden afgestemd op de 
op bezuinigingen gerichte 
begrotingsmaatregelen van de EU-
lidstaten; dit zal leiden tot het scherper 
stellen van prioriteiten, grotere 
doelmatigheid en meer nadruk op de 
kwaliteit dan op de kwantiteit van de 
uitgaven;

Or. en

Amendement 4
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de dramatische situatie 
van de jonge werklozen in de begroting 
moet worden weerspiegeld en dat de 
banengroei weer op gang moet worden
gebracht; herinnert eraan dat een passende 
financiering moet worden gevonden voor 
alle instrumenten die gericht zijn op de 
groei van de werkgelegenheid;

2. benadrukt dat de dramatische situatie 
van de jonge werklozen vereist dat de 
banengroei weer op gang wordt gebracht;
herinnert eraan dat een passende 
financiering moet worden gevonden voor 
alle instrumenten die gericht zijn op de 
groei van de werkgelegenheid, en dat er op 
wordt toegezien dat bij de vervulling van 
vacatures de voorkeur uitgaat naar de 
eigen burgers;

Or. de
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Amendement 5
Frédéric Daerden, Philippe Boulland, Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de dramatische situatie 
van de jonge werklozen in de begroting 
moet worden weerspiegeld en dat de 
banengroei weer op gang moet worden 
gebracht; herinnert eraan dat een passende 
financiering moet worden gevonden voor
alle instrumenten die gericht zijn op de 
groei van de werkgelegenheid;

2. benadrukt dat de strijd tegen de 
jeugdwerkloosheid financiële middelen 
behoeft en dat de banengroei weer op gang 
moet worden gebracht; verzoekt de 
Commissie duidelijk aan te geven welke 
bedragen zij hiervoor beoogt te 
reserveren; herinnert eraan dat een 
passende financiering moet worden 
gevonden voor alle instrumenten die 
gericht zijn op de groei van de 
werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 6
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de dramatische situatie 
van de jonge werklozen in de begroting 
moet worden weerspiegeld en dat de 
banengroei weer op gang moet worden 
gebracht; herinnert eraan dat een passende 
financiering moet worden gevonden voor 
alle instrumenten die gericht zijn op de 
groei van de werkgelegenheid;

2. benadrukt dat de dramatische situatie 
van de jonge werklozen in de begroting 
moet worden weerspiegeld en dat een 
dynamisch, innovatiebevorderend en 
ondernemersvriendelijk klimaat nodig is 
om de banengroei weer op gang te 
brengen; herinnert eraan dat een passende 
financiering moet worden gevonden voor 
alle instrumenten die gericht zijn op de 
groei van de werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 7
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de dramatische situatie 
van de jonge werklozen in de begroting 
moet worden weerspiegeld en dat de
banengroei weer op gang moet worden 
gebracht; herinnert eraan dat een passende 
financiering moet worden gevonden voor 
alle instrumenten die gericht zijn op de 
groei van de werkgelegenheid;

2. benadrukt dat de dramatische situatie 
van de jonge werklozen in de begroting 
moet worden weerspiegeld en dat de groei 
van kwaliteitsbanen weer op gang moet 
worden gebracht; herinnert eraan dat een 
passende financiering moet worden 
gevonden voor alle instrumenten die 
gericht zijn op de groei van de 
werkgelegenheid;

Or. de

Amendement 8
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat de dramatische situatie 
van de jonge werklozen in de begroting 
moet worden weerspiegeld en dat de 
banengroei weer op gang moet worden 
gebracht; herinnert eraan dat een passende 
financiering moet worden gevonden voor 
alle instrumenten die gericht zijn op de 
groei van de werkgelegenheid;

2. benadrukt dat de dramatische situatie 
van de jonge werklozen in de begroting 
moet worden weerspiegeld en dat de 
banengroei weer op gang moet worden 
gebracht; benadrukt de noodzaak om 
speciale aandacht te besteden aan de 
situatie van jonge werklozen uit sociaal 
zwakkere groepen; herinnert eraan dat een 
passende financiering moet worden 
gevonden voor alle instrumenten die 
gericht zijn op de groei van de 
werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 9
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verlangt tevens financiële 
ondersteuning van 
werkgelegenheidsprogramma's voor 
diegenen met een slechte positie op de 
arbeidsmarkt zoals langdurig werklozen, 
personen met een handicap en 
minderheden;

Or. en

Amendement 10
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de micro-
ondernemingen en het midden- en 
kleinbedrijf in Europa veel werknemers in 
dienst hebben en dat de gebrekkige 
toegang tot financiering een van de 
voornaamste obstakels is om banen te 
scheppen en in stand te houden; stelt dan 
ook voor om de 
microfinancieringsfaciliteit te versterken;;

Or. pt

Amendement 11
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat in de begroting 
voor 2013 ook geld moet worden 
gereserveerd voor de concrete 
maatregelen die door de Commissie zijn 
voorgesteld met het oog op banengroei, 
met name door aandacht voor de 
vraagzijde en door aan te geven hoe de 
lidstaten aanstelling van personeel 
kunnen stimuleren door de belasting op 
arbeid te verlagen en meer steun te 
verlenen aan startende bedrijven;

Or. en

Amendement 12
Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over het besluit om de niet-
verleende subsidies uit het Europees 
Sociaal Fonds te besteden aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en 
aan de steun voor het midden- en 
kleinbedrijf (MKB); verzoekt, met het oog 
op het einde van het lopende meerjarig 
financieel kader, in de begroting 2013 
rekening te houden met de verhoogde en 
geheroriënteerde programmering van het 
ESF;

3. is verheugd over het besluit om de niet-
verleende subsidies uit het Europees 
Sociaal Fonds te besteden aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en 
aan de steun voor het midden- en 
kleinbedrijf (MKB);

Or. de

Amendement 13
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over het besluit om de niet-
verleende subsidies uit het Europees 
Sociaal Fonds te besteden aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en 
aan de steun voor het midden- en 
kleinbedrijf (MKB); verzoekt, met het oog 
op het einde van het lopende meerjarig 
financieel kader, in de begroting 2013 
rekening te houden met de verhoogde en
geheroriënteerde programmering van het
ESF;

3. is verheugd over het besluit om de niet-
verleende subsidies uit het Europees 
Sociaal Fonds te besteden aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en 
aan de steun voor het midden- en 
kleinbedrijf (MKB); verzoekt, met het oog 
op het einde van het lopende meerjarig 
financieel kader, in de begroting 2013 
rekening te houden met de 
geheroriënteerde programmering van het 
ESF;

Or. en

Amendement 14
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over het besluit om de niet-
verleende subsidies uit het Europees 
Sociaal Fonds te besteden aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en 
aan de steun voor het midden- en 
kleinbedrijf (MKB); verzoekt, met het oog 
op het einde van het lopende meerjarig 
financieel kader, in de begroting 2013 
rekening te houden met de verhoogde en 
geheroriënteerde programmering van het 
ESF;

3. verzoekt de lidstaten om de niet-
verleende subsidies uit de 
structuurfondsen te besteden aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid door
het midden- en kleinbedrijf (MKB) te 
ondersteunen bij het scheppen van nieuwe 
banen en het opzetten van 
beroepsopleidingen; verzoekt, met het oog 
op het einde van het lopende meerjarig 
financieel kader, in de begroting 2013 
rekening te houden met de verhoogde en 
geheroriënteerde programmering van het 
ESF;

Or. en

Amendement 15
Kinga Göncz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is verheugd over het besluit om de niet-
verleende subsidies uit het Europees 
Sociaal Fonds te besteden aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en 
aan de steun voor het midden- en 
kleinbedrijf (MKB); verzoekt, met het oog 
op het einde van het lopende meerjarig 
financieel kader, in de begroting 2013 
rekening te houden met de verhoogde en 
geheroriënteerde programmering van het 
ESF;

3. is verheugd over het besluit om de niet-
verleende subsidies uit het Europees 
Sociaal Fonds te besteden aan de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en 
aan de steun voor het midden- en 
kleinbedrijf (en met name micro-
ondernemingen gezien het feit dat 90% 
van het MKB uit dit soort ondernemingen 
bestaat); verzoekt, met het oog op het 
einde van het lopende meerjarig financieel 
kader, in de begroting 2013 rekening te 
houden met de verhoogde en 
geheroriënteerde programmering van het 
ESF;

Or. en

Amendement 16
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten de niet-
verleende subsidies uit de 
structuurfondsen te besteden aan de 
verbetering van de bestaande condities 
voor startende ondernemers zodat hun 
grote potentieel om nieuwe, duurzame 
banen te scheppen, beter benut wordt;

Or. en

Amendement 17
Milan Cabrnoch
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt om een duurzame 
begrotingsinspanning voor opleidingen en
omscholingen in samenwerking met de 
sociale partners in de bedrijfstakken die te 
kampen hebben met een personeelstekort, 
en om een beter gebruik van het ESF en 
een herwaardering van het EFG;

4. verzoekt om een duurzame 
begrotingsinspanning voor opleidingen, 
omscholingen, O&O en onderwijs in 
samenwerking met de sociale partners in 
de bedrijfstakken die te kampen hebben 
met een personeelstekort, en om een beter 
gebruik van het ESF;

Or. en

Amendement 18
Jean Lambert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt om een duurzame 
begrotingsinspanning voor opleidingen en 
omscholingen in samenwerking met de 
sociale partners in de bedrijfstakken die te 
kampen hebben met een personeelstekort, 
en om een beter gebruik van het ESF en 
een herwaardering van het EFG;

4. verzoekt om een duurzame 
begrotingsinspanning voor opleidingen en 
omscholingen, ook voor oudere 
werknemers die anders van de 
arbeidsmarkt dreigen te worden 
uitgesloten, in samenwerking met de 
sociale partners in de bedrijfstakken die te 
kampen hebben met een personeelstekort
en daarbij rekening houdend met de EU 
2020- doelstellingen en de sleutelsectoren 
met een hoge capaciteit voor banengroei,
zoals de groene economie, 
gezondheidszorg en ICT, zoals vermeld in 
de mededeling van de Commissie getiteld 
"Naar een banenrijk herstel";

verlangt een beter gebruik van het ESF en 
een herwaardering van het EFG met een 
verhoogde samenhang, duurzaamheid en 
complementariteit om het 
besluitvormingsproces te verkorten en te 
vereenvoudigen;
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Or. en

Amendement 19
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt om een duurzame 
begrotingsinspanning voor opleidingen en 
omscholingen in samenwerking met de 
sociale partners in de bedrijfstakken die te 
kampen hebben met een personeelstekort, 
en om een beter gebruik van het ESF en 
een herwaardering van het EFG;

4. verzoekt om een duurzame 
begrotingsinspanning voor opleidingen en 
omscholingen in samenwerking met de 
sociale partners in de bedrijfstakken die te 
kampen hebben met een personeelstekort, 
en om een beter gebruik van het ESF en 
een herwaardering van het EFG; verzoekt 
de lidstaten optimaal gebruik te maken 
van het EFG en met name hun 
inspanningen te verhogen om de 
bekendheid van dit instrument te 
vergroten; 

Or. en

Amendement 20
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. pt



AM\900582NL.doc 13/16 PE487.994v01-00

NL

Amendement 21
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de huidige herziening 
van de verordening tot uitvoering van de 
EFG moet leiden tot een verhoogde 
doelmatigheid, met name voor wat betreft 
de financiële aspecten van de inzet ervan;

Or. fr

Amendement 22
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt om de verhoging van de 
communautaire bijdrage in de 
cofinanciering, vooral voor de projecten 
op sociaal gebied (ESF, Cohesiefonds en 
Progress-programma) om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten met financiële 
problemen ten volle gebruik kunnen 
maken van de EU-gelden; is van mening  
dat de nationale bijdrage niet hoger mag 
zijn dan 10%;

Or. pt

Amendement 23
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt de noodzaak om het 
genderperspectief in de verordeningen en 
in de uitvoering van alle communautaire 
fondsen te integreren en vestigt de 
aandacht met name op het ESF, dat over  
voldoende capaciteit moet beschikken 
voor bevordering van beleid gericht op 
gelijkheid, vaste kwaliteitsbanen en de 
eerlijke herverdeling van inkomens;

Or. pt

Amendement 24
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om de versterking van de 
informatievoorziening van de betrokken 
burgers over de bestaande programma's 
zoals EURES, het proefproject "Je eerste 
EURES-baan" en de 
microfinancieringsfaciliteit;

5. verzoekt om de versterking van de 
informatievoorziening van de betrokken 
burgers over de bestaande programma's 
zoals EURES, de proefprojecten "Je eerste 
EURES-baan" en "Maatschappelijke 
solidariteit voor een sociale integratie", 
en de microfinancieringsfaciliteit;

Or. fr

Amendement 25
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. pleit voor het creëren van een 
begrotingslijn met een passend krediet om 
schijnzelfstandigen aan een 
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arbeidscontract te helpen met de daaraan 
verbonden rechten, daar dit van cruciaal 
belang is voor de rechten van de 
werknemers;

Or. pt

Amendement 26
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie het Europees 
Parlement stelselmatig en uitgebreid te 
informeren over de uitvoeringsfasen van 
de proefprojecten;

Or. fr

Amendement 27
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt om de start van 
proefprojecten over met name de thema's 
"jeugdgarantie" en "aandeelhouderschap 
voor werknemers"; 

Or. fr

Amendement 28
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de Europese begroting 
steun moet bieden aan de bevordering van 
de sociale convergentie, de ontwikkeling 
van een beleid voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en het toezicht 
op de naleving van wettelijke sociale 
normen door bedrijven om het scheppen 
van fatsoenlijke banen te waarborgen.

6. benadrukt dat de Europese begroting 
steun moet bieden aan de bevordering van 
de voltooiing van de interne markt, het 
concurrentievermogen en de sociale 
convergentie, de ontwikkeling van een 
beleid voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en het toezicht op de naleving 
van wettelijke sociale normen door 
bedrijven om het scheppen van fatsoenlijke 
banen te waarborgen.

Or. en

Amendement 29
Frédéric Daerden

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat de Europese begroting 
steun moet bieden aan de bevordering van 
de sociale convergentie, de ontwikkeling 
van een beleid voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en het toezicht 
op de naleving van wettelijke sociale 
normen door bedrijven om het scheppen 
van fatsoenlijke banen te waarborgen.

6. benadrukt dat de Europese begroting 
steun moet bieden aan de bevordering van 
de sociale convergentie, de ontwikkeling 
van een beleid voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en het toezicht 
op de naleving van wettelijke sociale 
normen door bedrijven om het scheppen 
van fatsoenlijke banen te waarborgen, dat 
wil zeggen duurzame banen, met 
behoorlijke arbeidsvoorwaarden en een 
salaris dat toereikend is voor elementaire 
goederen en diensten.

Or. fr


