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Amendement 1
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 18 april 2012 getiteld “Naar een 
banenrijk herstel” (COM(2012)173),

Or. en

Amendement 2
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 
over de EU-strategie voor de integratie 
van de Roma12;
__________________
12 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0092

Or. en

Amendement 3
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Visum 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 
over mobiliteit en inclusie van mensen 
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met een handicap en de Europese 
strategie voor mensen met een handicap 
2010-2020;
__________________
13 Aangenomen teksten, 
P7_TA(2011)0453

Or. en

Amendement 4
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het voorstel van de Commissie 
van 6 oktober 2011 voor een verordening 
betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering 
en innovatie (COM(2011)609),

Or. en

Amendement 5
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
van 20 december 2011 over het initiatief 
Kansen voor de jeugd (COM(2011)933),

Or. en
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Amendement 6
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheidsgraad, 
overheidsbesparingen en de kwaliteit van 
de sociale investeringen in Europa lange 
tijd de gevolgen zullen ondervinden van de 
huidige economische en financiële crisis;

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheidsgraad, 
overheidsbesparingen en de kwaliteit van 
de sociale investeringen in Europa lange 
tijd de gevolgen zullen ondervinden van de 
huidige economische en financiële crisis, 
zodat maatregelen moeten worden 
genomen om een ernstige sociale crisis te 
voorkomen;

Or. de

Amendement 7
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheidsgraad, 
overheidsbesparingen en de kwaliteit van 
de sociale investeringen in Europa lange 
tijd de gevolgen zullen ondervinden van de 
huidige economische en financiële crisis;

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheidsgraad, 
overheidsbesparingen en de kwaliteit en 
kwantiteit van overheidsinvesteringen in 
het algemeen en van de sociale 
investeringen, in het bijzonder in Europa,
lange tijd de gevolgen zullen ondervinden 
van de huidige economische en financiële 
crisis;

Or. en

Amendement 8
Kinga Göncz
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheidsgraad, 
overheidsbesparingen en de kwaliteit van 
de sociale investeringen in Europa lange 
tijd de gevolgen zullen ondervinden van de 
huidige economische en financiële crisis;

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheidsgraad, het aantal EU-
burgers dat getroffen wordt door armoede 
en sociale uitsluiting,
overheidsbesparingen en de kwaliteit van 
de sociale investeringen in Europa lange 
tijd de gevolgen zullen ondervinden van de 
huidige economische en financiële crisis;

Or. en

Amendement 9
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheidsgraad, 
overheidsbesparingen en de kwaliteit van 
de sociale investeringen in Europa lange 
tijd de gevolgen zullen ondervinden van de 
huidige economische en financiële crisis;

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheidsgraad, de sociale 
uitsluiting, overheidsbesparingen en de 
kwaliteit van de sociale investeringen in 
Europa lange tijd de gevolgen zullen 
ondervinden van de huidige economische 
en financiële crisis;

Or. fr

Amendement 10
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheidsgraad, 
overheidsbesparingen en de kwaliteit van 
de sociale investeringen in Europa lange 
tijd de gevolgen zullen ondervinden van de 
huidige economische en financiële crisis;

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheid, de overheidsuitgaven en 
de kwaliteit en omvang van de sociale 
investeringen in Europa lange tijd de 
gevolgen zullen ondervinden van de 
huidige economische en financiële crisis;

Or. fi

Amendement 11
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheidsgraad, 
overheidsbesparingen en de kwaliteit van 
de sociale investeringen in Europa lange 
tijd de gevolgen zullen ondervinden van de 
huidige economische en financiële crisis;

A. overwegende dat niet alleen de 
economische groei, maar ook de 
werkgelegenheidsgraad, 
overheidsbesparingen en de kwaliteit van 
de sociale investeringen in Europa lange 
tijd de gevolgen zullen ondervinden van de 
huidige economische, financiële en 
mededingingscrisis;

Or. en

Amendement 12
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de huidige crisis 
geen verklaring biedt voor alle problemen 
op de Europese arbeidsmarkten en dat zij 
in feite de onderliggende structurele 
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zwakheden en aanhoudende inflexibiliteit 
heeft blootgelegd;

Or. en

Amendement 13
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

overwegende dat de meeste recente reacties 
op de crisis in hoofdzaak uitgaan van 
doelstellingen op korte termijn, namelijk 
het herstel van de stabiliteit in de 
overheidsfinanciën, die van cruciaal belang 
zijn voor de bescherming van onze 
economie; overwegende dat deze 
besparingsmaatregelen op lange termijn
een negatieve weerslag kunnen hebben op 
de werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht, indien ze niet met 
groei- en werkgelegenheidsvriendelijke 
maatregelen aangevuld worden;

overwegende dat de meeste recente reacties 
op de crisis in hoofdzaak uitgaan van 
doelstellingen op korte termijn, namelijk 
het uitsluitend nastreven van het herstel 
van de stabiliteit in de overheidsfinanciën, 
die van cruciaal belang zijn voor de 
bescherming van onze economie; 
overwegende dat deze 
besparingsmaatregelen al een negatieve 
weerslag hebben gehad op de 
werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht; en overwegende dat 
begrotingsconsolidatie gepaard moet gaan 
met een omvattende investeringsstrategie 
voor duurzame groei en waardig werk om 
de crisis te boven te komen;

Or. en

Amendement 14
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de meeste recente 
reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan 
van doelstellingen op korte termijn, 

B. overwegende dat de meeste recente 
reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan 
van doelstellingen op korte termijn, 
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namelijk het herstel van de stabiliteit in de 
overheidsfinanciën, die van cruciaal belang 
zijn voor de bescherming van onze 
economie; overwegende dat deze 
besparingsmaatregelen op lange termijn 
een negatieve weerslag kunnen hebben op 
de werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht, indien ze niet met 
groei- en werkgelegenheidsvriendelijke 
maatregelen aangevuld worden;

namelijk het herstel van de stabiliteit in de 
overheidsfinanciën, die van cruciaal belang 
zijn voor de bescherming van onze 
economie; overwegende dat deze 
besparingsmaatregelen op lange termijn 
een negatieve weerslag kunnen hebben op 
de werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht, indien ze niet met 
groei- en werkgelegenheidsvriendelijke 
maatregelen aangevuld worden in het 
kader van een werkelijk sociale 
governance, die er snel moet komen;

Or. fr

Amendement 15
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de meeste recente 
reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan 
van doelstellingen op korte termijn, 
namelijk het herstel van de stabiliteit in de 
overheidsfinanciën, die van cruciaal belang 
zijn voor de bescherming van onze 
economie; overwegende dat deze 
besparingsmaatregelen op lange termijn 
een negatieve weerslag kunnen hebben op 
de werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht, indien ze niet met 
groei- en werkgelegenheidsvriendelijke 
maatregelen aangevuld worden;

B. overwegende dat de meeste recente 
reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan 
van doelstellingen op korte termijn, 
namelijk het herstel van de stabiliteit in de 
overheidsfinanciën, die van cruciaal belang 
zijn voor de bescherming van onze 
economie, en de sociale gevolgen van de 
crisis niet aanpakken; overwegende dat 
deze besparingsmaatregelen op lange 
termijn een negatieve weerslag kunnen 
hebben op de sociale situatie, de 
werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht, indien ze niet met 
groei-, werkgelegenheidsvriendelijke en 
armoedebestrijdende maatregelen 
aangevuld worden;

Or. en
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Amendement 16
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de meeste recente 
reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan 
van doelstellingen op korte termijn, 
namelijk het herstel van de stabiliteit in de 
overheidsfinanciën, die van cruciaal belang 
zijn voor de bescherming van onze 
economie; overwegende dat deze
besparingsmaatregelen op lange termijn 
een negatieve weerslag kunnen hebben op 
de werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht, indien ze niet met 
groei- en werkgelegenheidsvriendelijke
maatregelen aangevuld worden;

B. overwegende dat de overheid in de 
afgelopen jaren als gevolg van de crisis
met hoge schulden is opgezadeld en dat 
tegelijkertijd inspanningen moesten 
worden ondernomen om de 
overheidsfinanciën weer te stabiliseren en 
zo een te grote toename van de 
overheidsschuld te voorkomen, 
inspanningen die van cruciaal belang zijn 
voor onze economische toekomst; 
overwegende dat de besparingsmaatregelen 
bij de overheid en in de particuliere sector 
op lange termijn een negatieve weerslag 
kunnen hebben op de werkgelegenheid, 
groei en concurrentiekracht, indien ze niet 
met maatregelen ter bevordering van 
groei, werkgelegenheid en 
concurrentievermogen aangevuld worden;

Or. fi

Amendement 17
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de meeste recente 
reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan 
van doelstellingen op korte termijn, 
namelijk het herstel van de stabiliteit in de 
overheidsfinanciën, die van cruciaal belang 
zijn voor de bescherming van onze 
economie; overwegende dat deze 
besparingsmaatregelen op lange termijn 
een negatieve weerslag kunnen hebben op 

B. overwegende dat de meeste recente 
reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan 
van doelstellingen op korte termijn, 
namelijk het herstel van de stabiliteit in de 
overheidsfinanciën, die van cruciaal belang 
zijn voor de bescherming van onze 
economie; overwegende dat deze 
besparingsmaatregelen op lange termijn 
aangevuld moeten worden met groei- en 
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de werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht, indien ze niet met 
groei- en werkgelegenheidsvriendelijke 
maatregelen aangevuld worden;

werkgelegenheidsvriendelijke maatregelen 
om de werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht in Europa te 
herstellen;

Or. en

Amendement 18
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de meeste recente 
reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan 
van doelstellingen op korte termijn, 
namelijk het herstel van de stabiliteit in de 
overheidsfinanciën, die van cruciaal 
belang zijn voor de bescherming van onze 
economie; overwegende dat deze 
besparingsmaatregelen op lange termijn 
een negatieve weerslag kunnen hebben op 
de werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht, indien ze niet met 
groei- en werkgelegenheidsvriendelijke 
maatregelen aangevuld worden;

B. overwegende dat de meeste recente 
reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan 
van doelstellingen op korte termijn, 
namelijk het herstel van de stabiliteit in de 
overheidsfinanciën, die noodzakelijk zijn 
voor de bescherming van onze economie; 
overwegende dat deze 
besparingsmaatregelen op lange termijn 
een negatieve weerslag hebben op de 
werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht, indien ze niet met 
ambitieuze groei- en 
werkgelegenheidsvriendelijke maatregelen 
aangevuld worden;

Or. de

Amendement 19
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

Β. overwegende dat de meeste recente 
reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan 
van doelstellingen op korte termijn, 
namelijk het herstel van de stabiliteit in de 

Β. overwegende dat de meeste recente 
reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan 
van doelstellingen op korte termijn, 
namelijk het herstel van de stabiliteit in de 
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overheidsfinanciën, die van cruciaal 
belang zijn voor de bescherming van onze 
economie; overwegende dat deze 
besparingsmaatregelen op lange termijn 
een negatieve weerslag kunnen hebben op 
de werkgelegenheid, groei en 
concurrentiekracht, indien ze niet met 
groei- en werkgelegenheidsvriendelijke 
maatregelen aangevuld worden;

overheidsfinanciën, die van cruciaal belang 
zijn voor de bescherming van onze 
economie; overwegende dat deze 
besparingsmaatregelen op lange termijn 
een negatieve weerslag kunnen hebben op 
de werkgelegenheid, groei, sociale 
samenhang en concurrentiekracht, indien 
ze niet met groei- en 
werkgelegenheidsvriendelijke maatregelen 
aangevuld worden;

Or. el

Amendement 20
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat landen die hun 
arbeidsmarkten hervormd hebben, de 
crisis beter doorstaan hebben dan landen 
waar tot nu toe weinig of geen 
maatregelen getroffen zijn;

Or. en

Amendement 21
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Lissabonstrategie 
en de Europese werkgelegenheidsstrategie 
niet in hun opzet geslaagd zijn, en 
overwegende dat het succes van de Europa 
2020-strategie nog onzeker is en een 

C. overwegende dat de Lissabonstrategie 
en de Europese werkgelegenheidsstrategie 
niet in hun opzet geslaagd zijn, en 
overwegende dat het succes van de Europa 
2020-strategie nog onzeker is en een 
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grotere inzet van lidstaten en de Europese 
instellingen vergt;

grotere inzet van lidstaten en de Europese 
instellingen vergt; overwegende dat enkel 
een bindende sociale governance, zoals de 
economische governance, de lidstaten 
ertoe kan dwingen om sociale 
maatregelen te treffen die bevorderlijk 
zijn voor het scheppen van banen;

Or. fr

Amendement 22
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Lissabonstrategie 
en de Europese werkgelegenheidsstrategie 
niet in hun opzet geslaagd zijn, en 
overwegende dat het succes van de Europa 
2020-strategie nog onzeker is en een 
grotere inzet van lidstaten en de Europese 
instellingen vergt;

C. overwegende dat de Lissabonstrategie 
en de Europese werkgelegenheidsstrategie 
niet in hun opzet geslaagd zijn, en 
overwegende dat het succes van de Europa 
2020-strategie nog onzeker is en een nog 
grotere inzet van lidstaten en de Europese 
instellingen vergt met betrekking tot 
maatregelen ter bevordering van groei, 
werkgelegenheid en 
concurrentievermogen;

Or. fi

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de Lissabonstrategie 
en de Europese werkgelegenheidsstrategie 
niet in hun opzet geslaagd zijn, en 
overwegende dat het succes van de Europa 
2020-strategie nog onzeker is en een 

C. overwegende dat de Lissabonstrategie 
en de Europese werkgelegenheidsstrategie 
niet in hun opzet geslaagd zijn, en 
overwegende dat het succes van de Europa 
2020-strategie nog onzeker is en een veel 
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grotere inzet van lidstaten en de Europese 
instellingen vergt;

grotere inzet van lidstaten en de Europese 
instellingen vergt;

Or. en

Amendement 24
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat volgens de recent 
gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse en 
het daarbij horende ontwerp voor het 
gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid de lidstaten onvoldoende 
aandacht besteden aan de sociale, 
werkgelegenheids- en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie, omdat ze 
begrotingsconsolidatie nog altijd als 
prioriteit behandelen;

D. overwegende dat volgens de recent 
gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse en 
het daarbij horende ontwerp voor het 
gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid de lidstaten onvoldoende 
aandacht besteden aan de sociale, 
werkgelegenheids- en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie, omdat ze 
begrotingsconsolidatie - waarin de 
klemtoon ligt op strikte soberheid maar 
geen groei-initiatieven voorkomen - nog 
altijd als prioriteit behandelen;

Or. el

Amendement 25
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat volgens de recent 
gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse en 
het daarbij horende ontwerp voor het 
gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid de lidstaten onvoldoende 
aandacht besteden aan de sociale, 
werkgelegenheids- en 

D. overwegende dat volgens de recent 
gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse en 
het daarbij horende ontwerp voor het 
gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid onvoldoende 
vooruitgang is geboekt bij de 
begrotingsconsolidatie en dat de lidstaten 
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onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie, omdat ze 
begrotingsconsolidatie nog altijd als 
prioriteit behandelen;

onvoldoende aandacht besteden aan de 
sociale, werkgelegenheids- en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie;

Or. fi

Amendement 26
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat volgens de recent 
gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse en 
het daarbij horende ontwerp voor het 
gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid de lidstaten onvoldoende 
aandacht besteden aan de sociale, 
werkgelegenheids- en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie, omdat ze 
begrotingsconsolidatie nog altijd als 
prioriteit behandelen;

D. overwegende dat volgens de recent 
gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse en 
het daarbij horende ontwerp voor het 
gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid de meerderheid van de 
lidstaten onvoldoende aandacht besteden 
aan de sociale, werkgelegenheids- en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie, omdat ze 
begrotingsconsolidatie nog altijd als 
topprioriteit beschouwen;

Or. en

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

overwegende dat de werkloosheidsgraad in 
de EU-27 in januari 2012 meer dan 10% 
bedroeg, voornamelijk onder jonge 
mensen, laaggeschoolde werknemers en 
langdurig werklozen, en overwegende dat 

overwegende dat de werkloosheidsgraad in 
de EU-27 gestegen is van 7,1% in 2008 tot 
meer dan 10% in januari 2012, met 
duidelijke verschillen tussen Zuid- en 
Noord-Europa, voornamelijk onder jonge
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dit samen met de vergrijzing op lange 
termijn een ernstig risico van verlies aan 
menselijk kapitaal inhoudt en 
onomkeerbare gevolgen kan hebben voor 
de arbeidsmarkt en het potentieel voor 
economische groei;

mensen, laaggeschoolde werknemers en 
langdurig werklozen, en overwegende dat 
dit samen met de vergrijzing op lange 
termijn een ernstig risico van verlies aan 
menselijk kapitaal inhoudt en 
onomkeerbare gevolgen kan hebben voor 
het scheppen van banen en de groei;

Or. en

Amendement 28
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging Ε

Ontwerpresolutie Amendement

Ε. overwegende dat de werkloosheidsgraad 
in de EU-27 in januari 2012 meer dan 10% 
bedroeg, voornamelijk onder jonge 
mensen, laaggeschoolde werknemers en 
langdurig werklozen, en overwegende dat 
dit samen met de vergrijzing op lange 
termijn een ernstig risico van verlies aan 
menselijk kapitaal inhoudt en 
onomkeerbare gevolgen kan hebben voor 
de arbeidsmarkt en het potentieel voor 
economische groei;

Ε. overwegende dat de werkloosheidsgraad 
in de EU-27 in januari 2012 meer dan 10% 
bedroeg, voornamelijk onder jonge 
mensen, laaggeschoolde werknemers en 
langdurig werklozen, en overwegende dat 
dit samen met de vergrijzing op lange 
termijn een ernstig risico van verlies aan 
menselijk kapitaal inhoudt en 
onomkeerbare gevolgen kan hebben voor 
de arbeidsmarkt, het potentieel voor 
economische groei, de concurrentiekracht 
van de Unie, de houdbaarheid van de 
socialezekerheidsstelsels en de sociale 
samenhang;

Or. el

Amendement 29
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging Ε bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Ε bis. Overwegende dat het gevoerde, 
extreme bezuinigingsbeleid er mede toe 
heeft geleid dat de sociale dialoog werd 
ondermijnd en de arbeidsmarkt 
versnipperd raakte, waardoor flexibele 
werkpatronen zonder voldoende 
arbeidszekerheid sterk in opkomst konden 
komen, de beginselen inzake 
flexizekerheid werden scheefgetrokken en 
de arbeidskwaliteit werd aangetast;

Or. el

Amendement 30
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat bijna 16% van de 
Europeanen in 2010 het risico liep in de 
armoede te belanden en dat het aantal 
kinderen en volwassenen in werkloze 
huishoudens in datzelfde jaar bijna 10% 
bedroeg; overwegende dat dit in 
combinatie met kinderarmoede, armoede 
onder werkenden en werkloosheid bij 
jonge mensen in de toekomst tot een hoger 
risico van armoede en sociale uitsluiting 
zal leiden;

F. overwegende dat bijna 16% van de 
Europeanen in 2010 het risico liep in de 
armoede te belanden en dat het aantal 
kinderen en volwassenen in werkloze 
huishoudens in datzelfde jaar bijna 10% 
bedroeg; overwegende dat dit in 
combinatie met kinderarmoede, armoede 
onder werkenden en hoge werkloosheid 
onder jongeren in de toekomst tot een
toename van armoede en sociale uitsluiting
en intergenerationele overdracht van 
armoede en sociale uitsluiting kan leiden;

Or. fi

Amendement 31
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat bijna 16% van de
Europeanen in 2010 het risico liep in de 
armoede te belanden en dat het aantal 
kinderen en volwassenen in werkloze 
huishoudens in datzelfde jaar bijna 10% 
bedroeg; overwegende dat dit in 
combinatie met kinderarmoede, armoede 
onder werkenden en werkloosheid bij 
jonge mensen in de toekomst tot een hoger 
risico van armoede en sociale uitsluiting 
zal leiden;

F. overwegende dat 80 miljoen
Europeanen het risico lopen in de armoede 
te belanden en dat het aantal kinderen en 
volwassenen in werkloze huishoudens in 
2010 bijna 10% bedroeg; overwegende dat 
dit in combinatie met kinderarmoede, de 
steeds grotere armoede onder werkenden 
en werkloosheid bij jonge mensen in de 
toekomst tot een hoger risico van armoede 
en sociale uitsluiting zal leiden;

Or. en

Amendement 32
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de armoede bij 16 
tot 24-jarigen in 2012 in Europa 
gemiddeld 21,6% bedraagt en dat 
jongeren vaker een onzekere baan, een 
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 
of een deeltijdse baan hebben en dat zij 
eveneens vaker te maken krijgen met 
werkloosheid; overwegende dat het aantal 
onzekere banen de afgelopen jaren sterk 
is gestegen en dat de werkloosheid in 
bepaalde landen explosief is toegenomen; 

Or. fr

Amendement 33
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de 
onderwijsresultaten in de Europese Unie 
nog altijd ontoereikend zijn om de noden 
van de arbeidsmarkt te lenigen en niet het 
hooggekwalificeerde personeel opleveren 
dat steeds vaker gevraagd wordt;

G. overwegende dat het gebrek aan 
investeringen in onderwijs en opleiding 
onder meer leiden tot een ontoereikend 
aanbod aan arbeidskrachten en niet het 
hooggekwalificeerde personeel opleveren 
dat steeds vaker gevraagd wordt;

Or. en

Amendement 34
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de onderwijsresultaten 
in de Europese Unie nog altijd 
ontoereikend zijn om de noden van de 
arbeidsmarkt te lenigen en niet het 
hooggekwalificeerde personeel opleveren 
dat steeds vaker gevraagd wordt;

G. overwegende dat de onderwijsresultaten 
in de Europese Unie nog altijd 
ontoereikend zijn om de noden van de 
arbeidsmarkt te lenigen, dat zij niet het 
hooggekwalificeerde personeel opleveren 
dat steeds vaker gevraagd wordt en dat zij 
niet voldoende zijn afgestemd op de 
behoeften van werknemers in sectoren 
waar vraag naar arbeidskrachten bestaat;

Or. fi

Amendement 35
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de onderwijsresultaten 
in de Europese Unie nog altijd 

G. overwegende dat de onderwijsresultaten 
in de Europese Unie nog altijd 
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ontoereikend zijn om de noden van de 
arbeidsmarkt te lenigen en niet het 
hooggekwalificeerde personeel opleveren 
dat steeds vaker gevraagd wordt;

ontoereikend zijn om de noden van de 
arbeidsmarkt te lenigen en niet het 
hooggekwalificeerde personeel opleveren 
dat steeds vaker gevraagd wordt, noch de 
vaardigheden die gevraagd worden in de 
sectoren die in de toekomst veel 
werkgelegenheid zullen bieden;

Or. en

Amendement 36
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de druk op sociale 
bijstandsregelingen toegenomen is en dat
de ontvangsten ervan drastisch 
teruggelopen zijn; overwegende dat de 
aanhoudend hoge langdurige 
werkloosheidsgraad deze tendens enkel 
nog zal verergeren;

H. overwegende dat de druk op 
welvaartsstaten toegenomen is vanwege 
hogere uitgaven en een aanzienlijke 
daling van de ontvangsten; overwegende 
dat de aanhoudend hoge langdurige 
werkloosheidsgraad, het toenemende 
aantal werkende armen en de stijgende 
werkloosheid bij jongeren deze tendens 
enkel nog zullen verergeren;

Or. en

Amendement 37
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de druk op sociale 
bijstandsregelingen toegenomen is en dat 
de ontvangsten ervan drastisch 
teruggelopen zijn; overwegende dat de 
aanhoudend hoge langdurige 

H. overwegende dat de 
overheidsinkomsten zijn gedaald, zodat de 
druk om op de sociale bijstandsregelingen 
te bezuinigen, is toegenomen; 
overwegende dat de zwakke economische 
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werkloosheidsgraad deze tendens enkel 
nog zal verergeren;

groei en de aanhoudend hoge langdurige 
werkloosheidsgraad deze tendens enkel 
nog zullen verergeren;

Or. fi

Amendement 38
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging Η

Ontwerpresolutie Amendement

Η. overwegende dat de druk op sociale 
bijstandsregelingen toegenomen is en dat 
de ontvangsten ervan drastisch 
teruggelopen zijn; overwegende dat de 
aanhoudend hoge langdurige 
werkloosheidsgraad deze tendens enkel 
nog zal verergeren;

Η. overwegende dat de druk op sociale 
bijstandsregelingen toegenomen is en dat 
de ontvangsten ervan drastisch 
teruggelopen zijn; overwegende dat de 
aanhoudend hoge langdurige 
werkloosheidsgraad en de ondoeltreffende 
bestrijding van zwartwerk deze tendens 
enkel nog zullen verergeren; 

Or. el

Amendement 39
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat gerichte sociale 
investeringen belangrijk zijn om in de 
toekomst een goede 
werkgelegenheidsgraad te waarborgen, de 
economie te stabiliseren, het menselijk 
kapitaal te verbeteren en het 
mededingingsvermogen van de Europese 
Unie te versterken;

I. overwegende dat gerichte sociale 
investeringen belangrijk zijn om in de 
toekomst een goede 
werkgelegenheidsgraad te waarborgen voor 
zowel vrouwen als mannen, de economie 
te stabiliseren, het menselijk kapitaal te 
verbeteren en het mededingingsvermogen 
van de Europese Unie te versterken;
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Or. en

Amendement 40
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat gerichte sociale 
investeringen belangrijk zijn om in de 
toekomst een goede 
werkgelegenheidsgraad te waarborgen, de 
economie te stabiliseren, het menselijk 
kapitaal te verbeteren en het 
mededingingsvermogen van de Europese 
Unie te versterken;

I. overwegende dat gerichte sociale 
investeringen belangrijk zijn om in de 
toekomst een goede 
werkgelegenheidsgraad te waarborgen, de 
economie te stabiliseren, de vaardigheden 
en kennis van de arbeidskrachten te 
verbeteren en het mededingingsvermogen 
van de Europese Unie te versterken;

Or. en

Amendement 41
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het mkb een groot 
potentieel herbergt op het vlak van 
werkgelegenheid en een cruciale rol speelt 
in de overgang naar een nieuwe, 
duurzame economie;

Or. en

Amendement 42
Jutta Steinruck
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Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat een duurzame 
consolidatie van de overheidsbegrotingen
niet tot stand gebracht kan worden zonder 
de ontvangstenzijde aanzienlijk te 
versterken, in het bijzonder door een 
heffing op financiële transacties in te 
voeren, de achterpoortjes op het vlak van 
belastingen weg te werken en 
belastingontduiking te bestrijden;

Or. en

Amendement 43
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. pleit voor een Europees sociaal pact 
waarbij de Europese sociale partners en 
het Europees Parlement worden 
betrokken en dat groei in de lidstaten 
stimuleert en prioriteit geeft aan 
investeringen in een duurzame economie, 
kwalitatief hoogstaande arbeidsplaatsen 
en sociale rechtvaardigheid;

Or. de

Amendement 44
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat bij sociale 
investeringen geldmiddelen worden 
verstrekt en benut om een zowel sociaal als 
economisch rendement te bereiken, 
waardoor ze bijgevolg ingezet worden om 
opkomende sociale risico's en behoeften 
aan te pakken en gericht zijn op 
overheidsbeleid en strategieën voor 
investeringen in menselijk kapitaal die 
individuen, gezinnen en maatschappijen 
voorbereiden om zich aan verschillende 
hervormingen aan te passen en hun 
overgang naar meer flexibele 
arbeidsmarkten te bevorderen;

1. herinnert eraan dat bij sociale 
investeringen geldmiddelen worden 
verstrekt en benut om een zowel sociaal als 
economisch rendement te bereiken, 
waardoor ze bijgevolg ingezet worden om 
opkomende sociale risico's en behoeften 
aan te pakken en gericht zijn op 
overheidsbeleid en strategieën voor 
investeringen in menselijk kapitaal die 
individuen, gezinnen en maatschappijen 
voorbereiden om zich aan verschillende 
hervormingen aan te passen en hun 
overgang naar meer flexibele 
arbeidsmarkten te bevorderen, waar 
nieuwe vaardigheden gevraagd zullen 
worden in sectoren die in de toekomst veel 
werkgelegenheid zullen bieden;

Or. en

Amendement 45
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat bij sociale 
investeringen geldmiddelen worden 
verstrekt en benut om een zowel sociaal als 
economisch rendement te bereiken, 
waardoor ze bijgevolg ingezet worden om 
opkomende sociale risico's en behoeften 
aan te pakken en gericht zijn op 
overheidsbeleid en strategieën voor 
investeringen in menselijk kapitaal die 
individuen, gezinnen en maatschappijen 
voorbereiden om zich aan verschillende 
hervormingen aan te passen en hun 
overgang naar meer flexibele
arbeidsmarkten te bevorderen;

1. herinnert eraan dat bij sociale 
investeringen geldmiddelen worden 
verstrekt en benut om een zowel sociaal als 
economisch rendement te bereiken, 
waardoor ze bijgevolg ingezet worden om 
opkomende sociale risico's en 
onbeantwoorde behoeften aan te pakken en 
gericht zijn op overheidsbeleid en 
strategieën voor investeringen in menselijk 
kapitaal die individuen, gezinnen en 
maatschappijen voorbereiden om zich aan 
verschillende hervormingen aan te passen 
en de nieuwe uitdagingen op de
arbeidsmarkten het hoofd te bieden;
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Or. en

Amendement 46
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat bij sociale 
investeringen geldmiddelen worden 
verstrekt en benut om een zowel sociaal als 
economisch rendement te bereiken, 
waardoor ze bijgevolg ingezet worden om 
opkomende sociale risico's en behoeften 
aan te pakken en gericht zijn op 
overheidsbeleid en strategieën voor 
investeringen in menselijk kapitaal die 
individuen, gezinnen en maatschappijen 
voorbereiden om zich aan verschillende 
hervormingen aan te passen en hun 
overgang naar meer flexibele 
arbeidsmarkten te bevorderen;

1. herinnert eraan dat bij sociale 
investeringen geldmiddelen worden 
verstrekt en benut om een zowel sociaal als 
economisch rendement te bereiken, 
waardoor ze bijgevolg ingezet worden om 
opkomende sociale risico's en behoeften 
aan te pakken en gericht zijn op 
overheidsbeleid en strategieën voor 
investeringen in menselijk kapitaal die 
individuen, gezinnen en maatschappijen 
ondersteunen en voorbereiden om zich aan 
de veranderingen op de arbeidsmarkt aan 
te passen;

Or. de

Amendement 47
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert eraan dat bij sociale 
investeringen geldmiddelen worden 
verstrekt en benut om een zowel sociaal als 
economisch rendement te bereiken, 
waardoor ze bijgevolg ingezet worden om 
opkomende sociale risico's en behoeften 
aan te pakken en gericht zijn op 
overheidsbeleid en strategieën voor 
investeringen in menselijk kapitaal die 

1. herinnert eraan dat bij sociale 
investeringen geldmiddelen worden 
verstrekt en benut om een zowel sociaal als 
economisch rendement te bereiken, 
waardoor ze bijgevolg ingezet worden om 
opkomende sociale risico's en behoeften 
aan te pakken en gericht zijn op 
overheidsbeleid en strategieën voor 
investeringen in menselijk kapitaal die 
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individuen, gezinnen en maatschappijen 
voorbereiden om zich aan verschillende 
hervormingen aan te passen en hun 
overgang naar meer flexibele
arbeidsmarkten te bevorderen;

individuen, gezinnen en maatschappijen 
voorbereiden om zich aan verschillende 
hervormingen aan te passen en hun 
overgang naar meer inclusieve 
arbeidsmarkten te bevorderen;

Or. en

Amendement 48
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. stelt vast dat onder meer de gehele 
openbare dienstverlening in de welzijns-, 
gezondheids- en onderwijssector en de 
particuliere dienstverlening op deze 
gebieden als sociale investeringen kunnen 
worden beschouwd en herinnert eraan dat 
die gebieden volgens de Verdragen onder 
de bevoegdheid van de lidstaten vallen; 

Or. fi

Amendement 49
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat het vermogen om sociale 
en economische doelstellingen met elkaar 
te verzoenen een van de belangrijkste 
kenmerken van sociale investeringen is en 
dat ze daarom niet alleen als uitgaven, 
maar ook als investeringen met een reëel 
toekomstig rendement moeten worden 
beschouwd;

2. benadrukt dat het vermogen om sociale 
en economische doelstellingen met elkaar 
te verzoenen, een van de belangrijkste 
kenmerken van sociale investeringen is en 
dat ze daarom als investeringen met een 
reëel toekomstig rendement moeten 
worden beschouwd;
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Or. fi

Amendement 50
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat het vermogen om sociale 
en economische doelstellingen met elkaar 
te verzoenen een van de belangrijkste 
kenmerken van sociale investeringen is en 
dat ze daarom niet alleen als uitgaven, 
maar ook als investeringen met een reëel 
toekomstig rendement moeten worden 
beschouwd;

2. benadrukt dat het vermogen om sociale 
en economische doelstellingen met elkaar 
te verzoenen een van de belangrijkste 
kenmerken van sociale investeringen is en 
dat ze daarom niet alleen als uitgaven, 
maar ook als investeringen met een dubbel 
dividend dat reëel toekomstig rendement 
zal opleveren, moeten worden beschouwd;

Or. en

Amendement 51
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat het vermogen om sociale 
en economische doelstellingen met elkaar 
te verzoenen een van de belangrijkste 
kenmerken van sociale investeringen is en 
dat ze daarom niet alleen als uitgaven, 
maar ook als investeringen met een reëel 
toekomstig rendement moeten worden 
beschouwd;

2. benadrukt dat het vermogen om sociale 
en economische doelstellingen met elkaar 
te verzoenen een van de belangrijkste 
kenmerken van sociale investeringen is en 
dat ze daarom niet alleen als uitgaven, 
maar vooral als investeringen met een reëel 
toekomstig rendement moeten worden 
beschouwd;

Or. de

Amendement 52
Franz Obermayr
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat het vermogen om sociale 
en economische doelstellingen met elkaar 
te verzoenen een van de belangrijkste 
kenmerken van sociale investeringen is en 
dat ze daarom niet alleen als uitgaven, 
maar ook als investeringen met een reëel 
toekomstig rendement moeten worden 
beschouwd;

2. benadrukt dat het vermogen om sociale 
en economische doelstellingen met elkaar 
te verzoenen een van de belangrijkste 
kenmerken van sociale investeringen is en 
dat ze daarom niet alleen als uitgaven, 
maar ook als investeringen met een reëel 
toekomstig rendement moeten worden 
beschouwd, mits de middelen doeltreffend 
worden besteed;

Or. de

Amendement 53
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt bijgevolg op dat sociale 
investeringen een belangrijk onderdeel van 
het Europese economische en 
werkgelegenheidsbeleid en van de reacties 
van de EU o de crisis moeten vormen en 
dat de werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie daartoe beter uitgevoerd 
moeten worden;

3. merkt bijgevolg op dat sociale 
investeringen een belangrijk onderdeel van 
het Europese economische en 
werkgelegenheidsbeleid en van de reacties 
van de EU o de crisis moeten vormen en 
dat de werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie daartoe beter uitgevoerd 
moeten worden; dringt erop aan dat er 
dringend maatregelen getroffen moeten 
worden om ervoor te zorgen dat 
opleidingen afgestemd zijn op de 
behoeften van sectoren die kampen met 
een tekort aan werknemers.

Or. fr
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Amendement 54
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt bijgevolg op dat sociale 
investeringen een belangrijk onderdeel van 
het Europese economische en 
werkgelegenheidsbeleid en van de reacties 
van de EU op de crisis moeten vormen en 
dat de werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie daartoe beter uitgevoerd 
moeten worden;

3. merkt bijgevolg op dat sociale 
investeringen een belangrijk onderdeel van 
het economische en 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
moeten vormen en dat daartoe grotere 
inspanningen ter verwezenlijking van de 
werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie noodzakelijk zijn;

Or. fi

Amendement 55
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt bijgevolg op dat sociale 
investeringen een belangrijk onderdeel van 
het Europese economische en 
werkgelegenheidsbeleid en van de reacties 
van de EU op de crisis moeten vormen en 
dat de werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie daartoe beter uitgevoerd
moeten worden;

3. merkt bijgevolg op dat sociale 
investeringen een belangrijk onderdeel van 
het Europese economische en 
werkgelegenheidsbeleid en van de reacties 
van de EU op de crisis moeten vormen om
de werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie te kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 56
Franz Obermayr
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt bijgevolg op dat sociale 
investeringen een belangrijk onderdeel van 
het Europese economische en 
werkgelegenheidsbeleid en van de reacties 
van de EU op de crisis moeten vormen en 
dat de werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie daartoe beter uitgevoerd 
moeten worden;

3. merkt bijgevolg op dat doelgerichte
sociale investeringen een belangrijk 
onderdeel van het Europese economische 
en werkgelegenheidsbeleid en van de 
reacties van de EU op de crisis moeten 
vormen en dat de werkgelegenheids-, 
sociale en onderwijsdoelstellingen van de 
Europa 2020-strategie daartoe beter 
uitgevoerd moeten worden;

Or. de

Amendement 57
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt bijgevolg op dat sociale 
investeringen een belangrijk onderdeel van 
het Europese economische en 
werkgelegenheidsbeleid en van de reacties 
van de EU op de crisis moeten vormen en 
dat de werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie daartoe beter uitgevoerd 
moeten worden;

3. merkt bijgevolg op dat sociale 
investeringen een belangrijk onderdeel van 
het Europese economische en 
werkgelegenheidsbeleid en van de reacties 
van de EU op de crisis vormen en dat de 
werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie daartoe beter uitgevoerd 
moeten worden;

Or. de

Amendement 58
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. het bevorderen en benadrukken van 
sociaal ondernemerschap en toegang tot 
microfinanciering voor kwetsbare 
groepen en diegenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan, zijn van essentieel 
belang in de context van sociale 
investeringen, aangezien zij het mogelijk 
maken om nieuwe banen te scheppen en 
vaak aanhoudende veranderingen in de 
economische cycli teweegbrengen;

Or. en

Amendement 59
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de crisis noopt tot een 
modernisering van het Europese sociale 
model, een heroverweging van nationaal 
sociaal beleid en een overgang van een 
'actieve welvaartsstaat', die uitsluitend 
reageert op opkomende nadelen
tengevolge van marktfalen, naar een 
'activerende welvaartsstaat', die in mensen 
investeert en burgers instrumenten en 
stimulansen aanreikt;

4. merkt op dat de crisis noopt tot een 
modernisering van het Europese 
economische, financiële en sociale stelsel, 
een heroverweging van nationaal 
economisch, financieel en sociaal beleid 
en een overgang van beleidsvorming die 
uitsluitend reageert op crises tengevolge 
van marktfalen, naar vooruitblikkend 
beleid, waarin de nadruk wordt gelegd op 
het investeren in mensen, het scheppen 
van waardige banen en het stimuleren van 
duurzame groei;

Or. en

Amendement 60
Sari Essayah
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de crisis noopt tot een 
modernisering van het Europese sociale 
model, een heroverweging van nationaal 
sociaal beleid en een overgang van een 
'actieve welvaartsstaat', die uitsluitend 
reageert op opkomende nadelen 
tengevolge van marktfalen, naar een 
'activerende welvaartsstaat', die in mensen 
investeert en burgers instrumenten en 
stimulansen aanreikt;

4. merkt op dat de crisis noopt tot een 
modernisering van de sociale modellen 
van de lidstaten, tot een doorlopende 
kritische evaluatie van het nationale 
sociale beleid en tot een overgang van een 
reactief naar een proactief beleid, dat wil 
zeggen van het reageren op opkomende 
nadelen tengevolge van marktfalen, naar 
een 'activerende welvaartsstaat', die in 
mensen investeert en die voor de burgers 
mogelijkheden, instrumenten en 
stimulansen creëert voor het verbeteren 
van de sociale en economische positie 
situatie voor zichzelf en hun gezin;

Or. fi

Amendement 61
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de crisis noopt tot een 
modernisering van het Europese sociale 
model, een heroverweging van nationaal 
sociaal beleid en een overgang van een 
'actieve welvaartsstaat', die uitsluitend 
reageert op opkomende nadelen tengevolge 
van marktfalen, naar een 'activerende 
welvaartsstaat', die in mensen investeert en 
burgers instrumenten en stimulansen 
aanreikt;

4. merkt op dat de crisis noopt tot een 
modernisering van het Europese sociale 
model, een heroverweging van nationaal 
sociaal beleid en een overgang van een 
'actieve welvaartsstaat', die uitsluitend 
reageert op opkomende nadelen tengevolge 
van marktfalen, naar een 'activerende 
welvaartsstaat', die in mensen investeert en 
burgers instrumenten en stimulansen 
aanreikt om deel te nemen, en 
tegelijkertijd het respect voor het individu, 
een veilige overgang, zekere inkomens en 
bescherming tegen sociale risico’s, met 
inbegrip van een waardig inkomen voor 
diegenen die niet kunnen deelnemen aan 
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de arbeidsmarkt, verzekert;

Or. en

Amendement 62
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de crisis noopt tot een
modernisering van het Europese sociale 
model, een heroverweging van nationaal 
sociaal beleid en een overgang van een 
'actieve welvaartsstaat', die uitsluitend 
reageert op opkomende nadelen tengevolge 
van marktfalen, naar een 'activerende 
welvaartsstaat', die in mensen investeert en 
burgers instrumenten en stimulansen 
aanreikt;

4. merkt op dat de crisis de noodzaak 
aantoont van behoud van de beginselen 
van het Europese sociale model en noopt 
tot een heroverweging van nationaal 
sociaal beleid en een overgang van een 
'actieve welvaartsstaat', die uitsluitend 
reageert op opkomende nadelen tengevolge 
van marktfalen, naar een 'activerende 
welvaartsstaat', die in mensen investeert en 
burgers instrumenten en stimulansen 
aanreikt, om de sociale scheeftrekkingen 
niet alleen te kunnen bestrijden maar ook 
te kunnen voorkomen;

Or. el

Amendement 63
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de crisis noopt tot een 
modernisering van het Europese sociale 
model, een heroverweging van nationaal 
sociaal beleid en een overgang van een 
'actieve welvaartsstaat', die uitsluitend
reageert op opkomende nadelen tengevolge 
van marktfalen, naar een 'activerende 
welvaartsstaat', die in mensen investeert en 

4. merkt op dat de crisis noopt tot een 
modernisering van het Europese sociale 
model, een heroverweging van nationaal 
sociaal beleid en een overgang van een 
'actieve welvaartsstaat', die hoofdzakelijk
reageert op opkomende nadelen tengevolge 
van marktfalen en gebaseerd is op een 
herverdeling van overheidsmiddelen, naar 
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burgers instrumenten en stimulansen 
aanreikt;

een 'activerende welvaartsstaat', die in 
mensen investeert en burgers instrumenten 
en stimulansen aanreikt die hen zullen 
helpen om zich aan te passen aan 
veranderende economische en sociale 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 64
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de crisis noopt tot een 
modernisering van het Europese sociale 
model, een heroverweging van nationaal 
sociaal beleid en een overgang van een 
'actieve welvaartsstaat', die uitsluitend 
reageert op opkomende nadelen tengevolge 
van marktfalen, naar een 'activerende 
welvaartsstaat', die in mensen investeert en 
burgers instrumenten en stimulansen 
aanreikt;

4. merkt op dat de crisis de behoefte aan 
investeringen in sociale ondernemingen 
en steun voor sociaal ondernemerschap, 
een heroverweging van nationaal sociaal 
beleid en een overgang van een 'actieve 
welvaartsstaat', die uitsluitend reageert op 
opkomende nadelen tengevolge van 
marktfalen, naar een 'activerende 
welvaartsstaat', die in mensen investeert en 
burgers instrumenten en stimulansen 
aanreikt, verder heeft doen toenemen;

Or. en

Amendement 65
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. merkt op dat de crisis noopt tot een 
modernisering van het Europese sociale 
model, een heroverweging van nationaal 
sociaal beleid en een overgang van een 

4. merkt op dat de crisis noopt tot een 
modernisering van het Europese sociale 
model, een werkelijke sociale governance 
die gepaard gaat met een heroverweging 
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'actieve welvaartsstaat', die uitsluitend 
reageert op opkomende nadelen tengevolge 
van marktfalen, naar een 'activerende 
welvaartsstaat', die in mensen investeert en 
burgers instrumenten en stimulansen 
aanreikt;

van nationaal sociaal beleid en een 
overgang van een 'actieve welvaartsstaat', 
die uitsluitend reageert op opkomende 
nadelen tengevolge van marktfalen, naar 
een 'activerende welvaartsstaat', die in 
mensen investeert en burgers instrumenten 
en stimulansen aanreikt;

Or. fr

Amendement 66
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ervan overtuigd dat de volgende 
vier gebieden prioriteiten moeten zijn van 
toekomstige hervormingen: het scheppen 
van banen, jongeren, vaardigheden en 
hervormingen van belasting- en 
uitkeringsstelsels;

Or. en

Amendement 67
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Onderverdeling 2

Ontwerpresolutie Amendement

Activerende welvaartsstaat Inclusieve welvaartsstaat

Or. en

Amendement 68
Kinga Göncz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) werklozen aan een nieuwe baan helpen, a) werklozen aan een nieuwe baan helpen, 
door hen evenwel aangepaste oplossingen 
voor te stellen, waarbij de lidstaten, 
wanneer zij verplichte werkregelingen 
voorstellen, ervoor moeten zorgen dat 
werknemers over de juiste opleidingen en 
vaardigheden beschikken,

Or. en

Amendement 69
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter a)

Ontwerpresolutie Amendement

a) werklozen aan een nieuwe baan helpen, a) langdurig werklozen en mensen die 
tijdelijk zonder werk zitten, aan een 
nieuwe baan helpen, personen die de 
arbeidsmarkt voor het eerst betreden, 
ondersteunen bij het vinden van werk en 
voorwaarden scheppen voor een soepeler 
overstap van school naar werk,

Or. fi

Amendement 70
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

a) werklozen aan een nieuwe baan helpen, a) een innoverende en dynamische 
omgeving creëren om werklozen aan een 
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nieuwe baan te helpen,

Or. en

Amendement 71
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter a bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a bis) werkloosheid bij jongeren 
bestrijden,

Or. en

Amendement 72
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter a bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

a bis) investeringen in 
socialezekerheidsstelsels die behoeftige 
personen een waardig inkomen bieden,

Or. en

Amendement 73
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b) duurzame kwaliteitsbanen opleveren en 
de arbeidsproductiviteit en

b) de economische groei stimuleren en het 
concurrentievermogen verhogen om zo 
nieuwe banen te creëren en de verdeling 
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arbeidsverdeling verbeteren, van de arbeidsproductiviteit te verbeteren,

Or. en

Amendement 74
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter b)

Ontwerpresolutie Amendement

b) duurzame kwaliteitsbanen opleveren en 
de arbeidsproductiviteit en 
arbeidsverdeling verbeteren,

b) met name kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen bij het 
creëren van duurzame kwaliteitsbanen, en 
de arbeidsproductiviteit en 
arbeidsverdeling verbeteren,

Or. fi

Amendement 75
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b) duurzame kwaliteitsbanen opleveren en 
de arbeidsproductiviteit en 
arbeidsverdeling verbeteren,

b) investeren in duurzame kwaliteitsbanen, 
die in het bijzonder aangeboden worden 
door het mkb, en de arbeidsproductiviteit 
en arbeidsverdeling verbeteren,

Or. en

Amendement 76
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b) duurzame kwaliteitsbanen opleveren en 
de arbeidsproductiviteit en 
arbeidsverdeling verbeteren,

b) duurzame kwaliteitsbanen opleveren die 
zowel voor vrouwen als voor mannen 
toegankelijk zijn en de 
arbeidsproductiviteit en arbeidsverdeling 
verbeteren,

Or. en

Amendement 77
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter b)

Ontwerpresolutie Amendement

b) duurzame kwaliteitsbanen opleveren en 
de arbeidsproductiviteit en 
arbeidsverdeling verbeteren,

b) duurzame nieuwe kwaliteitsbanen 
opleveren en de arbeidsproductiviteit en 
arbeidsverdeling verbeteren,

Or. de

Amendement 78
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

b) duurzame kwaliteitsbanen opleveren en 
de arbeidsproductiviteit en 
arbeidsverdeling verbeteren,

b) duurzame banen van hoge kwaliteit 
opleveren en de arbeidsproductiviteit en 
arbeidsverdeling verbeteren,

Or. en
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Amendement 79
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter b bis) (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

b bis) voor grotere tevredenheid met het 
werk zorgen en oorzaken voor de 
vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt 
wegnemen, zoals arbeidsongevallen, 
pesten op de werkvloer en andere 
ongunstige arbeidsomstandigheden, 

Or. fi

Amendement 80
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) in onderwijs en opleiding investeren, c) in onderwijs en opleiding investeren, 
waarbij bijzondere nadruk moet worden 
gelegd op onderwijs voor jonge kinderen 
en ervoor moet worden gezorgd dat 
tertiair onderwijs voor iedereen 
toegankelijk is,

Or. en

Amendement 81
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

c) in onderwijs en opleiding investeren, c) in de aanpassing van onderwijs en 
opleiding investeren, met name door de 
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samenwerking tussen de bedrijfswereld en 
scholen te bevorderen om er zo voor te 
zorgen dat leerlingen betere studiekeuzes 
maken;

Or. fr

Amendement 82
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter c)

Ontwerpresolutie Amendement

c) in onderwijs en opleiding investeren, c) in onderwijs en opleiding investeren, 
met name in praktijktraining en 
beroepsopleiding,

Or. fi

Amendement 83
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter c)

Ontwerpresolutie Amendement

c) in onderwijs en opleiding investeren, c) in onderwijs en opleiding gedurende het 
hele leven en voor alle leeftijdsgroepen
investeren,

Or. de

Amendement 84
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter c
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Ontwerpresolutie Amendement

c) in onderwijs en opleiding investeren, c) in onderwijs, opleiding en stages 
investeren,

Or. en

Amendement 85
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter c bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

c bis) investeren in innovatie door de 
ontwikkeling van innovatieve producten 
en diensten te ondersteunen, in het 
bijzonder op het vlak van 
klimaatverandering, energie-efficiëntie, 
gezondheid en de vergrijzing van de 
bevolking;

Or. fr

Amendement 86
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter c bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

c bis) de oorzaken van gendersegregatie 
op de arbeidsmarkt wegwerken,

Or. en
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Amendement 87
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

d) het evenwicht tussen flexibiliteit en 
zekerheid bevorderen en het gezins- en 
beroepsleven helpen verzoenen,

d) een evenwicht tussen flexibiliteit en 
zekerheid creëren en het gezins- en 
beroepsleven helpen verzoenen,

Or. en

Amendement 88
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter d)

Ontwerpresolutie Amendement

d) het evenwicht tussen flexibiliteit en 
zekerheid bevorderen en het gezins- en 
beroepsleven helpen verzoenen,

d) het evenwicht tussen flexibiliteit en 
zekerheid van arbeidsverhoudingen met 
het oog op meer werkgelegenheid 
bevorderen en het gezins- en beroepsleven 
helpen verzoenen,

Or. fi

Amendement 89
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter e)

Ontwerpresolutie Amendement

e) pensioenstelsels hervormen en de juiste 
omstandigheden scheppen om langer te 
werken,

e) pensioenstelsels hervormen,

Or. de
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Amendement 90
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

e) pensioenstelsels hervormen en de juiste 
omstandigheden scheppen om langer te 
werken,

e) pensioenstelsels hervormen en de juiste 
omstandigheden scheppen om het aandeel 
van economisch afhankelijke personen te 
beperken,

Or. en

Amendement 91
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter e)

Ontwerpresolutie Amendement

e) pensioenstelsels hervormen en de juiste
omstandigheden scheppen om langer te 
werken,

e) pensioenstelsels hervormen en door het 
creëren van werkgelegenheid voor alle 
leeftijdsgroepen goede omstandigheden 
scheppen om op de lange termijn 
toereikende en betaalbare pensioenen te
kunnen waarborgen,

Or. de

Amendement 92
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

e) pensioenstelsels hervormen en de juiste 
omstandigheden scheppen om langer te 

e) pensioenstelsels hervormen en de juiste 
arbeidsomstandigheden scheppen 
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werken, waardoor personen ervoor kunnen kiezen 
om langer te werken,

Or. en

Amendement 93
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter e)

Ontwerpresolutie Amendement

e) pensioenstelsels hervormen en de juiste 
omstandigheden scheppen om langer te
werken,

e) pensioenstelsels hervormen en langer 
werken bevorderen door middel van betere 
bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid op de werkplek, stimulansen 
van verschillende aard en flexibele 
arbeidsmodellen, en ervoor zorgen dat 
ook mensen van pensioengerechtigde 
leeftijd naar hun vermogen deel kunnen 
nemen aan het arbeidsproces,

Or. fi

Amendement 94
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

e) pensioenstelsels hervormen en de juiste 
omstandigheden scheppen om langer te 
werken,

e) pensioenstelsels hervormen, rekening 
houdende met de stabiliteit, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid ervan, 
en veranderingen doorvoeren nadat er 
een toereikende sociale dialoog heeft 
plaatsgevonden en de burgers voldoende 
informatie en tijd werd geboden om goed 
geïnformeerde en weloverwogen 
beslissingen te nemen en tevens de juiste 
omstandigheden scheppen om langer te 
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werken,

Or. en

Amendement 95
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

e) pensioenstelsels hervormen en de juiste 
omstandigheden scheppen om langer te 
werken,

e) pensioenstelsels hervormen met als 
leidraad de bescherming van zowel 
houdbare socialezekerheidsstelsels als 
sociaal toereikende uitkeringen,

Or. el

Amendement 96
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

e) pensioenstelsels hervormen en de juiste 
omstandigheden scheppen om langer te 
werken,

e) pensioenstelsels aanpassen aan de 
veranderende economische en 
demografische omstandigheden en de 
juiste omstandigheden scheppen om langer 
te werken,

Or. en

Amendement 97
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter f



AM\902065NL.doc 47/80 PE489.506v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

f) armoede en sociale uitsluiting bestrijden, f) armoede en sociale en medische 
uitsluiting bestrijden,

Or. fr

Amendement 98
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter f)

Ontwerpresolutie Amendement

f) armoede en sociale uitsluiting bestrijden; f) armoede en sociale uitsluiting bestrijden, 
met nadruk op preventieve en doelgerichte 
activiteiten;

Or. fi

Amendement 99
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. jongeren duurzaam integreren op de 
arbeidsmarkt, met inbegrip van jongeren 
die noch een baan hebben noch een 
school- of beroepsopleiding volgen;

Or. de

Amendement 100
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6



PE489.506v01-00 48/80 AM\902065NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de nodige stappen te zetten om een 
gunstig werkgelegenheidsklimaat te 
scheppen met een ondersteunend 
arbeidsmarktbeleid, zoals meer 
doeltreffende en doelgerichte systemen op 
het gebied van werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen in combinatie met
maatregelen tot activering van werklozen, 
om speciale opleidingen en herscholingen
te organiseren teneinde langdurig 
werklozen inzetbaar te houden, en om 
bijscholing en stages te bevorderen voor in 
het bijzonder werkloze jongeren en 
laaggeschoolde werknemers;

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de nodige stappen te zetten om het 
scheppen van banen te bevorderen met 
een ondersteunend mkb- en 
arbeidsmarktbeleid, door de systemen op 
het gebied van werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen te koppelen aan
maatregelen om werklozen te helpen om 
actief naar werk te zoeken, om 
opleidingen in het kader van een leven 
lang leren en speciale opleidingen te 
organiseren die aansluiten op de behoeften 
van sectoren met een tekort aan 
arbeidskrachten teneinde langdurig 
werklozen inzetbaar te houden, en om het 
afstemmen van vaardigheden op de 
behoeften van de plaatselijke of regionale 
arbeidsmarkt en stages, betaalde stages en 
beroepsopleiding te bevorderen voor in het 
bijzonder werkloze jongeren en 
laaggeschoolde werknemers;

Or. fr

Amendement 101
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de nodige stappen te zetten om een 
gunstig werkgelegenheidsklimaat te 
scheppen met een ondersteunend 
arbeidsmarktbeleid, zoals meer 
doeltreffende en doelgerichte systemen op 
het gebied van werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen in combinatie met 
maatregelen tot activering van werklozen, 
om speciale opleidingen en herscholingen 
te organiseren teneinde langdurig 

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de nodige stappen te zetten om een 
gunstig werkgelegenheidsklimaat te 
scheppen met een ondersteunend 
arbeidsmarktbeleid, om speciale 
opleidingen en herscholingen te 
organiseren teneinde langdurig werklozen 
inzetbaar te houden, en om bijscholing en 
stages te bevorderen voor in het bijzonder 
werkloze jongeren en laaggeschoolde 
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werklozen inzetbaar te houden, en om 
bijscholing en stages te bevorderen voor in 
het bijzonder werkloze jongeren en 
laaggeschoolde werknemers;

werknemers;

Or. en

Amendement 102
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de nodige stappen te zetten om een 
gunstig werkgelegenheidsklimaat te 
scheppen met een ondersteunend 
arbeidsmarktbeleid, zoals meer 
doeltreffende en doelgerichte systemen op 
het gebied van werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen in combinatie met 
maatregelen tot activering van werklozen, 
om speciale opleidingen en herscholingen 
te organiseren teneinde langdurig 
werklozen inzetbaar te houden, en om 
bijscholing en stages te bevorderen voor in 
het bijzonder werkloze jongeren en 
laaggeschoolde werknemers;

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om een ondersteunend arbeidsmarktbeleid 
toe te passen, zoals meer doeltreffende en 
doelgerichte systemen op het gebied van 
werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen in combinatie met 
maatregelen tot activering van werklozen, 
om speciale opleidingen en herscholingen 
te organiseren teneinde langdurig 
werklozen inzetbaar te houden, om 
bijscholing en stages te bevorderen voor in 
het bijzonder werkloze jongeren en 
laaggeschoolde werknemers en om ervoor 
te zorgen dat voltijdse werknemers 
kunnen rondkomen van hun loon;

Or. en

Amendement 103
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de nodige stappen te zetten om een 

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de nodige stappen te zetten om een 
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gunstig werkgelegenheidsklimaat te 
scheppen met een ondersteunend 
arbeidsmarktbeleid, zoals meer 
doeltreffende en doelgerichte systemen op 
het gebied van werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen in combinatie met 
maatregelen tot activering van werklozen, 
om speciale opleidingen en herscholingen 
te organiseren teneinde langdurig 
werklozen inzetbaar te houden, en om 
bijscholing en stages te bevorderen voor in 
het bijzonder werkloze jongeren en 
laaggeschoolde werknemers;

gunstig werkgelegenheidsklimaat te 
scheppen met een ondersteunend 
arbeidsmarktbeleid, zoals meer 
doeltreffende en doelgerichte systemen op 
het gebied van werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen in combinatie met 
maatregelen tot activering van werklozen, 
om speciale opleidingen en herscholingen 
te organiseren teneinde langdurig 
werklozen inzetbaar te houden, en om 
bijscholing en stages gedurende het hele 
leven te bevorderen voor mensen van alle 
leeftijden en in alle beroepsgroepen;

Or. de

Amendement 104
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de nodige stappen te zetten om een 
gunstig werkgelegenheidsklimaat te 
scheppen met een ondersteunend 
arbeidsmarktbeleid, zoals meer 
doeltreffende en doelgerichte systemen op 
het gebied van werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen in combinatie met 
maatregelen tot activering van werklozen, 
om speciale opleidingen en herscholingen 
te organiseren teneinde langdurig 
werklozen inzetbaar te houden, en om 
bijscholing en stages te bevorderen voor in 
het bijzonder werkloze jongeren en 
laaggeschoolde werknemers;

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de nodige stappen te zetten om een 
gunstig werkgelegenheidsklimaat te 
scheppen met een ondersteunend 
arbeidsmarktbeleid, zoals meer 
doeltreffende en doelgerichte systemen op 
het gebied van werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen in combinatie met 
maatregelen tot activering van werklozen, 
om speciale opleidingen en herscholingen 
te organiseren teneinde langdurig 
werklozen inzetbaar te houden, en om 
bijscholing, werkplaatsprojecten, 
beroepsopleidingen en stages te 
bevorderen voor in het bijzonder werkloze 
jongeren en laaggeschoolde werknemers;

Or. fi
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Amendement 105
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de nodige stappen te zetten om een 
gunstig werkgelegenheidsklimaat te 
scheppen met een ondersteunend 
arbeidsmarktbeleid, zoals meer 
doeltreffende en doelgerichte systemen op 
het gebied van werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen in combinatie met 
maatregelen tot activering van werklozen, 
om speciale opleidingen en herscholingen 
te organiseren teneinde langdurig 
werklozen inzetbaar te houden, en om 
bijscholing en stages te bevorderen voor in 
het bijzonder werkloze jongeren en 
laaggeschoolde werknemers;

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de nodige stappen te zetten om een 
gunstig werkgelegenheidsklimaat te 
scheppen met een ondersteunend 
arbeidsmarktbeleid, zoals meer 
doeltreffende en doelgerichte systemen op 
het gebied van werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen in combinatie met 
maatregelen die hoofdzakelijk gericht zijn 
op de activering van werklozen, om 
speciale opleidingen en herscholingen te 
organiseren teneinde langdurig werklozen 
inzetbaar te houden, en om bijscholing en 
stages te bevorderen voor in het bijzonder 
werkloze jongeren en laaggeschoolde 
werknemers;

Or. en

Amendement 106
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan 
te nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 

7. moedigt de lidstaten aan om 
partnerschappen tot stand te brengen 
tussen scholen, opleidingscentra en 
plaatselijke of regionale ondernemingen 
om jonge mensen te helpen bij hun 
beroepskeuze om zo hun toegang tot de 
arbeidsmarkt te verbeteren door hun 
opleidingen en betaalde stageprogramma's 
aan te reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om te voorzien in mentoring 
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bevorderen; door oudere werknemers om jongeren aan 
te kunnen nemen en op te leiden binnen 
de ondernemingen, om zo een betere 
overgang tussen school en beroepsleven te 
garanderen en door Europese en regionale 
mobiliteit te bevorderen;

Or. fr

Amendement 107
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan te 
nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;

7. dringt erop aan om werkloosheid bij 
jongeren centraal te stellen in een sociaal 
investeringspact; moedigt de lidstaten aan 
om ambitieuze strategieën uit te werken 
om te vermijden dat een hele generatie 
verloren gaat door intensief te investeren 
in van jonge mensen en in de verbetering 
van hun toegang tot de arbeidsmarkt door 
hun opleidingen en stageprogramma’s van 
hoge kwaliteit aan te reiken, door 
ondernemerschap te bevorderen en 
werkgevers met stimulansen aan te sporen 
om pas afgestudeerden aan te nemen, door 
een betere overgang tussen school en 
beroepsleven te garanderen en door 
Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 108
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan te 
nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan te 
nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen; moedigt de lidstaten aan om 
de 'Europese jeugdgarantie' goed te 
keuren en in hun nationale actieplannen 
op te nemen als zijnde de spil van het 
beleid tot bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid;

Or. el

Amendement 109
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan te 
nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in jongeren en in de verbetering 
van hun toegang tot de arbeidsmarkt door 
hun beroepsopleidingsregelingen te bieden 
in samenwerking met 
privéondernemingen (duale 
onderwijsstelsels), door stageprogramma's 
aan te reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan te 
nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;
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Or. en

Amendement 110
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan te 
nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap en een 
jongerengarantie te bevorderen door
werkgevers met stimulansen aan te sporen 
om pas afgestudeerden aan te nemen, door 
een betere overgang tussen school en 
beroepsleven te garanderen en door 
Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen en door te wijzen op het 
belang van beroepsonderwijs en -
opleidingen;

Or. en

Amendement 111
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan te 

7. moedigt de lidstaten aan om in de 
ondersteuning van jonge mensen en in de 
verbetering van hun toegang tot de 
arbeidsmarkt te investeren, ervoor te 
zorgen dat jongeren in heel Europa 
gegarandeerd een opleiding en een baan 
krijgen, ondernemerschap te bevorderen,
werkgevers met stimulansen aan te sporen 
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nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;

om pas afgestudeerden aan te nemen en
een betere overgang tussen school en 
beroepsleven te garanderen;

Or. de

Amendement 112
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan te 
nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt, voor zowel 
jonge vrouwen als jonge mannen, door 
hun opleidingen en stageprogramma's aan 
te reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan te 
nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 113
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
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mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan te 
nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;

mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden en 
ongekwalificeerde jongeren aan te nemen, 
door een betere overgang tussen school en 
beroepsleven te garanderen en door 
Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;

Or. de

Amendement 114
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. moedigt de lidstaten aan om te 
investeren in de ondersteuning van jonge 
mensen en in de verbetering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt door hun 
opleidingen en stageprogramma's aan te 
reiken, door ondernemerschap te 
bevorderen en werkgevers met stimulansen 
aan te sporen om pas afgestudeerden aan te 
nemen, door een betere overgang tussen 
school en beroepsleven te garanderen en 
door Europese en regionale mobiliteit te 
bevorderen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fi

Amendement 115
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om een Jeugdgarantie te 
bevorderen die verzekert dat jongeren 
binnen vier maanden nadat zij werkloos 
worden een degelijke baan, onderwijs of 
een (nieuwe) opleiding aangeboden 
krijgen; verzoekt alle lidstaten om zulke 
Jeugdgarantie zo snel mogelijk in te 
voeren;

Or. en

Amendement 116
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst eveneens op persoonlijke 
verantwoordelijkheid, mensen moet ook 
nadenken over wat zij kunnen doen om 
ervoor te zorgen dat zij een voordeel 
hebben in de wedloop om talent;

Or. en

Amendement 117
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om alle mogelijke maatregelen te nemen 
om onderwijsstelsels op alle niveaus te 
verbeteren door duidelijk de nadruk te 
leggen op strategieën voor de ontwikkeling 

8. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om alle mogelijke maatregelen te nemen 
om onderwijsstelsels op alle niveaus te 
verbeteren door duidelijk de nadruk te 
leggen op strategieën voor de ontwikkeling 
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van het kind in zijn eerste levensjaren, door 
voortijdig schoolverlaten te voorkomen, 
door het secundair onderwijs te verbeteren 
en leerlingen te begeleiden en te adviseren, 
door betere omstandigheden te scheppen 
zodat studenten met succes hoger 
onderwijs aanvatten of rechtstreeks 
toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, door 
instrumenten te ontwikkelen om 
toekomstige vaardigheidsbehoeften beter te 
kunnen inschatten en de samenwerking 
tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en 
arbeidsbemiddelingsdiensten te versterken, 
door de erkenning van beroepskwalificaties 
te verbeteren en nationale 
kwalificatiekaders te ontwikkelen;

van het kind in zijn eerste levensjaren, door 
voortijdig schoolverlaten te voorkomen, 
door het secundair onderwijs te verbeteren 
en leerlingen te begeleiden en te adviseren, 
door betere omstandigheden te scheppen 
zodat studenten met succes hoger 
onderwijs aanvatten of rechtstreeks 
toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, door 
instrumenten te ontwikkelen om 
toekomstige vaardigheidsbehoeften 
(bijvoorbeeld op het gebied van 
ouderenzorg, gezondheidszorg en 
milieudiensten) beter te kunnen inschatten 
en de samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen, bedrijven en 
arbeidsbemiddelingsdiensten te versterken, 
door in de toekomst een op het tweeledige 
beroepsopleidingsstelsel van Oostenrijk, 
Duitsland en Denemarken gebaseerde 
praktijkgerichte beroepsopleiding in te 
voeren en door de erkenning van 
beroepskwalificaties te verbeteren en 
nationale kwalificatiekaders te 
ontwikkelen;

Or. de

Amendement 118
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om alle mogelijke maatregelen te nemen 
om onderwijsstelsels op alle niveaus te 
verbeteren door duidelijk de nadruk te 
leggen op strategieën voor de ontwikkeling 
van het kind in zijn eerste levensjaren, door 
voortijdig schoolverlaten te voorkomen, 
door het secundair onderwijs te verbeteren 
en leerlingen te begeleiden en te adviseren, 
door betere omstandigheden te scheppen 
zodat studenten met succes hoger 

8. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om alle mogelijke maatregelen te nemen 
om onderwijsstelsels op alle niveaus te 
verbeteren door duidelijk de nadruk te 
leggen op strategieën voor de ontwikkeling 
van het kind in zijn eerste levensjaren, 
door een inclusief schoolklimaat tot stand 
te brengen, door voortijdig schoolverlaten 
te voorkomen, door het secundair 
onderwijs te verbeteren en leerlingen te 
begeleiden en te adviseren, door betere 
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onderwijs aanvatten of rechtstreeks 
toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, door 
instrumenten te ontwikkelen om 
toekomstige vaardigheidsbehoeften beter te 
kunnen inschatten en de samenwerking 
tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en 
arbeidsbemiddelingsdiensten te versterken, 
door de erkenning van beroepskwalificaties 
te verbeteren en nationale 
kwalificatiekaders te ontwikkelen;

omstandigheden te scheppen zodat 
studenten met succes hoger onderwijs 
aanvatten of rechtstreeks toegang krijgen 
tot de arbeidsmarkt, door instrumenten te 
ontwikkelen om toekomstige 
vaardigheidsbehoeften beter te kunnen 
inschatten en de samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen, bedrijven en 
arbeidsbemiddelingsdiensten te versterken, 
door de erkenning van beroepskwalificaties 
te verbeteren en nationale 
kwalificatiekaders te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 119
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om alle mogelijke maatregelen te nemen 
om onderwijsstelsels op alle niveaus te 
verbeteren door duidelijk de nadruk te 
leggen op strategieën voor de ontwikkeling 
van het kind in zijn eerste levensjaren, door 
voortijdig schoolverlaten te voorkomen, 
door het secundair onderwijs te verbeteren 
en leerlingen te begeleiden en te adviseren, 
door betere omstandigheden te scheppen 
zodat studenten met succes hoger 
onderwijs aanvatten of rechtstreeks 
toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, door 
instrumenten te ontwikkelen om 
toekomstige vaardigheidsbehoeften beter te 
kunnen inschatten en de samenwerking 
tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en 
arbeidsbemiddelingsdiensten te versterken, 
door de erkenning van beroepskwalificaties 
te verbeteren en nationale 
kwalificatiekaders te ontwikkelen;

8. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om alle mogelijke maatregelen te nemen 
om onderwijsstelsels op alle niveaus te 
verbeteren door duidelijk de nadruk te 
leggen op strategieën voor de ontwikkeling 
van het kind in zijn eerste levensjaren, door 
voortijdig schoolverlaten te voorkomen, 
door het secundair onderwijs te verbeteren 
en leerlingen te begeleiden en te adviseren, 
door betere omstandigheden te scheppen 
zodat jongeren hoger onderwijs aanvatten 
of rechtstreeks toegang krijgen tot de 
arbeidsmarkt, door instrumenten te 
ontwikkelen om toekomstige 
vaardigheidsbehoeften beter te kunnen 
inschatten en de samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen, bedrijven en 
arbeidsbemiddelingsdiensten te versterken, 
door de erkenning van beroepskwalificaties 
te verbeteren en nationale 
kwalificatiekaders te ontwikkelen;
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Or. en

Amendement 120
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om een 
uitgebreide toepassing van de beginselen 
inzake flexizekerheid te garanderen en om 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
door zowel adequate sociale bescherming 
te bieden aan mensen in overgangsperiodes 
of met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten, als toegang te 
verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk;
moedigt lidstaten aan om te investeren in 
diensten als kinderopvang en scholen 
waar kinderen de hele dag terecht kunnen 
die gendergelijkheid helpen bevorderen, 
een beter evenwicht tussen werk en gezin 
bevorderen en werkloze en alleenstaande 
ouders aanzetten tot werk;

9. verzoekt de Commissie om een 
uitgebreide toepassing van de beginselen 
inzake flexizekerheid te garanderen en om 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
door zowel adequate sociale bescherming 
te bieden aan mensen in overgangsperiodes 
of met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten, als toegang te 
verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk;

Or. en

Amendement 121
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om een 
uitgebreide toepassing van de beginselen 
inzake flexizekerheid te garanderen en om
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
door zowel adequate sociale bescherming 
te bieden aan mensen in overgangsperiodes 

9. verzoekt de Commissie om 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
en zowel adequate sociale bescherming te 
bieden aan mensen in overgangsperiodes of 
met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten, als toegang te 
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of met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten, als toegang te 
verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk; 
moedigt lidstaten aan om te investeren in 
diensten als kinderopvang en scholen waar
kinderen de hele dag terecht kunnen die 
gendergelijkheid helpen bevorderen, een 
beter evenwicht tussen werk en gezin 
bevorderen en werkloze en alleenstaande 
ouders aanzetten tot werk;

verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk; 
moedigt lidstaten aan om te investeren in 
diensten als kinderopvang en scholen waar 
kinderen de hele dag terecht kunnen die 
gendergelijkheid helpen bevorderen, een 
beter evenwicht tussen werk en gezin 
bevorderen en werkloze en alleenstaande 
ouders aanzetten tot werk;

Or. de

Amendement 122
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om een 
uitgebreide toepassing van de beginselen 
inzake flexizekerheid te garanderen en om
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
door zowel adequate sociale bescherming 
te bieden aan mensen in overgangsperiodes 
of met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten, als toegang te 
verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk; 
moedigt lidstaten aan om te investeren in 
diensten als kinderopvang en scholen waar 
kinderen de hele dag terecht kunnen die 
gendergelijkheid helpen bevorderen, een 
beter evenwicht tussen werk en gezin 
bevorderen en werkloze en alleenstaande 
ouders aanzetten tot werk;

9. verzoekt de Commissie om 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
door zowel adequate sociale bescherming 
te bieden aan mensen in overgangsperiodes 
of met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten, als toegang te 
verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk; 
moedigt lidstaten aan om te investeren in 
diensten als kinderopvang en scholen waar 
kinderen de hele dag terecht kunnen die 
gendergelijkheid helpen bevorderen, een 
beter evenwicht tussen werk en gezin 
bevorderen en werkloze en alleenstaande 
ouders aanzetten tot werk;

Or. de

Amendement 123
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om een 
uitgebreide toepassing van de beginselen 
inzake flexizekerheid te garanderen en om 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
door zowel adequate sociale bescherming 
te bieden aan mensen in overgangsperiodes 
of met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten, als toegang te 
verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk; 
moedigt lidstaten aan om te investeren in 
diensten als kinderopvang en scholen waar 
kinderen de hele dag terecht kunnen die 
gendergelijkheid helpen bevorderen, een 
beter evenwicht tussen werk en gezin 
bevorderen en werkloze en alleenstaande
ouders aanzetten tot werk;

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten
om een goed evenwicht tussen zekerheid 
en flexibiliteit op de arbeidsmarkt te 
garanderen en om 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
door zowel adequate sociale bescherming 
te bieden aan mensen in overgangsperiodes 
of met deeltijdse of halftijdse banen, als 
toegang te verschaffen tot kansen op 
opleiding, loopbaanontwikkeling en 
voltijds werk; moedigt lidstaten aan om te 
investeren in diensten als voltijdse 
kinderopvang en scholen die 
gendergelijkheid helpen bevorderen, een 
beter evenwicht tussen werk en gezin 
bevorderen en een kader scheppen dat 
ouders in staat stelt om (opnieuw) te gaan 
werken als zij dat wensen;

Or. en

Amendement 124
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om een 
uitgebreide toepassing van de beginselen 
inzake flexizekerheid te garanderen en om 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
door zowel adequate sociale bescherming 
te bieden aan mensen in overgangsperiodes 
of met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten, als toegang te 
verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk; 
moedigt lidstaten aan om te investeren in 

9. verzoekt de lidstaten om een uitgebreide 
toepassing van de beginselen inzake 
flexizekerheid te garanderen en om 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
door zowel adequate sociale bescherming 
te bieden aan mensen in overgangsperiodes 
of met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten, als toegang te 
verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk; 
moedigt lidstaten aan om te investeren in 
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diensten als kinderopvang en scholen waar 
kinderen de hele dag terecht kunnen die 
gendergelijkheid helpen bevorderen, een 
beter evenwicht tussen werk en gezin 
bevorderen en werkloze en alleenstaande 
ouders aanzetten tot werk;

diensten als kinderopvang, scholen waar 
kinderen de hele dag terecht kunnen en 
plaatsen in de ouderenzorg die 
gendergelijkheid en het welzijn van 
gezinnen en zorgbehoevenden helpen 
bevorderen, een beter evenwicht tussen 
werk en gezin bevorderen en werkloze en 
alleenstaande ouders aanzetten tot werk;

Or. fi

Amendement 125
Antigoni Papadopoulou
Mikael Gustafsson
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de Commissie om een 
uitgebreide toepassing van de beginselen 
inzake flexizekerheid te garanderen en om 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
door zowel adequate sociale bescherming 
te bieden aan mensen in overgangsperiodes 
of met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten, als toegang te 
verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk; 
moedigt lidstaten aan om te investeren in 
diensten als kinderopvang en scholen waar 
kinderen de hele dag terecht kunnen die 
gendergelijkheid helpen bevorderen, een 
beter evenwicht tussen werk en gezin 
bevorderen en werkloze en alleenstaande 
ouders aanzetten tot werk;

9. verzoekt de Commissie om een 
uitgebreide toepassing van de beginselen 
inzake flexizekerheid te garanderen en om 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
door zowel adequate sociale bescherming 
te bieden aan mensen in overgangsperiodes 
of met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten, als toegang te 
verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk; 
moedigt lidstaten aan om te investeren in 
diensten als betaalbare en kwaliteitsvolle 
kinderopvang en scholen waar kinderen de 
hele dag terecht kunnen die 
gendergelijkheid helpen bevorderen, een 
beter evenwicht tussen werk en gezin 
bevorderen en werkloze en alleenstaande 
ouders aanzetten tot werk;

Or. en
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Amendement 126
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. spoort de lidstaten aan om te 
investeren in diensten als kinderopvang, 
scholen waar kinderen de hele dag terecht 
kunnen en tehuizen voor ouderenzorg die 
gendergelijkheid helpen bevorderen, een 
beter evenwicht tussen werk en gezin 
bevorderen en alle ouders in staat stellen 
om op de formele arbeidsmarkt aan het 
werk te gaan;

Or. en

Amendement 127
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om, in naleving van Verordening 
883/2004 en artikel 153 van het VWEU, 
studies uit te voeren waarin het idee van 
een 28ste regeling voor 
socialezekerheidsstelsels overwogen wordt 
om mobiele werknemers afdoende sociale 
bescherming te bieden, een 
gemeenschappelijke Europese 
arbeidsmarkt te stimuleren en het mkb 
aan te moedigen om op de lange termijn 
te investeren in de EU om aantrekkelijke 
banen te scheppen voor werknemers die 
in een andere lidstaat willen gaan 
werken;

Or. en
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Amendement 128
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de 
wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken 
wordt en de mogelijkheden voor
vervroegde uittreding beperkt worden, en 
om deze hervormingen te combineren met
een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

10. moedigt de lidstaten aan de nodige 
hervormingen door te voeren om meer 
werkgelegenheid voor meer mensen van 
alle leeftijden te scheppen, bij de 
vaststelling van de effectieve 
pensioenleeftijd naast de demografische 
situatie ook rekening te houden met de 
arbeidsparticipatie, het 
werkloosheidscijfer, het percentage 
arbeidsongeschikten en het aantal zieke 
werknemers en vervroegde uittredingen, 
en op basis van deze gegevens de 
verhouding tussen het aantal 
gepensioneerden en werklozen enerzijds 
en het aantal werkenden anderzijds te 
bepalen, en voorts te zorgen voor een 
voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren;

Or. de

Amendement 129
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de 
wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken 
wordt en de mogelijkheden voor 
vervroegde uittreding beperkt worden, en
om deze hervormingen te combineren met 

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen op touw te zetten om 
inclusieve pensioenstelsels tot stand te 
brengen; erkent dat er hervormingen 
nodig zijn om over voldoende 
arbeidskrachten te blijven beschikken en 
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een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

merkt op dat veel lidstaten de wettelijke 
pensioenleeftijd al opgetrokken hebben en 
de mogelijkheden voor vervroegde 
uittreding beperkt hebben; dringt er bij de 
lidstaten op aan om hervormingen te 
combineren met een voortdurende 
verbetering van de arbeidsomstandigheden 
en de invoering van regelingen voor 
levenslang leren die langere loopbanen 
mogelijk maken om zo te proberen om 
discriminatie op basis van leeftijd te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 130
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de 
wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken 
wordt en de mogelijkheden voor 
vervroegde uittreding beperkt worden, en 
om deze hervormingen te combineren met 
een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren om het 
aandeel van economisch afhankelijke 
personen te beperken, wat veel 
doeltreffender zal zijn dan het verhogen 
van de wettelijke pensioenleeftijd en het 
beperken van de mogelijkheden voor 
vervroegde uittreding, en om deze 
hervormingen te combineren met een 
voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
gezondere en langere loopbanen mogelijk 
maken;

Or. en

Amendement 131
Georges Bach
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de 
wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken 
wordt en de mogelijkheden voor 
vervroegde uittreding beperkt worden, en
om deze hervormingen te combineren met
een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

10. moedigt de lidstaten aan de nodige 
hervormingen door te voeren om 
toereikende, betrouwbare en duurzame 
pensioenen te waarborgen, en te zorgen 
voor een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

Or. de

Amendement 132
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de 
wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken 
wordt en de mogelijkheden voor 
vervroegde uittreding beperkt worden, en 
om deze hervormingen te combineren met 
een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren om de 
arbeidsomstandigheden te verbeteren en 
regelingen voor levenslang leren toe te 
passen die het mogelijk maken om de
loopbanen aan te passen om zo te kunnen 
beantwoorden aan de behoeften van 
sectoren met een tekort aan 
arbeidskrachten;

Or. fr

Amendement 133
Danuta Jazłowiecka
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de 
wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken 
wordt en de mogelijkheden voor 
vervroegde uittreding beperkt worden, en 
om deze hervormingen te combineren met 
een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

10. moedigt die lidstaten die dat nog niet 
gedaan hebben aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de 
duurzaamheid van hun pensioenstelsels
verbeterd wordt, de wettelijke 
pensioenleeftijd opgetrokken wordt en de 
mogelijkheden voor vervroegde uittreding 
beperkt worden, en om deze hervormingen 
te combineren met een voortdurende 
verbetering van de arbeidsomstandigheden 
en de invoering van regelingen voor 
levenslang leren die langere loopbanen 
mogelijk maken;

Or. en

Amendement 134
Riikka Manner, Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de 
wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken 
wordt en de mogelijkheden voor 
vervroegde uittreding beperkt worden, en 
om deze hervormingen te combineren met 
een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

10. verzoekt de lidstaten die de wettelijke 
pensioenleeftijd opgetrokken hebben of 
van plan zijn dat te doen, om ouderen via 
passende maatregelen aan te moedigen 
om aan het werk te blijven, en om deze 
hervormingen te combineren met een 
voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

Or. en
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Amendement 135
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de 
wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken 
wordt en de mogelijkheden voor 
vervroegde uittreding beperkt worden, en 
om deze hervormingen te combineren met 
een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de
wettelijke pensioenleeftijd en de 
mogelijkheden voor vervroegde uittreding 
worden aangepast aan een lagere 
afhankelijkheidsratio en aan de 
duurzaamheidscriteria waaraan de 
overheidsfinanciën moeten voldoen, en 
om deze hervormingen te combineren met 
een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

Or. fi

Amendement 136
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de 
wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken
wordt en de mogelijkheden voor 
vervroegde uittreding beperkt worden, en 
om deze hervormingen te combineren met 
een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering 
van regelingen voor levenslang leren die 
langere loopbanen mogelijk maken;

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige 
hervormingen door te voeren zodat de 
wettelijke pensioenleeftijd voor mannen 
en vrouwen aan de stijgende 
levensverwachting wordt aangepast en de 
mogelijkheden voor vervroegde uittreding 
worden beperkt, en om deze hervormingen 
te combineren met een voortdurende 
verbetering van de arbeidsomstandigheden 
en de invoering van regelingen voor 
levenslang leren die langere loopbanen 
mogelijk maken;

Or. de
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Amendement 137
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Betere governance door het sociaal 
investeringspact

Schrappen

Or. fi

Amendement 138
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. moedigt de lidstaten aan om grotere 
inspanningen te leveren om sociale 
investeringen op te nemen in hun 
begrotingsdoelstellingen op middellange en 
lange termijn een in hun nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Europese Raad en de Commissie om beter
toe te zien op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken;

11. moedigt de lidstaten aan om grotere 
inspanningen te leveren om sociale 
investeringen op te nemen in hun 
begrotingsdoelstellingen op middellange en 
lange termijn en in hun nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Europese Raad en de Commissie om 
nauwlettend erop toe te zien dat de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken worden 
bereikt;

Or. fi

Amendement 139
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. moedigt de lidstaten aan om grotere 
inspanningen te leveren om sociale 
investeringen op te nemen in hun 
begrotingsdoelstellingen op middellange en 
lange termijn een in hun nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Europese Raad en de Commissie om beter 
toe te zien op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken;

11. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 140
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het recent ontwikkelde 
systeem voor macro-economisch en 
begrotingstoezicht in de EU moet 
aangevuld worden met een betere controle 
op het beleid inzake werkgelegenheid en 
sociale zaken, teneinde een correcte 
verwezenlijking van de doelstellingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken te kunnen garanderen; verzoekt de 
Commissie bijgevolg om een scorebord 
met gemeenschappelijke indicatoren voor 
sociale investeringen te overwegen, 
waarmee de vooruitgang ter zake in EU-
landen opgevolgd kan worden;

12. merkt op dat de controle op het beleid 
inzake werkgelegenheid en sociale zaken 
moet worden verbeterd, teneinde de 
doelstellingen op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken te 
bereiken, en verzoekt de Commissie 
bijgevolg om een scorebord met 
gemeenschappelijke indicatoren voor 
sociale investeringen te overwegen, 
waarmee de vooruitgang ter zake in EU-
landen opgevolgd kan worden;

Or. fi

Amendement 141
Philippe Boulland
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het recent ontwikkelde 
systeem voor macro-economisch en 
begrotingstoezicht in de EU moet 
aangevuld worden met een betere controle 
op het beleid inzake werkgelegenheid en 
sociale zaken, teneinde een correcte 
verwezenlijking van de doelstellingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken te kunnen garanderen; verzoekt de 
Commissie bijgevolg om een scorebord 
met gemeenschappelijke indicatoren voor 
sociale investeringen te overwegen, 
waarmee de vooruitgang ter zake in EU-
landen opgevolgd kan worden;

12. merkt op dat het recent ontwikkelde 
systeem voor macro-economisch en 
begrotingstoezicht in de EU moet 
aangevuld worden met een betere controle 
op het beleid inzake werkgelegenheid en 
sociale zaken, teneinde een correcte 
verwezenlijking van de doelstellingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken te kunnen garanderen; verzoekt de 
Commissie bijgevolg om een scorebord 
met gemeenschappelijke indicatoren voor 
sociale investeringen te overwegen, 
waarmee de vooruitgang ter zake in EU-
landen opgevolgd kan worden en om 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen te bevorderen, in het 
bijzonder in het mkb, door een Europees 
sociaal kwaliteitsmerk in te voeren;

Or. fr

Amendement 142
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het recent ontwikkelde 
systeem voor macro-economisch en 
begrotingstoezicht in de EU moet 
aangevuld worden met een betere controle 
op het beleid inzake werkgelegenheid en 
sociale zaken, teneinde een correcte 
verwezenlijking van de doelstellingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken te kunnen garanderen; verzoekt de 
Commissie bijgevolg om een scorebord 
met gemeenschappelijke indicatoren voor 

12. merkt op dat het recent ontwikkelde 
systeem voor macro-economisch en 
begrotingstoezicht in de EU moet 
aangevuld worden met een betere controle 
op het beleid inzake werkgelegenheid en 
sociale zaken, teneinde een correcte 
verwezenlijking van de doelstellingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken te kunnen garanderen; verzoekt de 
Commissie bijgevolg om een scorebord 
met gemeenschappelijke indicatoren voor 
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sociale investeringen te overwegen, 
waarmee de vooruitgang ter zake in EU-
landen opgevolgd kan worden

sociale investeringen te overwegen, 
waarmee de vooruitgang ter zake in de 
lidstaten en op het niveau van de EU
opgevolgd kan worden

Or. en

Amendement 143
Franz Obermayr

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. merkt op dat het recent ontwikkelde 
systeem voor macro-economisch en 
begrotingstoezicht in de EU moet
aangevuld worden met een betere controle 
op het beleid inzake werkgelegenheid en 
sociale zaken, teneinde een correcte 
verwezenlijking van de doelstellingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken te kunnen garanderen; verzoekt de 
Commissie bijgevolg om een scorebord 
met gemeenschappelijke indicatoren voor 
sociale investeringen te overwegen, 
waarmee de vooruitgang ter zake in EU-
landen opgevolgd kan worden;

12. merkt op dat het recent ontwikkelde 
systeem voor macro-economisch en 
begrotingstoezicht in de EU zou kunnen 
worden aangevuld met een betere controle 
op het beleid inzake werkgelegenheid en 
sociale zaken, teneinde een correcte 
verwezenlijking van de doelstellingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken te kunnen garanderen; verzoekt de 
Commissie bijgevolg om een scorebord 
met gemeenschappelijke indicatoren voor 
sociale investeringen te overwegen, 
waarmee de vooruitgang ter zake in EU-
landen opgevolgd kan worden;

Or. de

Amendement 144
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten om te overwegen 
om een sociaal investeringspact af te 
sluiten, zodat hun inspanningen aan de 
hand van een versterkt 

13. verzoekt de lidstaten om te overwegen 
om een sociaal investeringspact af te 
sluiten, zodat hun inspanningen aan de 
hand van een versterkt 
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controlemechanisme beter gericht kunnen 
worden op de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en 
onderwijs;

controlemechanisme beter gericht kunnen 
worden op de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en 
onderwijs; dit sociaal investeringspact, 
zoals het “Euro-plus-pact” zou een lijst 
van specifieke maatregelen kunnen 
omvatten in de vorm van sociale 
investeringen die de lidstaten binnen een 
bepaalde termijn kunnen doen om de 
werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie te verwezenlijken en om de 
werkgelegenheid, de groei en het 
concurrentievermogen te herstellen; deze 
verbintenissen dienen onderworpen te 
worden aan het gewone toezichtskader, 
waarin de Europese Commissie een sterke 
rol moet spelen en waarbij alle relevante 
samenstellingen van de Raad betrokken 
moeten worden;

Or. en

Amendement 145
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten om te overwegen 
om een sociaal investeringspact af te 
sluiten, zodat hun inspanningen aan de 
hand van een versterkt 
controlemechanisme beter gericht kunnen 
worden op de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie op het gebied van
werkgelegenheid, sociale zaken en 
onderwijs;

13. verzoekt de lidstaten om de 
inspanningen gericht op de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie met betrekking 
tot werkgelegenheid, sociale zaken en 
onderwijs te bevorderen door op deze 
gebieden onderzoeks-, ontwikkelings- en 
innovatieactiviteiten te stimuleren en 
goede praktijken uit te wisselen;

Or. fi
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Amendement 146
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten om te overwegen 
om een sociaal investeringspact af te 
sluiten, zodat hun inspanningen aan de 
hand van een versterkt 
controlemechanisme beter gericht kunnen 
worden op de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en 
onderwijs;

13. verzoekt de Europese Raad om een 
verbintenis aan te gaan om voor eind 
2012 een sociaal investeringspact af te 
sluiten, waarin doelstellingen en 
strategieën voor sociale investeringen 
vastgelegd zouden worden, die gekoppeld 
worden aan de jaarlijkse groeianalyse, 
met inbegrip van de in de NRP’s 
opgenomen evaluatiemechanismen. Dit 
zou ervoor zorgen dat zijn inspanningen 
aan de hand van een versterkt 
controlemechanisme beter gericht kunnen 
worden op de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en 
onderwijs;

Or. en

Amendement 147
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten om te overwegen 
om een sociaal investeringspact af te
sluiten, zodat hun inspanningen aan de 
hand van een versterkt 
controlemechanisme beter gericht kunnen 
worden op de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en 
onderwijs;

13. verzoekt de lidstaten om te overwegen 
om een sociaal investeringspact te 
ondertekenen in het kader van het 
Europese Semester 2013, waarin 
bindende investeringsdoelen worden 
vastgelegd en een versterkt 
controlemechanisme wordt ingesteld zodat 
hun inspanningen beter gericht kunnen 
worden op de doelstellingen van de Europa 
2020-strategie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en 
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onderwijs;

Or. en

Amendement 148
Emilie Turunen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat een Europees 
sociaal investeringspact een belangrijk 
onderdeel kan vormen van een 
verschuiving van een eenzijdige 
benadering van begrotingsbesparingen 
naar een meer evenwichtige benadering 
en een nieuwe stimulans om Europa uit 
de crisis te halen als het concrete 
verbintenissen voor investering op 
nationaal en Europees niveau behelst om 
groei en banen te scheppen in essentiële 
sectoren zoals het efficiënt omspringen 
met en het beheer van hulpbronnen, 
hernieuwbare energiebronnen, energie-
efficiëntie of recycling/hergebruik;

Or. en

Amendement 149
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om alle 
mogelijke maatregelen te nemen om 
lidstaten aan te moedigen om dit sociaal 
investeringspact te ondertekenen en om de 
doelstellingen op het gebied van 

Schrappen
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werkgelegenheid, sociale zaken en 
onderwijs in het Europees semester 2013 
te beoordelen;

Or. fi

Amendement 150
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om alle 
mogelijke maatregelen te nemen om 
lidstaten aan te moedigen om dit sociaal 
investeringspact te ondertekenen en om de 
doelstellingen op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en 
onderwijs in het Europees semester 2013 
te beoordelen;

schrappen

Or. en

Amendement 151
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie om alle 
mogelijke maatregelen te nemen om 
lidstaten aan te moedigen om dit sociaal 
investeringspact te ondertekenen en om de 
doelstellingen op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en 
onderwijs in het Europees semester 2013 te 
beoordelen;

14. verzoekt de Commissie om alle 
mogelijke maatregelen te nemen om 
lidstaten aan te moedigen en bij te staan 
om dit sociaal investeringspact te 
ondertekenen en om de doelstellingen op 
het gebied van werkgelegenheid, sociale 
zaken en onderwijs in het Europees 
semester 2013 te beoordelen;

Or. en
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Amendement 152
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten om erop toe te 
zien dat het onlangs besproken meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020 
de gepaste begrotingsmiddelen bevat om 
in Europa sociale investeringen te kunnen 
doen en dat de beschikbare financiering 
op rationele en doelmatige wijze gebruikt 
wordt om onder andere de 
structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, ten dienste te stellen van 
sociale investeringen, waarbij de 
prioriteiten de specifieke behoeften van de 
verschillende lidstaten weerspiegelen; 
verzoekt de Commissie om zo nodig 
andere mogelijke financieringsbronnen 
ter beschikking van de lidstaten te stellen 
voor sociale investeringen;

15. verzoekt de lidstaten om erop toe te 
zien dat de structuurfondsen, met name het 
Europees Sociaal Fonds, ten dienste 
worden gesteld van sociale investeringen, 
waarbij de prioriteiten de specifieke 
behoeften van de verschillende lidstaten 
weerspiegelen; 

Or. fi

Amendement 153
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten om erop toe te 
zien dat het onlangs besproken meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020 
de gepaste begrotingsmiddelen bevat om in 
Europa sociale investeringen te kunnen 
doen en dat de beschikbare financiering op 
rationele en doelmatige wijze gebruikt 
wordt om onder andere de 

15. verzoekt de lidstaten om erop toe te 
zien dat het onlangs besproken meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020 
de gepaste begrotingsmiddelen bevat om in 
Europa sociale investeringen te kunnen 
doen en dat de beschikbare financiering op 
rationele en doelmatige wijze gebruikt 
wordt om onder andere de 
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structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, ten dienste te stellen van 
sociale investeringen, waarbij de 
prioriteiten de specifieke behoeften van de 
verschillende lidstaten weerspiegelen; 
verzoekt de Commissie om zo nodig 
andere mogelijke financieringsbronnen ter 
beschikking van de lidstaten te stellen voor 
sociale investeringen;

structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, ten dienste te stellen van 
sociale investeringen, waarbij de 
prioriteiten de specifieke behoeften van de 
verschillende lidstaten weerspiegelen; 
verzoekt de Commissie om zo nodig 
andere mogelijke financieringsbronnen ter 
beschikking van de lidstaten te stellen voor 
sociale investeringen en eventueel 
middelen van het Europees Fonds voor de 
aanpassing aan de globalisering te 
gebruiken voor maatregelen op 
werkgelegenheidsgebied, met name ter 
financiering van het initiatief "Europese 
Jeugdgarantie";

Or. de

Amendement 154
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten om erop toe te 
zien dat het onlangs besproken meerjarig 
financieel kader voor de jaren 2014-2020 
de gepaste begrotingsmiddelen bevat om in 
Europa sociale investeringen te kunnen
doen en dat de beschikbare financiering op 
rationele en doelmatige wijze gebruikt 
wordt om onder andere de 
structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, ten dienste te stellen van 
sociale investeringen, waarbij de 
prioriteiten de specifieke behoeften van de
verschillende lidstaten weerspiegelen; 
verzoekt de Commissie om zo nodig 
andere mogelijke financieringsbronnen ter 
beschikking van de lidstaten te stellen voor 
sociale investeringen

15. verzoekt de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat het meerjarig financieel kader 
voor de jaren 2014-2020 de gepaste 
begrotingsmiddelen bevat om in Europa 
sociale investeringen te kunnen stimuleren 
en ondersteunen en dat de beschikbare 
financiering op rationele en doelmatige 
wijze gebruikt wordt om onder andere de 
structuurfondsen, met name het Europees 
Sociaal Fonds, ten dienste te stellen van 
sociale investeringen, waarbij de 
prioriteiten de specifieke behoeften van de
lidstaten weerspiegelen; verzoekt de 
Commissie om zo nodig andere mogelijke 
financieringsbronnen ter beschikking van 
de lidstaten te stellen voor sociale 
investeringen

Or. en
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