
AM\922362NL.doc PE502.062v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2012/2257(INI)

17.12.2012

AMENDEMENTEN
1 - 191

Ontwerpverslag
Veronica Lope Fontagné, 
(PE500.60601-00)

over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en 
werkgelegenheid in de jaarlijkse groeianalyse 2013
(2012/2257(INI))



PE502.062v01-00 2/104 AM\922362NL.doc

NL

AM_Com_NonLegReport



AM\922362NL.doc 3/104 PE502.062v01-00

NL

Amendement 1
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

- gezien artikel 225 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), en met name de 
artikelen 9, 151 en 153,

Or. en

Amendement 2
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 20 november 
2012 over het sociale investeringspact -
een reactie op de crisis;

Or. en

Amendement 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de crisis 
verstrekkende gevolgen heeft voor de 

A. overwegende dat de crisis dramatische
gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en 



PE502.062v01-00 4/104 AM\922362NL.doc

NL

werkgelegenheid en de samenleving en dat 
deze momenteel nog eens verergerd 
worden door de begrotingsconsolidatie 
van bepaalde landen naar aanleiding van 
de staatsschuldcrisis en door het krappe 
monetaire beleid in de eurozone dat sterk 
afwijkt van het monetaire beleid in andere 
grote economische regio's en bovendien 
geen doeltreffende oplossing biedt voor de 
staatsschuldcrisis en de groei niet 
stimuleert; overwegende dat de eurozone 
zich in een recessie bevindt en de EU 
momenteel de enige grote regio in de 
wereld is waar de werkloosheid nog altijd 
stijgt;

de samenleving en dat de eurozone reeds 
een “double dip”-recessie is ingegaan;

Or. en

Amendement 4
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de crisis verstrekkende 
gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en 
de samenleving en dat deze momenteel nog 
eens verergerd worden door de 
begrotingsconsolidatie van bepaalde landen 
naar aanleiding van de staatsschuldcrisis en 
door het krappe monetaire beleid in de 
eurozone dat sterk afwijkt van het 
monetaire beleid in andere grote 
economische regio's en bovendien geen 
doeltreffende oplossing biedt voor de 
staatsschuldcrisis en de groei niet 
stimuleert; overwegende dat de eurozone 
zich in een recessie bevindt en de EU 
momenteel de enige grote regio in de 
wereld is waar de werkloosheid nog altijd 
stijgt;

A. overwegende dat de crisis verstrekkende 
gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en 
de samenleving en dat deze momenteel nog 
eens verergerd worden door de 
begrotingsconsolidatie van bepaalde landen 
naar aanleiding van de staatsschuldcrisis en 
door het krappe monetaire beleid in de 
eurozone dat sterk afwijkt van het 
monetaire beleid in andere grote 
economische regio's en bovendien geen 
doeltreffende oplossing biedt voor de 
staatsschuldcrisis en de groei niet 
stimuleert; overwegende dat de crisis een 
schadelijk effect heeft op de kwaliteit en 
de kwantiteit van de sociale investeringen 
in Europa; overwegende dat de eurozone 
zich in een recessie bevindt en de EU 
momenteel de enige grote regio in de 
wereld is waar de werkloosheid nog altijd 



AM\922362NL.doc 5/104 PE502.062v01-00

NL

stijgt;

Or. en

Amendement 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de EU momenteel 
de enige grote regio ter wereld is waar de 
werkloosheid nog altijd stijgt;

Or. en

Amendement 6
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de hoge 
werkloosheidscijfers in de EU het gevolg 
zijn van de staatsschuldencrisis in de 
eurozone, gevolgd door economische 
stagnatie (en in sommige lidstaten zelfs 
recessie) en aanhoudende inflexibiliteit op 
de arbeidsmarkten;

Or. en

Amendement 7
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de onderlinge 
onevenwichtigheden tussen de lidstaten 
zijn verergerd;

Or. en

Amendement 8
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat systeemfouten 
in de economische prognoses van de 
Commissie ten aanzien van groei en 
werkloosheid van de afgelopen jaren de 
het licht heeft gebracht dat een wijziging 
in de diagnose en strategie noodzakelijk is 
om de crisis te beëindigen;

Or. en

Amendement 9
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat er geen 
teken van herstel is, aangezien de 
eenzijdige bezuinigingsmaatregelen de 
negatieve sociale gevolgen van de crisis 
alleen maar verergeren; overwegende dat 
het gebrek aan herziening van deze 
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strategie de recessiespiraal van lage groei, 
hoge werkloosheid en sociale exclusie zal 
blijven verslechteren, waardoor een 
effectief antwoord op de 
staatsschuldencrisis en de bevordering 
van groei belemmerd worden;

Or. en

Amendement 10
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat de vernietiging 
van werkgelegenheid met name ernstig is 
in die lidstaten waar de inspanningen op 
het vlak van begrotingsconsolidatie 
bijzonder rigide zijn; overwegende dat 
buitensporige begrotingsconsolidatie de 
groei in de kiem smoort en het creëren 
van nieuwe banen in de weg staat;

Or. en

Amendement 11
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat een groot 
aantal internationale organisaties, 
waaronder het IMF, de Europese 
Commissie wijst op een fout in haar 
begrotingsmultipliers, waardoor het effect 
van begrotingsconsolidatie op groei en 
werkgelegenheid stelselmatig wordt 
onderschat;
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Or. en

Amendement 12
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat een spreiding 
en vertraging van de 
begrotingsconsolidatie mogelijk is zonder 
daarbij in te gaan tegen de huidige EU-
begrotingsregels; overwegende dat een 
evenwichtigere begrotingsconsolidatie van 
0,5% van het bbp, overeenkomstig de 
verdragen en het begrotingspact, alleen al 
voor 2013 een concrete bewegingsmarge 
biedt van ruim 85 miljard euro waarmee 
een ambitieuze strategie voor groei en 
werkgelegenheid kan worden 
gefinancierd;

Or. en

Amendement 13
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A nonies. overwegende dat de spanningen 
op de financiële markten niet zijn 
afgenomen en dat de onevenwichtigheden 
tussen de lidstaten in de toegang tot 
financiering wijdverspreid zijn; 
overwegende dat de hoge risicopremies bij 
excessieve staatsschulden toenemen, 
waardoor grotere begrotingsconsolidatie 
vereist is, de crisis wordt verhevigd en 
groei en werkgelegenheid derhalve 
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worden belemmerd;

Or. en

Amendement 14
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A decies. overwegende dat productieve 
investeringen op vlakken als onderwijs en 
opleiding en onderzoek en ontwikkeling 
cruciaal zijn voor een duurzaam herstel 
van de crisis, maar ook om de economie 
van de EU op de weg van 
concurrentievermogen en productiviteit te 
consolideren; overwegende dat 
investeringen op deze vlakken moeten 
worden uitgesloten van de 
tekortdoelstellingen;

Or. en

Amendement 15
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de werkgelegenheid in 
2012 is verslechterd en dat de 
vooruitzichten voor 2013 zeer somber zijn; 
overwegende dat de arbeidsmarkt verder 
gesegmenteerd is, de langdurige 
werkloosheid alarmerende niveaus heeft 
bereikt, de gemiddelde inkomens van 
huishoudens in veel lidstaten dalen en 
indicatoren in de richting wijzen van steeds 
wijder verspreide en steeds ernstigere 

B. overwegende dat de werkgelegenheid in 
2012 is verslechterd en dat de 
vooruitzichten voor 2013 zeer somber zijn; 
overwegende dat de arbeidsmarkt verder 
gesegmenteerd is, de langdurige 
werkloosheid alarmerende niveaus heeft 
bereikt, de armoede onder werkenden nog 
altijd een groot probleem is, de 
gemiddelde inkomens van huishoudens in 
veel lidstaten dalen en indicatoren in de 
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vormen van armoede en sociale uitsluiting, 
dit alles onder toename van de armoede 
onder werkenden en maatschappelijke 
polarisering in veel lidstaten;

richting wijzen van steeds wijder 
verspreide en steeds ernstigere vormen van 
armoede en sociale uitsluiting, dit alles 
onder toename van de armoede onder 
werkenden en maatschappelijke 
polarisering in veel lidstaten;

Or. en

Amendement 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de Commissie na 
de Europese Raad van 30 januari 2012, in 
het kader van het initiatief “Kansen voor 
jongeren”, de lidstaten heeft opgeroepen 
uitgebreide initiatieven voor 
werkgelegenheid, onderwijs en 
vaardigheden voor jongeren op te zetten 
en uit te voeren, en om binnen hun 
nationale hervormingsprogramma’s 
plannen voor jeugdwerkgelegenheid te 
ontwikkelen, maar dat deze in de meeste 
lidstaten nog niet gepresenteerd zijn;

Or. en

Amendement 17
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de Europese Raad 
in januari 2012 eveneens een proefproject 
heeft voorgesteld om de acht lidstaten met 
de hoogste jeugdwerkloosheid te helpen 
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een deel van de toewijzingen van de EU-
structuurfondsen opnieuw toe te wijzen 
aan de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid; overwegende dat de 
Commissie in mei 2012 de schattingen 
van de beschikbare fondsen voor 
hernieuwde toewijzing heeft verlaagd van 
82 miljard euro naar 29,8 miljard euro, 
waardoor het bereik van de proefprojecten 
wordt beperkt; overwegende dat het 
zorgelijk is dat tot op heden slechts een 
klein gedeelte van deze fondsen opnieuw 
is toegewezen om jongeren te helpen een 
baan te vinden; 

Or. en

Amendement 18
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat hernieuwde 
toewijzing van bestaande EU-fondsen 
lang niet toereikend is om het enorme 
probleem van de jeugdwerkloosheid in 
veel lidstaten aan te pakken en dat er 
nieuwe middelen moeten worden 
gevonden om de landen met de hoogste 
werkloosheid onder jongeren te helpen;

Or. en

Amendement 19
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat de kosten 
van inactiviteit ten aanzien van zogeheten 
NEET’s (“Not in Employment, Education 
or Training”, niet werken en geen 
onderwijs of opleiding volgen) voor de 
gehele EU worden geschat op 
153 miljard euro en dat er in de EU 
momenteel 7,5 miljoen van deze NEET’s 
onder de 25 jaar zijn;

Or. en

Amendement 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het noodzakelijk is 
de nodige hervormingen door te voeren 
om de duurzaamheid van de 
pensioenstelsels te waarborgen; 
overwegende dat er hiertoe nog altijd 
bewegingsruimte bestaat om de effectieve 
pensioenleeftijd te verhogen zonder de 
verplichte pensioenleeftijd te verhogen, 
namelijk door het vervroegd uittreden uit 
de arbeidsmarkt terug te dringen; 
overwegende dat om de effectieve 
pensioenleeftijd met succes te verhogen, 
hervormingen van de pensioenstelsels 
gepaard moeten gaan met 
beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling 
van arbeidsmogelijkheden voor oudere 
werknemers, toegang tot een leven lang 
leren, alsmede met de introductie van 
fiscale stimuleringsmaatregelen die ertoe 
aanzetten langer te blijven werken, en die 
een actief en gezond verouderingsproces 
ondersteunen; 
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Or. en

Amendement 21
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat om het 
concurrentievermogen door middel van 
interne devaluatie te vergroten, miljoenen 
Europese werknemers genoegen hebben 
moeten nemen met een drastische afname 
of bevriezing van hun salaris; 
overwegende dat door deze aanzienlijke 
uitholling van de koopkracht als gevolg 
van loonsverlagingen en werkloosheid de 
binnenlandse vraag afneemt en het 
stimuleren van groei wordt belemmerd;

Or. en

Amendement 22
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat hervormingen van 
de arbeidsmarkt in veel lidstaten de 
flexibiliteit hebben vergroot doordat 
gunstige voorwaarden zijn gecreëerd voor 
bedrijven om niet deel te nemen aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten op 
hoger niveau en om de sectorale 
loonovereenkomsten te herzien, waardoor 
miljoenen werknemers in de EU echter 
wel zonder het recht op vrijheid van 
vereniging en het recht op een collectieve 
arbeidsovereenkomst zijn komen te zitten, 
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hetgeen de kernidentiteit van het 
Europese sociale project kwetsbaar heeft 
gemaakt;

Or. en

Amendement 23
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het Comité voor 
Sociale Bescherming (SPC) ervoor 
waarschuwt dat steeds meer mensen 
worden geconfronteerd met het risico op 
inkomensarmoede, kinderarmoede, 
ernstige materiële ontbering en sociale 
uitsluiting als gevolg van de impact van 
budgettaire consolidatiemaatregelen;

I. overwegende dat de uitgaven voor 
sociale bescherming in bijna alle lidstaten
zijn teruggebracht en overwegende dat het 
Comité voor Sociale Bescherming (SPC) 
ervoor waarschuwt dat steeds meer mensen 
worden geconfronteerd met het risico op 
inkomensarmoede, kinderarmoede, 
ernstige materiële ontbering en sociale 
uitsluiting als gevolg van de impact van 
budgettaire consolidatiemaatregelen;

Or. en

Amendement 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de huidige crisis 
een sociale en werkgelegenheidscrisis is; 
overwegende dat het sociaal bestuur 
daarom op EU-niveau moet worden 
verbeterd in lijn met het economisch 
bestuur; overwegende dat het Europees 
semester het meest geschikte proces is om 
dit doen;
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Or. en

Amendement 25
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat gerichte sociale 
investeringen een voornaam onderdeel 
moeten vormen van het antwoord van de 
lidstaten op de crisis, aangezien deze 
cruciaal zijn voor de verwezenlijking van 
de werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de 
Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 26
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat er een zorgelijk 
gebrek aan evenwicht is tussen het 
toezicht op sociale en 
werkgelegenheidsbeleidsmaatregelen 
enerzijds en nationale economische 
beleidsmaatregelen anderzijds; 
overwegende dat er dringend behoefte is 
aan beter toezicht op de eerstgenoemde 
maatregelen;

Or. en
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Amendement 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat aan een aantal 
lidstaten aanbevelingen op het gebied van 
lonen zijn gedaan; overwegende dat de 
door de Commissie toegepaste praktijk 
van loonvorming en loonniveaus in 
programmalanden het risico op armoede 
onder werkenden of loonongelijkheden 
kan vergroten, hetgeen nadelig is voor 
lage-inkomensgroepen, terwijl 
tegelijkertijd de autonomie van de sociale 
partners die nodig is om de sociale 
bescherming van arbeid en efficiënte 
arbeidsmarkten te garanderen, wordt 
geschonden;

Or. en

Amendement 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging J quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quinquies. overwegende dat er behoefte 
is aan meer ambitie ten aanzien van het 
opbouwen van sociaal bestuur op EU-
niveau; overwegende dat vermeden moet 
worden dat minderheden onterecht 
worden tegengehouden, waardoor de 
vooruitgang in dat opzicht wordt 
tegengehouden; overwegende dat gezocht 
moet worden naar betere samenwerking 
bij sociale en 
werkgelegenheidsbeleidsmaatregelen;

Or. en
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Amendement 29
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de Commissie in 
haar mededeling inzake de jaarlijkse 
groeianalyse 2013 aangeeft dat 
economische beleidsmaatregelen om de 
crisis te bezweren de gedeelde 
verantwoordelijkheid zijn van de lidstaten 
en de EU-instellingen; overwegende dat 
de lidstaten er alles aan doen om aan alle 
vereisten van de EU-instellingen te 
voldoen, maar dat deze nationale 
inspanningen om economisch herstel te 
bereiken echter worden gefrustreerd 
doordat er bij de Raad en de Commissie 
een voortdurend gebrek aan ambitie is om 
de doelstellingen die in de vergaderingen 
van de Raad zijn geformuleerd om tot een 
krachtiger economisch en sociaal bestuur 
te komen, ook echt te verwezenlijken;

Or. en

Amendement 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat de Europese Raad 
van juni 2012 heeft verklaard dat de 
staatsschuldencrisis en de zwakheid van 
de financiële sector, tezamen met de 
aanhoudende lage groei en de macro-
economische onevenwichtigheden, het 
economisch herstel vertragen en leiden tot 
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risico's voor de stabiliteit van de EMU en 
dat dit schadelijk effecten heeft in de zin 
van werkloosheid;

Or. en

Amendement 31
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat gezien de hoge 
schulden en de uitdagingen voor de 
overheidsfinanciën op de lange termijn 
begrotingsconsolidatie moet verdergezet 
worden; overwegende dat 
begrotingsconsolidatie op de korte termijn 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groei en de werkgelegenheid, in het 
bijzonder in landen die in recessie zijn of 
een verwaarloosbare groei laten zien, 
hetgeen ten koste gaat van de toekomstige 
economische groei en het vermogen om 
werkgelegenheid te scheppen; 
overwegende dat verdere 
begrotingsconsolidatie daarom 
groeivriendelijk moet zijn;

L. overwegende dat begrotingsconsolidatie 
op de korte termijn negatieve gevolgen kan 
hebben voor de groei en de 
werkgelegenheid, in het bijzonder in 
landen die in recessie zijn of een 
verwaarloosbare groei laten zien, hetgeen 
ten koste gaat van de toekomstige 
economische groei en het vermogen om 
werkgelegenheid te scheppen;

Or. en

Amendement 32
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat gezien de hoge 
schulden en de uitdagingen voor de 
overheidsfinanciën op de lange termijn 

L. overwegende dat gezien de hoge 
schulden en de uitdagingen voor de 
overheidsfinanciën op de lange termijn 
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begrotingsconsolidatie moet verdergezet 
worden; overwegende dat 
begrotingsconsolidatie op de korte termijn 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groei en de werkgelegenheid, in het 
bijzonder in landen die in recessie zijn of 
een verwaarloosbare groei laten zien, 
hetgeen ten koste gaat van de toekomstige 
economische groei en het vermogen om 
werkgelegenheid te scheppen; 
overwegende dat verdere
begrotingsconsolidatie daarom
groeivriendelijk moet zijn;

begrotingsconsolidatie een doelstelling 
voor de middellange tot lange termijn 
moet zijn; overwegende dat 
begrotingsconsolidatie op de korte termijn 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groei en de werkgelegenheid, in het 
bijzonder in landen die in recessie zijn of 
een verwaarloosbare groei laten zien, 
hetgeen ten koste gaat van de toekomstige 
economische groei en het vermogen om 
werkgelegenheid te scheppen; 
overwegende dat begrotingsconsolidatie 
daarom op groeivriendelijke wijze 
rekening moet houden met de toestand 
van de economie en de positie van de 
conjunctuurcyclus;

Or. en

Amendement 33
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat gezien de hoge 
schulden en de uitdagingen voor de 
overheidsfinanciën op de lange termijn 
begrotingsconsolidatie moet verdergezet 
worden; overwegende dat 
begrotingsconsolidatie op de korte termijn 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groei en de werkgelegenheid, in het 
bijzonder in landen die in recessie zijn of 
een verwaarloosbare groei laten zien, 
hetgeen ten koste gaat van de toekomstige 
economische groei en het vermogen om 
werkgelegenheid te scheppen; 
overwegende dat verdere
begrotingsconsolidatie daarom 
groeivriendelijk moet zijn;

L. overwegende dat gezien de hoge 
schulden en de uitdagingen voor de 
overheidsfinanciën op de lange termijn 
begrotingsconsolidatie een doelstelling 
voor de middellange tot lange termijn 
moet zijn; overwegende dat 
begrotingsconsolidatie op de korte termijn 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groei en de werkgelegenheid, in het 
bijzonder in landen die in recessie zijn of 
een verwaarloosbare groei laten zien, 
hetgeen ten koste gaat van de toekomstige 
economische groei en het vermogen om 
werkgelegenheid te scheppen; 
overwegende dat begrotingsconsolidatie 
daarom rekening moet houden met de 
toestand van de economie en de positie 
van de conjunctuurcyclus;
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Or. en

Amendement 34
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat gezien de hoge 
schulden en de uitdagingen voor de 
overheidsfinanciën op de lange termijn 
begrotingsconsolidatie moet verdergezet 
worden; overwegende dat 
begrotingsconsolidatie op de korte termijn 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groei en de werkgelegenheid, in het 
bijzonder in landen die in recessie zijn of 
een verwaarloosbare groei laten zien, 
hetgeen ten koste gaat van de toekomstige 
economische groei en het vermogen om 
werkgelegenheid te scheppen; 
overwegende dat verdere
begrotingsconsolidatie daarom
groeivriendelijk moet zijn;

L. overwegende dat gezien de hoge 
schulden en de uitdagingen voor de 
overheidsfinanciën op de lange termijn 
begrotingsconsolidatie moet verdergezet 
worden, maar dat het tempo van 
consolidatie moet worden beheerst op een 
wijze die het groeipotentieel van de 
economie of haar sociale weefsel niet 
schaadt; overwegende dat 
begrotingsconsolidatie op de korte termijn 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
groei en de werkgelegenheid, in het 
bijzonder in landen die in recessie zijn of 
een verwaarloosbare groei laten zien,
hetgeen ten koste gaat van de toekomstige 
economische groei en het vermogen om 
werkgelegenheid te scheppen; 
overwegende dat begrotingsconsolidatie 
daarom op groeivriendelijke wijze moet
worden beheerst;

Or. en

Amendement 35
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de Europese 
begroting primair een 
investeringsbegroting is, waarbij 94% van 
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de totale middelen wordt geherinvesteerd 
in de lidstaten, en dat rubriek 1 van deze 
begroting dan ook precies om die reden de 
naam “Duurzame groei” draagt;

Or. en

Amendement 36
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de algehele 
vooruitgang in de lidstaten ten aanzien van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie ondanks de dringende aard van de 
situatie teleurstellend is; overwegende dat 
de verbintenissen die zijn neergelegd in de 
nationale hervormingsprogramma's 2012 
ontoereikend zijn om het leeuwendeel van 
de doelstellingen op de EU-niveau te 
kunnen behalen;

M. overwegende dat de Europese Unie 
bijna geen enkele van de Europa 2020-
doelstellingen haalt en de algehele 
vooruitgang in de lidstaten ten aanzien van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie teleurstellend is ondanks de 
dringende aard van de situatie; 
overwegende dat de verbintenissen die zijn 
neergelegd in de nationale 
hervormingsprogramma's 2012 
ontoereikend zijn om het leeuwendeel van 
de doelstellingen op de EU-niveau te 
kunnen behalen;

Or. en

Amendement 37
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de algehele 
vooruitgang in de lidstaten ten aanzien van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie ondanks de dringende aard van de 
situatie teleurstellend is; overwegende dat 

M. overwegende dat de Europese Unie 
bijna geen enkele van de Europa 2020-
doelstellingen haalt en de algehele 
vooruitgang in de lidstaten ten aanzien van 
de doelstellingen van de Europa 2020-
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de verbintenissen die zijn neergelegd in de 
nationale hervormingsprogramma's 2012 
ontoereikend zijn om het leeuwendeel van 
de doelstellingen op de EU-niveau te 
kunnen behalen;

strategie teleurstellend is ondanks de 
dringende aard van de situatie; 
overwegende dat de verbintenissen die zijn 
neergelegd in de nationale 
hervormingsprogramma's 2012 
ontoereikend zijn om het leeuwendeel van 
de doelstellingen op de EU-niveau te 
kunnen behalen;

Or. en

Amendement 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat het nodige 
toezicht op eerdere doelstellingen van 
eerdere Europese semesters ontbreekt, 
met name ten aanzien van het creëren van 
banen, arbeidskwaliteit en de strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting; 
overwegende dat dit echter wel cruciaal is 
om de efficiëntie van het proces van het 
Europees semester te verbeteren;

Or. en

Amendement 39
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging M ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M ter. overwegende dat er een ernstig 
gebrek aan democratie is bij de 
uitwerking van de nationale 
hervormingsprogramma’s, met name wat 
betreft de deelname van nationale 
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parlementen en de betrokkenheid van 
sociale vertegenwoordigers, hetgeen 
anders moet worden aangepakt;

Or. en

Amendement 40
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat investeringen in 
onderzoek, innovatie, onderwijs en 
opleiding - cruciaal voor de economische 
groei en de schepping van nieuwe 
werkgelegenheid - in de EU nog altijd 
achterblijven bij die van haar 
belangrijkste economische partners en 
concurrenten in de rest van de wereld;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat investeringen in 
onderzoek, innovatie, onderwijs en 
opleiding - cruciaal voor de economische 
groei en de schepping van nieuwe 
werkgelegenheid - in de EU nog altijd 
achterblijven bij die van haar belangrijkste 
economische partners en concurrenten in 
de rest van de wereld;

N. overwegende dat investeringen in 
onderwijs en opleiding, onderzoek en 
innovatie - cruciaal voor de economische 
groei en de schepping van nieuwe 
werkgelegenheid - in de EU nog altijd 
achterblijven bij die van haar belangrijkste 
economische partners en concurrenten in 
de rest van de wereld;

Or. en
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Amendement 42
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de genderdimensie 
van cruciaal belang is voor het behalen van 
de hoofddoelstellingen van de Europa 
2020-strategie doordat vrouwen de grootste 
onaangesproken arbeidsreserve vormen; 
overwegende dat vrouwen het leeuwendeel 
van de armen in de EU vertegenwoordigen; 
overwegende dat er tijdens het Europees 
semester specifieke aandacht nodig is voor 
gender mainstreaming en specifiek beleid 
ten behoeve van vrouwen;

O. overwegende dat de genderdimensie 
van cruciaal belang is voor het behalen van 
de hoofddoelstellingen van de Europa 
2020-strategie doordat vrouwen de grootste 
onaangesproken arbeidsreserve vormen; 
overwegende dat vrouwen het leeuwendeel 
van de armen in de EU vertegenwoordigen; 
overwegende dat bezuinigingen op 
publieke diensten, zoals kinderdagopvang 
en de zorg voor overige afhankelijke 
personen, een onevenredig effect heeft op 
vrouwen en bijgevolg hun vermogen om 
deel te nemen aan de arbeidsmarkt, en 
overwegende dat er tijdens het Europees 
semester specifieke aandacht nodig is voor 
gender mainstreaming en specifiek beleid 
ten behoeve van vrouwen;

Or. en

Amendement 43
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de genderdimensie 
van cruciaal belang is voor het behalen van 
de hoofddoelstellingen van de Europa 
2020-strategie doordat vrouwen de grootste 
onaangesproken arbeidsreserve vormen; 
overwegende dat vrouwen het leeuwendeel 
van de armen in de EU vertegenwoordigen; 
overwegende dat er tijdens het Europees 

O. overwegende dat de genderdimensie 
van cruciaal belang is voor het behalen van 
de hoofddoelstellingen van de Europa 
2020-strategie doordat vrouwen de grootste 
onaangesproken arbeidsreserve vormen; 
overwegende dat vrouwen het leeuwendeel 
van de armen in de EU vertegenwoordigen; 
overwegende dat bezuinigingen op 
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semester specifieke aandacht nodig is voor 
gender mainstreaming en specifiek beleid 
ten behoeve van vrouwen;

publieke diensten, zoals kinderdagopvang 
en de zorg voor overige afhankelijke 
personen, een onevenredig effect heeft op 
vrouwen en bijgevolg hun vermogen om 
deel te nemen aan de arbeidsmarkt, en 
overwegende dat er tijdens het Europees 
semester specifieke aandacht nodig is voor 
gender mainstreaming en specifiek beleid 
ten behoeve van vrouwen;

Or. en

Amendement 44
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat de genderdimensie 
van cruciaal belang is voor het behalen van 
de hoofddoelstellingen van de Europa 
2020-strategie doordat vrouwen de grootste 
onaangesproken arbeidsreserve vormen; 
overwegende dat vrouwen het leeuwendeel 
van de armen in de EU vertegenwoordigen; 
overwegende dat er tijdens het Europees 
semester specifieke aandacht nodig is voor 
gender mainstreaming en specifiek beleid 
ten behoeve van vrouwen;

O. overwegende dat de genderdimensie 
van cruciaal belang is voor het behalen van 
de hoofddoelstellingen van de Europa 
2020-strategie doordat vrouwen de grootste 
onaangesproken arbeidsreserve vormen; 
overwegende dat vrouwen het leeuwendeel 
van de armen in de EU vertegenwoordigen; 
overwegende dat er tijdens het Europees 
semester specifieke aandacht nodig is voor 
gender mainstreaming en specifiek beleid 
ten behoeve van vrouwen; overwegende de 
noodzaak om de wettelijke 
pensioenleeftijd van vrouwen gelijk te 
trekken met die van mannen;

Or. en

Amendement 45
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat structurele 
hervormingen alleen op middellange tot 
lange termijn vruchten kunnen afwerpen 
en niet noodzakelijkerwijs een oplossing 
op zich vormen voor de recessiespiraal 
waarin de EU zich momenteel bevindt;

Or. en

Amendement 46
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat er in de context van het 
Europees semester naar meer interactie 
gezocht moet worden tussen het 
werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid;

P. overwegende dat er in de context van het 
Europees semester naar meer interactie 
gezocht moet worden tussen het 
werkgelegenheids-, sociaal en economisch 
beleid, zoals uiteengezet in de 
artikelen 121 en 148 VWEU;

Or. en

Amendement 47
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de 
maatschappelijke protestbewegingen 
tegen de bezuinigingsmaatregelen in 
diverse EU-lidstaten ook uitdrukking 
geven aan de groeiende ontevredenheid 
over het democratische gehalte van het 
Europees besluitvormingsproces en het 
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gebrek aan een sociale dialoog in de 
context van het Europees semester;

Or. en

Amendement 48
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. roept de Commissie en de Raad op om 
een interinstitutionele overeenkomst met 
het Parlement aan te gaan teneinde het 
Parlement een volwaardige rol te geven 
bij het opstellen en goedkeuren van de 
jaarlijkse groeianalyse en het economisch 
beleid en de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren;

Or. en

Amendement 49
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het feit dat de prioriteiten die 
zijn vastgesteld tijdens het Europees 
semester van vorig jaar - in het bijzonder 
die ten aanzien van de schepping van 
nieuwe werkgelegenheid, de kwaliteit van 
werkgelegenheid en de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting - niet de 
beoogde resultaten hebben opgeleverd;

2. betreurt het feit dat de prioriteiten die 
zijn vastgesteld tijdens het Europees 
semester van vorig jaar - in het bijzonder 
die ten aanzien van de schepping van 
nieuwe werkgelegenheid, de kwaliteit van 
werkgelegenheid en de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting - niet de 
beoogde resultaten hebben opgeleverd en 
geen centrale plaats hebben gekregen in 
de jaarlijkse groeianalyse 2013;

Or. en
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Amendement 50
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt het feit dat de prioriteiten die 
zijn vastgesteld tijdens het Europees 
semester van vorig jaar - in het bijzonder 
die ten aanzien van de schepping van 
nieuwe werkgelegenheid, de kwaliteit van 
werkgelegenheid en de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting - niet de 
beoogde resultaten hebben opgeleverd;

2. betreurt het feit dat de prioriteiten die 
zijn vastgesteld tijdens het Europees 
semester van vorig jaar - in het bijzonder 
die ten aanzien van de schepping van 
nieuwe werkgelegenheid, de kwaliteit van 
werkgelegenheid en de bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting - voor de 
lidstaten niet als prioriteiten hebben 
gegolden en evenmin door de Commissie 
zijn geëist;

Or. en

Amendement 51
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op het feit dat de economische 
situatie en de sociale gevolgen van de crisis 
in het afgelopen jaar verder zijn 
verslechterd en benadrukt daarom dat de 
lidstaten meer werk moeten maken van de 
beleidsrichtsnoeren voor 2013 waartoe zij 
zich verbonden hebben, in het bijzonder op 
het gebied van het werkgelegenheids- en 
het sociale beleid;

3. wijst op het feit dat de economische 
situatie en de sociale gevolgen van de crisis 
in het afgelopen jaar verder zijn 
verslechterd en benadrukt daarom dat het 
kortetermijneffect van de 
begrotingsconsolidatie op de 
werkgelegenheid en de sociale inclusie 
kritisch moet worden bekeken en dat de 
lidstaten meer werk moeten maken van de 
beleidsrichtsnoeren voor 2013 waartoe zij 
zich verbonden hebben, in het bijzonder op 
het gebied van het werkgelegenheids- en 
het sociale beleid;

Or. en
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Amendement 52
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op het feit dat de economische 
situatie en de sociale gevolgen van de crisis 
in het afgelopen jaar verder zijn 
verslechterd en benadrukt daarom dat de 
lidstaten meer werk moeten maken van de 
beleidsrichtsnoeren voor 2013 waartoe zij
zich verbonden hebben, in het bijzonder op 
het gebied van het werkgelegenheids- en 
het sociale beleid;

3. wijst op het feit dat de economische 
situatie en de sociale gevolgen van de crisis 
in het afgelopen jaar verder zijn 
verslechterd en benadrukt daarom dat de 
lidstaten meer werk moeten maken van de 
beleidsrichtsnoeren voor 2013 waartoe zij 
zich verbonden hebben, in het bijzonder op 
het gebied van het werkgelegenheids- en 
het sociale beleid, en benadrukt derhalve 
het belang van een structurele 
heroverweging van de strategie van 
bezuinigingen en met name het soort 
structurele hervormingen op het 
werkgelegenheids- en sociale vlak die in 
de jaarlijkse groeianalyse 2013 worden 
aanbevolen en die veel lidstaten 
momenteel uitvoeren met verschrikkelijke 
gevolgen voor de economische prestaties, 
de werkgelegenheid en de sociale cohesie;

Or. en

Amendement 53
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst op het feit dat de economische 
situatie en de sociale gevolgen van de crisis 
in het afgelopen jaar verder zijn 
verslechterd en benadrukt daarom dat de 
lidstaten meer werk moeten maken van de 
beleidsrichtsnoeren voor 2013 waartoe zij 

3. wijst op het feit dat de economische 
situatie en de sociale gevolgen van de crisis 
in het afgelopen jaar verder zijn 
verslechterd en benadrukt daarom dat de 
lidstaten meer werk moeten maken van de 
beleidsrichtsnoeren voor 2013 waartoe zij 
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zich verbonden hebben, in het bijzonder op 
het gebied van het werkgelegenheids- en 
het sociale beleid;

zich verbonden hebben, in het bijzonder op 
het gebied van het werkgelegenheids- en 
het sociale beleid; en benadrukt derhalve 
het belang van een structurele 
heroverweging van de strategie van 
bezuinigingen en met name het soort 
structurele hervormingen op het 
werkgelegenheids- en sociale vlak die in 
de jaarlijkse groeianalyse 2013 worden 
aanbevolen en die veel lidstaten 
momenteel uitvoeren met verschrikkelijke 
gevolgen voor de economische prestaties, 
de werkgelegenheid en de sociale cohesie;

Or. en

Amendement 54
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Europese Raad ervoor te 
zorgen dat de jaarlijkse beleidsrichtsnoeren 
die zijn vastgesteld aan de hand van de 
groeianalyse volledig gericht zijn op de 
verwezenlijking van alle doelstellingen in 
de Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei;

4. verzoekt de Europese Raad ervoor te 
zorgen dat de jaarlijkse beleidsrichtsnoeren 
die zijn vastgesteld aan de hand van de 
groeianalyse volledig gericht zijn op de 
verwezenlijking van alle doelstellingen in 
de Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei; betreurt dat 
er in de jaarlijkse groeianalyse 2013 geen 
voortgangsverslag van Europa 2020 is 
opgenomen, en vraagt de Commissie 
daarom dit verslag tijdig voor de 
vergadering van de Europese Raad van 
dit voorjaar te presenteren;

Or. en

Amendement 55
Georges Bach
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het feit dat de 
beleidsrichtsnoeren voor 2012 en de 
tenuitvoerlegging daarvan ontoereikend 
zijn gebleken ten aanzien van de 
verwezenlijking van de in de Europa 2020-
strategie vastgelegde politieke 
doelstellingen;

5. betreurt het feit dat de 
beleidsrichtsnoeren voor 2012 en de 
tenuitvoerlegging daarvan ontoereikend 
zijn gebleken ten aanzien van de 
verwezenlijking van de in de Europa 2020-
strategie vastgelegde politieke 
doelstellingen; betreurt het feit dat 
sommige lidstaten steeds verder 
verwijderd raken van de 2020-
doelstellingen;

Or. en

Amendement 56
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van oordeel dat binnen de 
Europa 2020-strategie prioriteit moet 
worden gegeven aan het creëren van 
kwalitatief goed werk met rechten en 
betere lonen, minder armoede en meer 
sociale inclusie en vooruitgang, en dat de 
Commissie in deze context moet erkennen 
dat er wijzigingen in de bestaande macro-
economische maatregelen vereist zijn 
(d.w.z. afschaffing van het begrotingspact, 
stopzetting van de privatiserings- en 
liberaliseringsprocessen etc.);

Or. en

Amendement 57
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten om de nodige 
verbintenissen op te nemen in hun 
nationale hervormingsprogramma's van 
2013 ter verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 58
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten om de nodige 
verbintenissen op te nemen in hun 
nationale hervormingsprogramma's van 
2013 ter verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen;

7. verzoekt de lidstaten om de nodige 
verbintenissen uit te breiden in hun 
nationale hervormingsprogramma's van 
2013 ter verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen; roept de Commissie 
tevens op in haar beoordeling van de 
stabiliteits- en convergentieprogramma’s 
en de buitensporigtekortprocedures 
ruimte te bieden voor publieke 
investeringen binnen de aan EU 2020 
gerelateerde uitgaven;

Or. en

Amendement 59
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het feit dat het leeuwendeel 9. merkt op dat de opgelegde neoliberale 
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van de lidstaten vorig jaar niet zoals 
beloofd een nationaal banenplan heeft 
ingediend in het kader van hun nationaal 
hervormingsplan voor 2012; verzoekt de 
lidstaten voor wat dit betreft in 2013 wel 
hun beloftes na te komen; benadrukt dat 
de nationale banenplannen omvangrijke 
maatregelen dienen te omvatten ten 
behoeve van de schepping van nieuwe 
werkgelegenheid en groene 
werkgelegenheid in het bijzonder, alsook 
een duidelijk verband tussen 
werkgelegenheidsbeleid en financiële 
instrumenten, en verder 
arbeidsmarkthervormingen, een duidelijk 
tijdspad voor de tenuitvoerlegging van de 
meerjarige hervormingsagenda tijdens het 
navolgende jaar, alsook een indicatie van 
de sectoren en regio's waar er 
specialisatietekorten en -overschotten 
bestaan;

maatregelen, ofwel de bezuinigingen, met 
name in het kader van de zogeheten 
nationale hervormingsplannen, het 
economisch beheer en het Europees 
semester, in een aantal lidstaten met een 
zwakkere economie bijdragen aan een 
verheviging van de sociale en 
economische crisis, waardoor het leven 
voor gezinnen in de arbeidersklasse steeds 
moeilijker wordt, en in het bijzonder voor
vrouwen en kinderen die het voornaamste 
slachtoffer van de toenemende armoede, 
werkloosheid en van onzeker en slecht 
betaald werk zijn;

Or. en

Amendement 60
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt het feit dat het leeuwendeel van 
de lidstaten vorig jaar niet zoals beloofd 
een nationaal banenplan heeft ingediend in 
het kader van hun nationaal 
hervormingsplan voor 2012; verzoekt de 
lidstaten voor wat dit betreft in 2013 wel 
hun beloftes na te komen; benadrukt dat de 
nationale banenplannen omvangrijke 
maatregelen dienen te omvatten ten 
behoeve van de schepping van nieuwe 
werkgelegenheid en groene 
werkgelegenheid in het bijzonder, alsook 
een duidelijk verband tussen 
werkgelegenheidsbeleid en financiële 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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instrumenten, en verder 
arbeidsmarkthervormingen, een duidelijk 
tijdspad voor de tenuitvoerlegging van de 
meerjarige hervormingsagenda tijdens het 
navolgende jaar, alsook een indicatie van 
de sectoren en regio's waar er 
specialisatietekorten en -overschotten 
bestaan;

Or. en

Amendement 61
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het feit dat de Commissie de 
opstelling van nationale banenplannen 
niet verplicht heeft gesteld en verzoekt de 
Commissie om tijdens elk jaarlijks 
Europees semester toezicht te houden op 
de voorbereiding van deze plannen;

Schrappen

Or. en

Amendement 62
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het feit dat de Commissie de 
opstelling van nationale banenplannen 
niet verplicht heeft gesteld en verzoekt de 
Commissie om tijdens elk jaarlijks 
Europees semester toezicht te houden op 
de voorbereiding van deze plannen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 63
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. benadrukt het belang van het 
waarborgen van grotere sociale cohesie, 
zonder afbreuk te doen aan de 
medewerking van bedrijven bij het 
bereiken van dit doel, hetgeen met name 
kan worden bevorderd door deze bedrijven 
toe te staan hun innovatieve en effectieve 
maatregelen in sociale kwesties te 
promoten middels etikettering, hetgeen 
nieuwe investeerders aantrekt en de 
ontwikkeling van een Europees sociaal 
model op de lange termijn bevordert;

Or. en

Amendement 64
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die 
werkgelegenheidsprikkels bevatten, 
bevordering en ondersteuning van het
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat, bevordering van de 
toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt om deze wendbaarder, 

11. verzoekt lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die de 
werkgelegenheid stimuleren, bevordering 
en ondersteuning van echt en vrijwillig
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat en bevordering van 
de toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt om deze wendbaarder, 
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dynamischer en inclusiever te maken, 
modernisering van de 
loonvormingssystemen teneinde lonen te 
doen aansluiten op de ontwikkeling van de 
productiviteit, benutting van het hoge 
werkgelegenheidspotentieel van sectoren 
als de groene economie, gezondheids- en 
sociale zorg en de ICT-sector ten behoeve 
van nieuwe banen;

dynamischer en inclusiever te maken, 
ontwikkeling met de sociale partners van 
de coördinatie van grensoverschrijdende 
collectieve arbeidsovereenkomsten om te 
zorgen dat lonen zich ontwikkelen in 
aansluiting op de ontwikkeling van de 
productiviteit binnen de grenzen van 
lonen die een waardig bestaan mogelijk 
maken, benutting van het hoge 
werkgelegenheidspotentieel van sectoren 
als de groene economie, gezondheids- en 
sociale zorg en de ICT-sector ten behoeve 
van nieuwe banen;

Or. en

Amendement 65
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die 
werkgelegenheidsprikkels bevatten, 
bevordering en ondersteuning van het 
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat, bevordering van de 
toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt om deze 
wendbaarder, dynamischer en inclusiever 
te maken, modernisering van de 
loonvormingssystemen teneinde lonen te 
doen aansluiten op de ontwikkeling van de 
productiviteit, benutting van het hoge 
werkgelegenheidspotentieel van sectoren 
als de groene economie, gezondheids- en 
sociale zorg en de ICT-sector ten behoeve 

11. verzoekt lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die de 
werkgelegenheid stimuleren, bevordering 
en ondersteuning van het zelfstandig 
ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat en bevordering van 
de toegang van het MKB tot financiering, 
hervorming van de arbeidsmarkt om deze 
productiever, concurrerender, 
dynamischer en inclusiever te maken, 
modernisering van de 
loonvormingssystemen teneinde lonen te 
doen aansluiten op de ontwikkeling van de 
productiviteit, benutting van het hoge 
werkgelegenheidspotentieel van sectoren 
als de groene economie, gezondheids- en 
sociale zorg en de ICT-sector ten behoeve 
van nieuwe banen;
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van nieuwe banen;

Or. en

Amendement 66
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die 
werkgelegenheidsprikkels bevatten, 
bevordering en ondersteuning van het 
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat, bevordering van de 
toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt om deze 
wendbaarder, dynamischer en inclusiever 
te maken, modernisering van de 
loonvormingssystemen teneinde lonen te 
doen aansluiten op de ontwikkeling van de 
productiviteit, benutting van het hoge 
werkgelegenheidspotentieel van sectoren 
als de groene economie, gezondheids- en 
sociale zorg en de ICT-sector ten behoeve 
van nieuwe banen;

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die 
werkgelegenheidsprikkels bevatten, 
bevordering en ondersteuning van het 
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat, bevordering van de 
toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt, waar nodig en 
haalbaar te allen tijde door een sociale 
dialoog waarbij het Europees sociaal 
acquis wordt gerespecteerd, versterking 
van de coördinatie van de 
loonvormingssystemen teneinde te zorgen 
voor eerlijke lonen en de reële lonen te 
doen aansluiten op de trends in 
productiviteit zonder voorbij te gaan aan 
de autonomie van collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de diversiteit 
aan nationale modellen van 
arbeidsverhoudingen, benutting van het 
hoge werkgelegenheidspotentieel van 
sectoren als de groene economie, 
gezondheids- en sociale zorg en de ICT-
sector ten behoeve van nieuwe banen;

Or. en
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Amendement 67
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die 
werkgelegenheidsprikkels bevatten, 
bevordering en ondersteuning van het 
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat, bevordering van de 
toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt om deze wendbaarder, 
dynamischer en inclusiever te maken, 
modernisering van de 
loonvormingssystemen teneinde lonen te 
doen aansluiten op de ontwikkeling van de 
productiviteit, benutting van het hoge 
werkgelegenheidspotentieel van sectoren 
als de groene economie, gezondheids- en 
sociale zorg en de ICT-sector ten behoeve 
van nieuwe banen;

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die 
werkgelegenheidsprikkels bevatten, 
bevordering en ondersteuning van het 
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat, bevordering van de 
toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt om deze wendbaarder, 
dynamischer en inclusiever te maken en 
tegelijkertijd te zorgen voor adequate 
zekerheid voor werknemers, 
modernisering van de 
loonvormingssystemen – met de actieve 
deelname van de sociale partners binnen 
het kader van de sociale dialoog –
teneinde lonen te doen aansluiten op de 
ontwikkeling van de productiviteit 
rekening houdende met hun 
adequaatheid, benutting van het hoge 
werkgelegenheidspotentieel van sectoren 
als de groene economie, gezondheids- en 
sociale zorg en de ICT-sector ten behoeve 
van nieuwe duurzame en kwalitatief goede 
banen;

Or. en

Amendement 68
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die 
werkgelegenheidsprikkels bevatten, 
bevordering en ondersteuning van het 
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat, bevordering van de 
toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt om deze 
wendbaarder, dynamischer en inclusiever 
te maken, modernisering van de 
loonvormingssystemen teneinde lonen te 
doen aansluiten op de ontwikkeling van de
productiviteit, benutting van het hoge 
werkgelegenheidspotentieel van sectoren 
als de groene economie, gezondheids- en 
sociale zorg en de ICT-sector ten behoeve 
van nieuwe banen;

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die de 
werkgelegenheid stimuleren, bevordering 
en ondersteuning van het zelfstandig 
ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat en bevordering van 
de toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt, waar nodig en 
haalbaar, door een sociale dialoog 
waarbij het Europees sociaal acquis wordt 
gerespecteerd, versterking van de 
coördinatie van de loonvormingssystemen 
teneinde te zorgen voor eerlijke lonen en 
de reële lonen te doen aansluiten op de 
trends in productiviteit voor de gehele 
economie zonder voorbij te gaan aan de 
autonomie van collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de diversiteit 
aan nationale modellen van 
arbeidsverhoudingen, benutting van het 
hoge werkgelegenheidspotentieel van 
sectoren als de groene economie, 
gezondheids- en sociale zorg en de ICT-
sector ten behoeve van nieuwe banen;

Or. en

Amendement 69
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen die 
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van de belastingen op arbeid die 
werkgelegenheidsprikkels bevatten, 
bevordering en ondersteuning van het 
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat, bevordering van de 
toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt om deze 
wendbaarder, dynamischer en inclusiever 
te maken, modernisering van de 
loonvormingssystemen teneinde lonen te 
doen aansluiten op de ontwikkeling van 
de productiviteit, benutting van het hoge 
werkgelegenheidspotentieel van sectoren 
als de groene economie, gezondheids- en 
sociale zorg en de ICT-sector ten behoeve 
van nieuwe banen;

werkgelegenheidsprikkels bevatten, 
bevordering en ondersteuning van het 
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat, bevordering van de 
toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid met rechten, 
herstel van de lonen en modernisering van 
de loonvormingssystemen, benutting van 
het hoge werkgelegenheidspotentieel van 
sectoren als de groene economie, 
gezondheids- en sociale zorg en de ICT-
sector ten behoeve van nieuwe banen;

Or. en

Amendement 70
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die 
werkgelegenheidsprikkels bevatten, 
bevordering en ondersteuning van het 
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat, bevordering van de 
toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt om deze wendbaarder, 
dynamischer en inclusiever te maken, 
modernisering van de 
loonvormingssystemen teneinde lonen te 

11. verzoekt de lidstaten om 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen te treffen zoals hervormingen 
van de belastingen op arbeid die 
werkgelegenheidsprikkels bevatten, 
bevordering en ondersteuning van het 
zelfstandig ondernemerschap en startende 
ondernemingen, verbetering van het 
ondernemingsklimaat, bevordering van de 
toegang van het MKB tot financiering, 
omvorming van informeel en zwart werk 
tot reguliere werkgelegenheid, hervorming 
van de arbeidsmarkt om deze wendbaarder, 
dynamischer en inclusiever te maken, 
levering van deskundigheid en 
instrumenten aan werkgevers waarmee zij 
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doen aansluiten op de ontwikkeling van de 
productiviteit, benutting van het hoge 
werkgelegenheidspotentieel van sectoren 
als de groene economie, gezondheids- en 
sociale zorg en de ICT-sector ten behoeve 
van nieuwe banen;

zich kunnen aanpassen aan de 
veranderende arbeidsmarkten,
modernisering van de 
loonvormingssystemen teneinde lonen te 
doen aansluiten op de ontwikkeling van de 
productiviteit, benutting van het hoge 
werkgelegenheidspotentieel van sectoren 
als de groene economie, gezondheids- en 
sociale zorg en de ICT-sector ten behoeve 
van nieuwe banen;

Or. en

Amendement 71
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. merkt op dat een aantal lidstaten 
aanbevelingen op het gebied van loon 
hebben ontvangen; benadrukt dat loon 
bovenal het inkomen is waar werknemers 
van moeten leven; benadrukt dat de door 
de Commissie toegepaste praktijk van 
loonvorming en loonniveaus in 
programmalanden het risico op armoede 
onder werkenden of loonongelijkheden 
kan vergroten, hetgeen nadelig is voor 
lage inkomensgroepen; verzoekt de 
Commissie haar beleidsadvies uit te 
breiden voor de lidstaten waar de lonen 
zijn gestagneerd ten opzichte van 
productiviteitsniveaus, met inachtneming 
van de autonomie van de sociale partners, 
zoals neergelegd in de artikelen 152 en 
153, lid 5, van het Verdrag betreffende de 
Werking van de Europese Unie (VWEU);

Or. en
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Amendement 72
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. waarschuwt dat een algemene en 
onevenredige toepassing van verlagingen 
van de socialezekerheidsbijdragen, zoals 
aanbevolen in de jaarlijkse groeianalyse 
2013, ernstige risico’s met zich mee kan
brengen voor de duurzaamheid van de 
socialezekerheidsstelsels; merkt op dat 
deze praktijken hoe dan ook gericht 
moeten zijn op bepaalde doelgroepen 
teneinde te zorgen voor maximale 
doelmatigheid;

Or. en

Amendement 73
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. waarschuwt dat het absoluut 
noodzakelijk is te zorgen voor adequate en 
toereikende werkloosheidsuitkeringen en 
dat deze moeten worden gekoppeld aan 
een effectief en actief arbeidsmarktbeleid; 
betreurt het dat diverse lidstaten, ondanks 
een stijging van hun werkloosheidscijfers, 
de begrotingstoewijzingen voor de 
financiering van een actief 
arbeidsmarktbeleid hebben verlaagd;

Or. en
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Amendement 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. waarschuwt dat de lidstaten 
in hun arbeidswetgeving het 
noodzakelijke evenwicht moeten 
behouden tussen de kosten voor 
gedwongen ontslag en de causaliteit die 
dit ontslag rechtvaardigt, teneinde een 
totaal gebrek aan bescherming van 
werknemers te vermijden;

Or. en

Amendement 75
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. betreurt het dat een verruiming 
van de vastgelegde voorwaarden voor 
bedrijven om niet deel te nemen aan
collectieve arbeidsovereenkomsten op 
hoger niveau en om de sectorale 
loonovereenkomsten te herzien, impliceert 
dat een grote groep werknemers wordt 
uitgesloten van hun recht op collectieve 
arbeidsovereenkomsten; 

Or. en

Amendement 76
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Ondertitel 4



PE502.062v01-00 44/104 AM\922362NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

Jeugdwerkloosheid Jeugdwerkgelegenheid

Or. en

Amendement 77
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. geeft zijn volledige steun aan het 
initiatief van de Commissie om een 
aanbeveling van de Raad inzake 
jeugdgarantiestelsels op te stellen, met als 
doel dat jongeren binnen een paar 
maanden nadat zij van school komen, een 
goede baan, voortgezet onderwijs, een 
plaats in het leerlingstelsel of een stage 
aangeboden krijgen;

Or. en

Amendement 78
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. is van oordeel dat EU-financiering 
van jeugdgarantiestelsels een belangrijke 
rol moet spelen en dat het ESF in het 
bijzonder moet worden ingericht om te 
zorgen dat de garantiestelsels over 
financiering beschikken, en dat derhalve 
25% van de cohesiefondsen hieraan 
moeten worden toegewezen; gelooft echter 
dat gestreefd moet worden naar een 
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passend evenwicht tussen EU- en 
nationale financiering;

Or. en

Amendement 79
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de lidstaten om beslissende 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid met inbegrip van 
doelgerichte actieve 
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen, 
maatregelen om vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt beter op elkaar te doen 
aansluiten - in het bijzonder door 
vroegtijdige schoolverlating of voortijdige 
uitval uit stageprogramma's te voorkomen 
en ervoor te zorgen dat onderwijs- en 
opleidingsstelsels jongeren op 
doeltreffende wijze de benodigde 
vaardigheden bijbrengen - alsook 
bevordering van het ondernemerschap en 
doeltreffende steun aan jongeren voor het 
opzetten van een eigen bedrijf en de 
benodigde kaders voor een goede overgang 
van onderwijs naar werk;

13. verzoekt de lidstaten om beslissende 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid met inbegrip van 
doelgerichte actieve 
arbeidsmarktbeleidsmaatregelen, 
maatregelen om vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt beter op elkaar te doen 
aansluiten - in het bijzonder door 
vroegtijdige schoolverlating of voortijdige 
uitval uit stageprogramma's te voorkomen 
en ervoor te zorgen dat onderwijs- en 
opleidingsstelsels jongeren op 
doeltreffende wijze de benodigde 
vaardigheden bijbrengen - alsook 
bevordering van het ondernemerschap en 
doeltreffende steun aan jongeren voor het 
opzetten van een eigen bedrijf en de 
benodigde kaders voor een goede overgang 
van onderwijs naar werk, alsmede door 
onverwijlde uitvoering van de 
jeugdgarantie zoals voorgesteld door de 
Commissie, en door te zorgen voor 
voldoende financiering;

Or. en

Amendement 80
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de lidstaten op aan om 
allesomvattende strategieën te ontwikkelen 
voor jongeren die niet werken of geen 
onderwijs of opleiding volgen (NEET);

14. dringt er bij de lidstaten op aan om 
allesomvattende strategieën te ontwikkelen 
voor jongeren die niet werken of geen 
onderwijs of opleiding volgen (NEET); 
dringt er tevens bij de lidstaten op aan om 
bij de ontwikkeling van deze strategieën 
financiële solidariteit te tonen met de 
lidstaten die over een beperktere ruimte in 
hun begroting beschikken;

Or. en

Amendement 81
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat de Europese Raad 
in januari 2012 een proefproject heeft 
voorgesteld om de acht lidstaten met de 
hoogste jeugdwerkloosheid te helpen een 
deel van de toewijzingen van de EU-
structuurfondsen opnieuw toe te wijzen 
aan de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid; betreurt dat de 
Commissie in mei 2012 de schattingen 
van de beschikbare fondsen voor 
hernieuwde toewijzing aanzienlijk heeft 
verlaagd van 82 miljard euro naar 29,8 
miljard euro, waardoor het bereik van de 
proefprojecten wordt beperkt; betreurt dat 
slechts een klein gedeelte van deze 
fondsen tot op heden opnieuw is 
toegewezen om jongeren te helpen een 
baan te vinden; 

Or. en
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Amendement 82
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. roept de Europese Commissie en 
de Raad van de EU op toe te zeggen om 
ook buiten de hernieuwde toewijzing van 
de bestaande EU-structuurfondsen 
voldoende EU-middelen te vinden om de 
lidstaten met een hogere 
jeugdwerkloosheid dan het EU-
gemiddelde te ondersteunen, zodat er 
doeltreffende beleidsmaatregelen kunnen 
worden genomen om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 83
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Ondertitel 5

Ontwerpresolutie Amendement

Wendbaardere, dynamischere en 
inclusievere markten en werkgelegenheid 
van hogere kwaliteit

Wendbaardere, dynamischere en 
inclusievere arbeidsmarkten en 
werkgelegenheid van hogere kwaliteit

Or. en

Amendement 84
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het feit dat de jaarlijkse 
groeianalyse 2013 niet ingaat op de 
kwaliteit van werkgelegenheid en te weinig 
aandacht besteedt aan de schepping van de 
benodigde randvoorwaarden voor een 
hogere arbeidsparticipatie, die van 
vrouwen, personen met een handicap en de 
meest kansarmen in het bijzonder;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 85
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. betreurt het feit dat de jaarlijkse 
groeianalyse 2013 niet ingaat op de 
kwaliteit van werkgelegenheid en te weinig 
aandacht besteedt aan de schepping van de 
benodigde randvoorwaarden voor een 
hogere arbeidsparticipatie, die van 
vrouwen, personen met een handicap en de 
meest kansarmen in het bijzonder;

15. betreurt het feit dat de jaarlijkse 
groeianalyse 2013 niet ingaat op de 
kwaliteit van werkgelegenheid en te weinig 
aandacht besteedt aan de schepping van de 
benodigde randvoorwaarden voor een 
hogere arbeidsparticipatie, die van 
vrouwen, werknemers ouder dan 45 jaar,
personen met een handicap en de meest 
kansarmen in het bijzonder;

Or. en

Amendement 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. betreurt het dat de Raad in zijn 
advies voor 2012 het verzoek van het 
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Parlement om met name aandacht te 
schenken aan arbeidskwaliteit, niet in 
acht heeft genomen; is het er met de 
Commissie over eens dat alle 
arbeidsovereenkomsten werknemers 
toegang moeten geven tot een reeks 
kernrechten waaronder pensioenrechten, 
sociale bescherming en toegang tot een 
leven lang leren; verzoekt de Commissie 
arbeidskwaliteit, opleiding en 
geavanceerde opleiding, de rechten van 
kernarbeidskrachten en ondersteuning 
van de mobiliteit van de arbeidsmarkt, 
zelfstandig ondernemerschap en 
grensoverschrijdende mobiliteit door 
vergroting van de veiligheid van 
werknemers in een overgangsfase tussen 
banen, op te nemen in de landenspecifieke 
aanbevelingen van de jaarlijkse 
groeianalyse 2013;

Or. en

Amendement 87
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst opnieuw op het feit dat de kloof 
tussen de lidstaten qua werkgelegenheid en 
sociale indicatoren steeds groter wordt; 
merkt op dat lidstaten met relatief 
ongesegmenteerde arbeidsmarkten, sterke 
sociale voorzieningen, de mogelijkheid om 
arbeidsuren en arbeidstijd tijdelijk aan te 
passen en met andere flexibele 
arbeidspatronen (interne flexibiliteit) qua 
werkgelegenheid en op sociaal vlak minder 
te lijden hebben van de crisis;

16. wijst opnieuw op het feit dat de kloof 
tussen de lidstaten qua werkgelegenheid en 
sociale indicatoren steeds groter wordt; 
merkt op dat lidstaten met relatief 
ongesegmenteerde arbeidsmarkten, sterke 
sociale voorzieningen, de mogelijkheid om 
arbeidsuren en arbeidstijd tijdelijk aan te 
passen en met andere flexibele 
arbeidspatronen (interne flexibiliteit) en 
een krachtige praktijk van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, qua 
werkgelegenheid en op sociaal vlak minder 
te lijden hebben van de crisis;

Or. en
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Amendement 88
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst opnieuw op het feit dat de kloof 
tussen de lidstaten qua werkgelegenheid en 
sociale indicatoren steeds groter wordt; 
merkt op dat lidstaten met relatief 
ongesegmenteerde arbeidsmarkten, sterke 
sociale voorzieningen, de mogelijkheid om 
arbeidsuren en arbeidstijd tijdelijk aan te 
passen en met andere flexibele 
arbeidspatronen (interne flexibiliteit) qua 
werkgelegenheid en op sociaal vlak minder 
te lijden hebben van de crisis;

16. wijst opnieuw op het feit dat de kloof 
tussen de lidstaten qua werkgelegenheid en 
sociale indicatoren steeds groter wordt; 
signaleert dat lidstaten met relatief 
ongesegmenteerde arbeidsmarkten, sterke 
sociale voorzieningen, de mogelijkheid om 
arbeidsuren en arbeidstijd tijdelijk aan te 
passen en met andere flexibele 
arbeidspatronen (interne flexibiliteit) en 
een krachtige praktijk van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, qua 
werkgelegenheid en op sociaal vlak de 
crisis beter hebben kunnen opvangen;

Or. en

Amendement 89
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt met klem dat de 
bezuinigingen niet ten koste mogen gaan 
van de kwaliteit van de werkgelegenheid, 
de sociale bescherming en de 
veiligheidsnormen;

18. benadrukt met klem dat de 
bezuinigingen niet ten koste mogen gaan 
van de kwaliteit van de werkgelegenheid, 
de sociale bescherming en de 
veiligheidsnormen; moedigt de lidstaten 
aan te bevorderen dat wordt vastgesteld 
welke ondernemingen en mkb's zich 
inspannen om zich socialer te gedragen 
dan de minimale wettelijke 
verplichtingen;

Or. en
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Amendement 90
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt met klem dat de 
bezuinigingen niet ten koste mogen gaan
van de kwaliteit van de werkgelegenheid,
de sociale bescherming en de 
veiligheidsnormen;

18. benadrukt met klem dat de 
bezuinigingen ten koste gaan van de 
kwaliteit van de werkgelegenheid, de 
sociale bescherming en de 
veiligheidsnormen;

Or. en

Amendement 91
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt met klem dat de
bezuinigingen niet ten koste mogen gaan
van de kwaliteit van de werkgelegenheid,
de sociale bescherming en de 
veiligheidsnormen;

18. benadrukt met klem dat zogenaamde 
bezuinigingen ten koste gaan van de 
kwaliteit van de werkgelegenheid, de 
sociale bescherming en de 
veiligheidsnormen;

Or. en

Amendement 92
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. roept de lidstaten op reeds vanaf 
jonge leeftijd en voor het gehele leven 
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preventieve gezondheidsmaatregelen af te 
dwingen, teneinde te zorgen dat mensen 
gedurende hun gehele werkende leven 
hun werk gezond verlaten;

Or. en

Amendement 93
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. wijst op de cruciale rol van onderwijs 
en opleiding voor het behalen van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie;

19. wijst op de cruciale rol van onderwijs 
en opleiding voor het behalen van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie; onderstreept het belang om 
jongeren voor het onderwijs te behouden 
om zo het aantal jongeren dat niet werkt 
of geen onderwijs of opleiding volgt 
(NEET), te doen afnemen; 

Or. en

Amendement 94
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de lidstaten op om niet alleen te 
blijven streven naar begrotingsconsolidatie, 
maar tegelijkertijd tevens te zorgen voor 
doeltreffende investeringen in onderwijs en 
opleiding;

20. roept lidstaten op om niet alleen te 
blijven streven naar begrotingsconsolidatie, 
maar tegelijkertijd tevens te zorgen voor 
doeltreffende investeringen in onderwijs, 
een leven lang leren en opleiding;

Or. en
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Amendement 95
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de lidstaten op om niet alleen te 
blijven streven naar 
begrotingsconsolidatie, maar tegelijkertijd 
tevens te zorgen voor doeltreffende 
investeringen in onderwijs en opleiding;

20. roept de lidstaten op om te zorgen voor 
doeltreffende investeringen in onderwijs en 
opleiding;

Or. en

Amendement 96
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de lidstaten op om niet alleen te 
blijven streven naar begrotingsconsolidatie, 
maar tegelijkertijd tevens te zorgen voor 
doeltreffende investeringen in onderwijs en 
opleiding;

20. roept lidstaten op om niet alleen te 
blijven streven naar duurzame, 
groeivriendelijke en gedifferentieerde 
begrotingsconsolidatie, maar tegelijkertijd 
tevens te zorgen voor doeltreffende en 
toereikende investeringen in onderwijs en 
opleiding;

Or. en

Amendement 97
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de lidstaten op om niet alleen te 
blijven streven naar begrotingsconsolidatie, 

20. roept de lidstaten op om niet alleen te 
blijven streven naar begrotingsconsolidatie, 
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maar tegelijkertijd tevens te zorgen voor 
doeltreffende investeringen in onderwijs 
en opleiding;

maar tegelijkertijd tevens zich te verbinden 
aan grotere investeringen in onderwijs en 
opleiding;

Or. en

Amendement 98
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de lidstaten op om niet alleen te 
blijven streven naar begrotingsconsolidatie, 
maar tegelijkertijd tevens te zorgen voor 
doeltreffende investeringen in onderwijs en 
opleiding;

20. roept de lidstaten op om niet alleen te 
blijven streven naar begrotingsconsolidatie, 
maar tegelijkertijd tevens te zorgen voor 
doeltreffende investeringen in onderwijs en 
opleiding; benadrukt dat ook al kampen 
diverse lidstaten met budgettaire 
beperkingen, een verlaging van de 
toegewezen middelen voor deze 
noodzakelijke productieve investeringen 
een uitweg uit de crisis niettemin 
belemmert en het concurrentievermogen 
van de eigen economie vermindert;

Or. en

Amendement 99
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de lidstaten op om niet alleen te 
blijven streven naar 
begrotingsconsolidatie, maar tegelijkertijd 
tevens te zorgen voor doeltreffende 
investeringen in onderwijs en opleiding;

20. roept lidstaten op om zich te verbinden 
aan grotere investeringen in onderwijs en 
opleiding;

Or. en
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Amendement 100
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. roept de Commissie op om de 
nodige hervormingen te onderzoeken en 
te bevorderen om productieve 
investeringen zoals investeringen in 
onderwijs en onderzoek en ontwikkeling 
uit te sluiten van de in de EU-regels 
vastgelegde tekortdoelstellingen;

Or. en

Amendement 101
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. roept de lidstaten op om de 
mechanismen van de Europese 
uitwisselingsprogramma’s voor onderwijs, 
opleiding, jeugd en sport op te nemen in 
de maatregelen die in het kader van het 
Europees semester worden genomen;

Or. en

Amendement 102
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. is ingenomen met het feit dat de 
jaarlijkse groeianalyse 2013 ingaat op 
armoede en sociale uitsluiting en tevens de 
maatschappelijke gevolgen van de crisis 
aanpakt; verzoekt de Commissie om deze 
maatregelen duidelijk in de 
landenspecifieke aanbevelingen naar voren 
het halen, alsook om in het bijzonder iets te 
doen aan de armoede onder werkenden, de 
armoede onder mensen met beperkte of 
geheel geen banden met de arbeidsmarkt, 
alsook aan de armoede onder ouderen; 
verzoekt de Europese Raad om deze 
richtsnoeren tot prioriteit te verheffen;

22. neemt kennis van het feit dat de 
jaarlijkse groeianalyse 2013 ingaat op 
armoede en sociale uitsluiting en tevens de 
maatschappelijke gevolgen van de crisis 
aanpakt; verzoekt de Commissie om deze 
maatregelen duidelijk in de 
landenspecifieke aanbevelingen naar voren 
het halen, alsook om in het bijzonder iets te 
doen aan de armoede onder werkenden, de 
armoede onder mensen met beperkte of 
geheel geen banden met de arbeidsmarkt, 
alsook aan de armoede onder ouderen; 
verzoekt de Europese Raad om deze 
richtsnoeren tot prioriteit te verheffen;

Or. en

Amendement 103
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat de voornaamste 
doelstelling van het begrotingsbeleid moet 
zijn dat de middelen van de lidstaten 
worden gebruikt voor productieve 
investeringen en het creëren van banen, 
met name op het vlak van landbouw en 
industrie, voor gerichte ondersteuning 
van exporterende ondernemingen die 
vernieuwen, voor een eerlijkere verdeling 
van de inkomsten en offers en voor 
beëindiging van de fiscale privileges van 
de grote concerns;

Or. en
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Amendement 104
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderkent de noodzaak van verdere
begrotingsconsolidatie om de 
overheidsfinanciën houdbaar te houden 
voor de lange termijn, maar waarschuwt 
voor de negatieve kortetermijngevolgen 
daarvan voor de groei en de 
werkgelegenheid, in het bijzonder in 
landen die in recessie zijn of een 
verwaarloosbare groei te zien geven;

24. onderkent dat begrotingsconsolidatie 
negatieve kortetermijngevolgen heeft voor 
de groei en de werkgelegenheid, in het 
bijzonder in landen die in recessie zijn of 
een verwaarloosbare groei te zien geven;

Or. en

Amendement 105
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderkent de noodzaak van verdere
begrotingsconsolidatie om de 
overheidsfinanciën houdbaar te houden 
voor de lange termijn, maar waarschuwt 
voor de negatieve kortetermijngevolgen 
daarvan voor de groei en de 
werkgelegenheid, in het bijzonder in 
landen die in recessie zijn of een 
verwaarloosbare groei te zien geven;

24. stelt met klem dat het effect van
begrotingsconsolidatie kritisch moet 
worden afgezet tegen het effect ervan op
de groei en de werkgelegenheid op de 
korte termijn, in het bijzonder in landen 
die in recessie zijn of een verwaarloosbare 
groei te zien geven; roept de Commissie en 
de Europese Raad op ruimte te bieden 
voor investeringen ter verwezenlijking van
de Europa 2020-strategie en volledig 
gebruik te maken van de flexibiliteit ten 
tijde van economische neergang waarin is 
voorzien in Verordening (EU) 
nr. 1175/2011 en Verordening (EU) 
nr. 117/2011 van de Raad;

Or. en
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Amendement 106
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderkent de noodzaak van verdere
begrotingsconsolidatie om de 
overheidsfinanciën houdbaar te houden 
voor de lange termijn, maar waarschuwt 
voor de negatieve kortetermijngevolgen
daarvan voor de groei en de 
werkgelegenheid, in het bijzonder in 
landen die in recessie zijn of een 
verwaarloosbare groei te zien geven;

24. onderkent dat acute en snelle
begrotingsconsolidatie negatieve gevolgen 
op korte termijn heeft voor de groei en de 
werkgelegenheid, in het bijzonder in 
landen die in recessie zijn of een 
verwaarloosbare groei te zien geven;

Or. en

Amendement 107
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderkent de noodzaak van verdere 
begrotingsconsolidatie om de 
overheidsfinanciën houdbaar te houden 
voor de lange termijn, maar waarschuwt 
voor de negatieve kortetermijngevolgen 
daarvan voor de groei en de 
werkgelegenheid, in het bijzonder in 
landen die in recessie zijn of een 
verwaarloosbare groei te zien geven;

24. onderkent de noodzaak van verdere 
begrotingsconsolidatie om de 
overheidsfinanciën houdbaar te houden 
voor de lange termijn, maar waarschuwt 
voor de negatieve kortetermijngevolgen 
daarvan voor de groei en de 
werkgelegenheid en de afname van de 
sociale normen, in het bijzonder in landen 
die in recessie zijn of een verwaarloosbare 
groei te zien geven;

Or. en
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Amendement 108
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderkent de noodzaak van verdere
begrotingsconsolidatie om de 
overheidsfinanciën houdbaar te houden 
voor de lange termijn, maar waarschuwt 
voor de negatieve kortetermijngevolgen
daarvan voor de groei en de 
werkgelegenheid, in het bijzonder in 
landen die in recessie zijn of een 
verwaarloosbare groei te zien geven;

24. onderkent dat begrotingsconsolidatie 
negatieve gevolgen op de korte termijn 
heeft voor de groei en de werkgelegenheid, 
in het bijzonder in landen die in recessie 
zijn of een verwaarloosbare groei te zien 
geven;

Or. en

Amendement 109
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderkent de noodzaak van verdere 
begrotingsconsolidatie om de 
overheidsfinanciën houdbaar te houden 
voor de lange termijn, maar waarschuwt 
voor de negatieve kortetermijngevolgen
daarvan voor de groei en de 
werkgelegenheid, in het bijzonder in 
landen die in recessie zijn of een 
verwaarloosbare groei te zien geven;

24. onderkent de noodzaak van verdere 
begrotingsconsolidatie om de 
overheidsfinanciën houdbaar te houden 
voor de lange termijn, maar waarschuwt 
voor de negatieve gevolgen daarvan voor 
de groei en de werkgelegenheid op de 
korte, middellange en lange termijn, in het 
bijzonder in landen die in recessie zijn of 
een verwaarloosbare groei te zien geven;

Or. en

Amendement 110
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. waarschuwt dat een groot aantal 
internationale organisaties, waaronder 
het IMF, de Europese Commissie wijst op 
een fout in haar begrotingsmultipliers, 
waardoor het effect van 
begrotingsconsolidatie op groei en 
werkgelegenheid stelselmatig wordt 
onderschat; dringt er bij de Commissie op 
aan deze multipliers te herzien, aangezien 
de hierop gebaseerde 
beleidsaanbevelingen in veel lidstaten de 
groei en het creëren van banen ernstig 
aantasten; 

Or. en

Amendement 111
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat verdere
begrotingsconsolidatie proportioneel en 
groeivriendelijk dient te zijn en dat deze 
begrotingsconsolidatie dient te worden 
afgestemd op de begrotingsruimte van de 
lidstaten om te komen tot een goed 
evenwicht tussen potentiële negatieve 
groei- en werkgelegenheidseffecten en de 
risico's op het vlak van de houdbaarheid 
van de overheidsschulden;

25. is van mening dat 
begrotingsconsolidatie op proportionele en 
groeivriendelijke wijze moet worden 
nagestreefd en dat deze 
begrotingsconsolidatie dient te worden 
afgestemd op de begrotingsruimte van de 
lidstaten om negatieve groei- en 
werkgelegenheidseffecten te vermijden en 
tegelijkertijd te zorgen voor de 
houdbaarheid van de overheidsschulden op 
de middellange en lange termijn;

Or. en
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Amendement 112
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat verdere 
begrotingsconsolidatie proportioneel en 
groeivriendelijk dient te zijn en dat deze 
begrotingsconsolidatie dient te worden 
afgestemd op de begrotingsruimte van de 
lidstaten om te komen tot een goed 
evenwicht tussen potentiële negatieve 
groei- en werkgelegenheidseffecten en de 
risico's op het vlak van de houdbaarheid 
van de overheidsschulden;

25. is van mening dat verdere 
begrotingsconsolidatie proportioneel en 
groeivriendelijk dient te zijn en dat deze 
begrotingsconsolidatie dient te worden 
afgestemd op de begrotingsruimte van de 
lidstaten om te komen tot een goed 
evenwicht tussen potentiële negatieve 
groei- en werkgelegenheidseffecten en de 
risico's op het vlak van de houdbaarheid 
van de overheidsschulden; verzoekt de 
Commissie er rekening mee te houden dat 
spreiding en vertraging van de 
begrotingsconsolidatie mogelijk is zonder 
daarbij in te gaan tegen de huidige EU-
begrotingsregels; merkt op dat een 
evenwichtigere begrotingsconsolidatie van 
0,5% van het bbp, overeenkomstig de 
verdragen en het begrotingspact, alleen al 
voor 2013 een concrete bewegingsmarge 
biedt van ruim 85 miljard euro, waarmee 
een ambitieuze strategie voor groei en 
werkgelegenheid kan worden 
gefinancierd;

Or. en

Amendement 113
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat verdere
begrotingsconsolidatie proportioneel en 
groeivriendelijk dient te zijn en dat deze 
begrotingsconsolidatie dient te worden 

25. is van mening dat de strategie van 
begrotingsconsolidatie tal van lidstaten 
heeft teruggestort in een recessie en als 
gevolg van de negatieve feedbackeffecten 
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afgestemd op de begrotingsruimte van de 
lidstaten om te komen tot een goed 
evenwicht tussen potentiële negatieve 
groei- en werkgelegenheidseffecten en de 
risico's op het vlak van de houdbaarheid 
van de overheidsschulden;

haar doel voorbijstreeft en waardoor het 
niet lukt de ratio's van de 
overheidsschulden onder controle te 
krijgen; roept de Commissie, de ECB en 
de Raad op een tijdelijk, maar direct 
ingaand moratorium op nieuwe 
bezuinigingsmaatregelen in te stellen, 
gevolgd door een fundamentele 
herziening van de tekortdoelstellingen 
teneinde het tempo van de consolidatie af 
te stemmen op de toestand van de reële 
economie;

Or. en

Amendement 114
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. is van mening dat verdere 
begrotingsconsolidatie proportioneel en 
groeivriendelijk dient te zijn en dat deze 
begrotingsconsolidatie dient te worden 
afgestemd op de begrotingsruimte van de 
lidstaten om te komen tot een goed 
evenwicht tussen potentiële negatieve 
groei- en werkgelegenheidseffecten en de 
risico's op het vlak van de houdbaarheid 
van de overheidsschulden;

25. is van mening dat verdere 
begrotingsconsolidatie proportioneel en 
groeivriendelijk dient te zijn en dat deze 
begrotingsconsolidatie dient te worden 
afgestemd op de begrotingsruimte van de 
lidstaten en dat van de Europese economie 
in haar geheel, om te komen tot een goed 
evenwicht tussen potentiële negatieve 
groei- en werkgelegenheidseffecten en de 
risico's op het vlak van de houdbaarheid 
van de overheidsschulden;

Or. en

Amendement 115
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. roept de Commissie op haar 
modellen opnieuw af te stemmen op de 
gevolgen van het multipliereffect van de 
begrotingsbezuinigingen van de lidstaten 
overeenkomstig de recente herzieningen 
door het IMF;

Or. en

Amendement 116
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Europese Raad om te 
zorgen voor samenhang tussen de 
verschillende prioriteiten van haar 
beleidsrichtsnoeren, teneinde ervoor te 
zorgen dat begrotingsconsolidatie niet ten 
koste gaat van het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel, ze de armoede 
en de sociale uitsluiting niet vergroot en de 
kwaliteit van de openbare dienstverlening 
niet verslechtert; is van mening dat er in de 
allereerste plaats geïntegreerde 
hervormingsmaatregelen en investeringen 
gedaan moeten worden die enerzijds de 
groei en de schepping van nieuwe 
werkgelegenheid bevorderen en anderzijds 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
op lange termijn waarborgen;

26. verzoekt de Europese Raad om te 
zorgen voor samenhang tussen de 
verschillende prioriteiten van haar 
beleidsrichtsnoeren, teneinde ervoor te 
zorgen dat begrotingsconsolidatie niet ten 
koste gaat van het duurzame groei- en 
werkgelegenheidspotentieel, ze de armoede 
en de sociale uitsluiting niet vergroot en de 
kwaliteit van de openbare dienstverlening 
niet verslechtert; is van mening dat er in de 
allereerste plaats geïntegreerde 
hervormingsmaatregelen en investeringen 
gedaan moeten worden die enerzijds de 
groei en de schepping van nieuwe 
werkgelegenheid bevorderen en anderzijds 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
op lange termijn waarborgen;

Or. en

Amendement 117
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Europese Raad om te 
zorgen voor samenhang tussen de 
verschillende prioriteiten van haar 
beleidsrichtsnoeren, teneinde ervoor te 
zorgen dat begrotingsconsolidatie niet ten 
koste gaat van het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel, ze de armoede 
en de sociale uitsluiting niet vergroot en de 
kwaliteit van de openbare dienstverlening 
niet verslechtert; is van mening dat er in de 
allereerste plaats geïntegreerde 
hervormingsmaatregelen en investeringen 
gedaan moeten worden die enerzijds de 
groei en de schepping van nieuwe 
werkgelegenheid bevorderen en anderzijds 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
op lange termijn waarborgen;

26. verzoekt de Europese Raad om te 
zorgen voor samenhang tussen de 
verschillende prioriteiten van haar 
beleidsrichtsnoeren, teneinde ervoor te 
zorgen dat het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel niet wordt 
aangetast, de armoede en de sociale 
uitsluiting niet wordt vergroot en de 
kwaliteit van de openbare dienstverlening 
niet wordt verslechtert; is van mening dat 
er in de allereerste plaats geïntegreerde 
hervormingsmaatregelen en investeringen 
gedaan moeten worden die enerzijds de 
groei en de schepping van nieuwe
werkgelegenheid bevorderen en anderzijds 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
op lange termijn waarborgen;

Or. en

Amendement 118
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Europese Raad om te 
zorgen voor samenhang tussen de 
verschillende prioriteiten van haar 
beleidsrichtsnoeren, teneinde ervoor te 
zorgen dat begrotingsconsolidatie niet ten 
koste gaat van het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel, ze de armoede 
en de sociale uitsluiting niet vergroot en de 
kwaliteit van de openbare dienstverlening 
niet verslechtert; is van mening dat er in de 
allereerste plaats geïntegreerde 
hervormingsmaatregelen en investeringen 
gedaan moeten worden die enerzijds de 

26. verzoekt de Europese Raad om te 
zorgen voor samenhang tussen de 
verschillende prioriteiten van haar 
beleidsrichtsnoeren, teneinde ervoor te 
zorgen dat het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel niet wordt 
aangetast, de armoede en de sociale 
uitsluiting niet wordt vergroot en de 
kwaliteit van de openbare dienstverlening 
niet wordt verslechtert; is van mening dat 
er in de allereerste plaats geïntegreerde 
hervormingsmaatregelen en investeringen 
gedaan moeten worden die enerzijds de 
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groei en de schepping van nieuwe 
werkgelegenheid bevorderen en anderzijds 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
op lange termijn waarborgen;

groei en de schepping van nieuwe 
werkgelegenheid bevorderen en anderzijds 
de houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
op lange termijn waarborgen;

Or. en

Amendement 119
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Europese Raad om te 
zorgen voor samenhang tussen de 
verschillende prioriteiten van haar 
beleidsrichtsnoeren, teneinde ervoor te 
zorgen dat begrotingsconsolidatie niet ten 
koste gaat van het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel, ze de armoede 
en de sociale uitsluiting niet vergroot en de 
kwaliteit van de openbare dienstverlening 
niet verslechtert; is van mening dat er in de 
allereerste plaats geïntegreerde 
hervormingsmaatregelen en investeringen 
gedaan moeten worden die enerzijds de 
groei en de schepping van nieuwe 
werkgelegenheid bevorderen en 
anderzijds de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën op lange termijn 
waarborgen;

26. verzoekt de Europese Raad om te 
zorgen voor samenhang tussen de 
verschillende prioriteiten van haar 
beleidsrichtsnoeren, teneinde ervoor te 
zorgen dat begrotingsconsolidatie niet ten 
koste gaat van het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel, ze de armoede 
en de sociale uitsluiting niet vergroot en de 
universele toegang tot de openbare 
dienstverlening niet verslechtert; is van 
mening dat er in de allereerste plaats moet 
worden gezorgd voor geïntegreerde 
hervorming;

Or. en

Amendement 120
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. roept de Europese Raad op om, 
mocht hij de eerste prioriteit van de 
jaarlijkse groeianalyse 2013 van 
“gedifferentieerde en groeivriendelijke 
begrotingsconsolidatie” goedkeuren, 
specifiek uit te leggen hoe deze kan 
worden uitgevoerd in volledige 
overeenstemming met het doel van grotere 
sociale cohesie en armoedebestrijding, 
zoals opgenomen in zijn vierde prioriteit 
van “bestrijding van de werkloosheid en 
de sociale gevolgen van de crisis”;

Or. en

Amendement 121
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. roept de Commissie op sociale 
indicatoren op te nemen op het 
scoreboard voor de correctie van de 
macro-economische onevenwichtigheden, 
zoals inkomensongelijkheid en deelname 
aan de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 122
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. benadrukt de noodzaak van een juist 27. benadrukt de noodzaak van volledige 
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evenwicht tussen begrotingsconsolidatie en 
economische maatregelen enerzijds en 
sociaal beleid, groei- en 
werkgelegenheidsmaatregelen anderzijds;

samenhang tussen begrotingsconsolidatie 
en economische maatregelen enerzijds en 
sociaal beleid, groei- en 
werkgelegenheidsmaatregelen anderzijds;

Or. en

Amendement 123
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. waarschuwt dat de kosten voor de 
aanpassingen niet gelijk worden verdeeld 
tussen de landen met een tekort en de 
landen met een overschot; benadrukt dat, 
terwijl landen met een tekort worden 
verplicht een interne devaluatie door te 
voeren door middel van een verlaging van 
de lonen en dus de binnenlandse vraag, 
landen met een overschot niet worden 
verplicht omgekeerd hetzelfde te doen; 
merkt op dat landen met een overschot 
bewegingsruimte hebben die moet worden 
gebruikt; dringt er bij deze landen op aan 
een expansief begrotingsbeleid door te 
voeren en overige passende stappen te 
nemen om het tempo van de nominale 
groei van lonen en prijzen op te voeren, 
teneinde de binnenlandse vraag te 
stimuleren en een toename van de 
buitenlandse vraag van landen met een 
tekort te bevorderen;

Or. en

Amendement 124
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. waarschuwt dat, om het 
concurrentievermogen te vergroten, de 
aandacht in veel lidstaten is uitgegaan 
naar een buitensporige aanpassing van de 
loonkosten per eenheid door middel van 
loonsverlagingen, hetgeen resulteert in 
een forse uitholling van de koopkracht 
van veel EU-werknemers;

Or. en

Amendement 125
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quater. dringt er bij de landen in de 
eurozone op aan de nodige hulpmiddelen 
te ontwikkelen om hun 
concurrentievermogen te beheren; 
benadrukt dat voor deze inspanningen 
coördinatie op Europees niveau vereist is 
ter voorkoming van de schadelijke 
gevolgen van “beggar thy neighbour”-
strategieën en de daarmee gepaard 
gaande buitensporige loon-prijsspiralen;

Or. en

Amendement 126
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 quinquies. vraagt de Commissie de 
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nodige mechanismen vast te stellen om te 
controleren en te garanderen dat lidstaten 
de sociale aanbevelingen verwezenlijken 
die zijn geïntroduceerd in het Europees 
semester en in het nationale 
hervormingsprogramma; betreurt het feit 
dat dit in de eerdere semesters niet is 
gedaan;

Or. en

Amendement 127
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. acht het een slechte zaak dat het 
Europees Parlement en de nationale 
parlementen nog altijd een beperkte rol 
spelen in het Europees semester; wijst op 
het feit dat de beleidsrichtsnoeren in de 
door de Commissie geïnitieerde en door de 
Europese Raad te bekrachtigen jaarlijkse 
groeianalyse zonder parlementaire inbreng 
tot stand komen en dus de nodige 
democratische legitimiteit ontberen;

28. betreurt het feit dat het Europees 
Parlement en de nationale parlementen nog 
altijd een beperkte rol spelen in het 
Europees semester; wijst op het feit dat de 
beleidsrichtsnoeren in de door de 
Commissie geïnitieerde en door de 
Europese Raad te bekrachtigen jaarlijkse 
groeianalyse zonder parlementaire inbreng 
tot stand komen en dus de nodige 
democratische legitimiteit ontberen;

Or. en

Amendement 128
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. acht het een slechte zaak dat het 
Europees Parlement en de nationale 
parlementen nog altijd een beperkte rol 
spelen in het Europees semester; wijst op 

28. is bezorgd over het feit dat het 
Europees Parlement, de nationale 
parlementen, de sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld nog altijd een 
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het feit dat de beleidsrichtsnoeren in de 
door de Commissie geïnitieerde en door de 
Europese Raad te bekrachtigen jaarlijkse 
groeianalyse zonder parlementaire inbreng 
tot stand komen en dus de nodige 
democratische legitimiteit ontberen;

beperkte rol spelen in het Europees 
semester; wijst op het feit dat de 
beleidsrichtsnoeren in de door de 
Commissie geïnitieerde en door de 
Europese Raad te bekrachtigen jaarlijkse 
groeianalyse zonder parlementaire en 
maatschappelijke inbreng tot stand komen 
en dus de nodige democratische legitimiteit 
ontberen;

Or. en

Amendement 129
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. vraagt de Commissie de lidstaten te 
verplichten maximale transparantie te 
garanderen bij de uitwerking van de 
nationale hervormingsprogramma’s, 
evenals uitgebreide betrokkenheid van 
nationale parlementen en sociale 
vertegenwoordigers bij dit proces;

Or. en

Amendement 130
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. benadrukt dat Europa behoefte 
heeft aan een macro-economisch kader 
dat gericht is op duurzame ontwikkeling, 
en aan meer werkgelegenheid en sociale 
samenhang; is van oordeel dat het 
monetair en fiscaal beleid in de EU een 
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schadelijk effect hebben gehad op de 
groei van de economie en de 
werkgelegenheid, en herinnert eraan dat 
het monetair beleid moet bijdragen aan de 
versterking van het economisch herstel en 
de bestrijding van werkloosheid, zodat de 
directe vernietiging van duizenden banen 
in de EU wordt beperkt en kwalitatief 
goede banen met rechten worden 
gecreëerd;

Or. en

Amendement 131
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. wijst er nog eens op dat er voor het 
versterken van banenrijke groei 
werkgelegenheidsbeleid nodig is dat de 
schepping van nieuwe werkgelegenheid 
stimuleert, positieve overgangen van de 
ene naar de andere baan en van 
werkloosheid naar werkgelegenheid 
faciliteert, het arbeidsaanbod vergroot en 
de aansluiting op de behoeften van de 
arbeidsmarkt geografisch en qua 
vaardigheden verbetert;

30. wijst er nog eens op dat er voor het 
versterken van banenrijke groei 
werkgelegenheidsbeleid nodig is dat de 
schepping van nieuwe werkgelegenheid 
stimuleert, positieve overgangen van de 
ene naar de andere baan en van 
werkloosheid naar werkgelegenheid 
faciliteert, het arbeidsvolume herverdeelt
en de aansluiting op de behoeften van de 
arbeidsmarkt geografisch en qua 
vaardigheden verbetert;

Or. en

Amendement 132
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt de noodzaak tot 31. benadrukt de noodzaak tot 
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arbeidsmarkthervormingen ter verhoging 
van de arbeidsproductiviteit en -efficiëntie 
om zo het concurrentievermogen van de 
Europese economie te verbeteren en te 
zorgen voor duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid; is van mening dat 
arbeidsmarkthervormingen op dusdanige 
wijze dienen te worden uitgevoerd dat de 
kwaliteit van de werkgelegenheid wordt 
bevorderd;

arbeidsmarkthervormingen om sterk de 
nadruk te leggen op de bevordering van 
kwaliteitsvolle arbeid, verbeterde sociale 
zekerheid en sociale integratie, een 
versterking van de bestaande en de 
invoering van nieuwe rechten van 
werknemers, de bevordering van 
gezondheid en veiligheid op het werk, een 
verbetering van het sociaalrisicobeheer en 
de verzoening van werk en privéleven;

Or. en

Amendement 133
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt de noodzaak tot 
arbeidsmarkthervormingen ter verhoging 
van de arbeidsproductiviteit en -efficiëntie 
om zo het concurrentievermogen van de 
Europese economie te verbeteren en te 
zorgen voor duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid; is van mening dat 
arbeidsmarkthervormingen op dusdanige 
wijze dienen te worden uitgevoerd dat de 
kwaliteit van de werkgelegenheid wordt 
bevorderd;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 134
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt de noodzaak tot 31. benadrukt de noodzaak tot 
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arbeidsmarkthervormingen ter verhoging 
van de arbeidsproductiviteit en -efficiëntie 
om zo het concurrentievermogen van de 
Europese economie te verbeteren en te 
zorgen voor duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid; is van mening dat 
arbeidsmarkthervormingen op dusdanige 
wijze dienen te worden uitgevoerd dat de 
kwaliteit van de werkgelegenheid wordt 
bevorderd;

arbeidsmarkthervormingen ter verhoging 
van de arbeidsproductiviteit en -efficiëntie 
om zo het concurrentievermogen van de 
Europese economie te verbeteren en te 
zorgen voor duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid, terwijl tegelijkertijd het 
Europees sociaal acquis en de beginselen 
daarvan strikt worden nageleefd zowel 
naar de letter als naar de geest; is van 
mening dat arbeidsmarkthervormingen op 
dusdanige wijze dienen te worden 
uitgevoerd dat de kwaliteit van de 
werkgelegenheid wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 135
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt de noodzaak tot 
arbeidsmarkthervormingen ter verhoging 
van de arbeidsproductiviteit en -efficiëntie 
om zo het concurrentievermogen van de 
Europese economie te verbeteren en te 
zorgen voor duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid; is van mening dat 
arbeidsmarkthervormingen op dusdanige 
wijze dienen te worden uitgevoerd dat de 
kwaliteit van de werkgelegenheid wordt 
bevorderd;

31. benadrukt de noodzaak tot 
arbeidsmarkthervormingen ter verhoging 
van de arbeidsproductiviteit en -efficiëntie 
om zo het concurrentievermogen van de 
Europese economie te verbeteren en te 
zorgen voor duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid, terwijl tegelijkertijd het 
Europees sociaal acquis en de beginselen 
daarvan strikt worden nageleefd zowel
naar de letter als naar de geest; is van 
mening dat arbeidsmarkthervormingen op 
dusdanige wijze dienen te worden 
uitgevoerd dat de kwaliteit van de 
werkgelegenheid wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 136
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. wil de lidstaten voorstellen om in 
zoverre de overheidsfinanciën dit toelaten 
de belastingen op arbeid te verminderen, 
vooral ten behoeve van laaggeschoolde en 
laagbetaalde werknemers en kwetsbare 
groeperingen; is van mening dat 
specifieke doelgerichte tijdelijke 
verminderingen van sociale 
zekerheidsbijdragen en loonsubsidiëring 
voor nieuwe werknemers - vooral die ten 
behoeve van laaggeschoolde en langdurig 
werklozen - uiterst doeltreffende prikkels 
zijn ten behoeve van nieuwe 
werkgelegenheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 137
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. benadrukt dat de lidstaten 
maatregelen moeten invoeren voor meer 
zekerheid door onzekere vormen van 
arbeid en de atypische 
arbeidsovereenkomsten die hiermee 
samenhangen geleidelijk aan af te 
schaffen, met als doel de atypische 
vormen van arbeid in te perken en te 
verminderen en misbruik van dergelijke 
vormen van arbeid te bestraffen; roept de 
lidstaten derhalve op een combinatie van 
veilige en betrouwbare arbeidscontracten, 
actieve en integrale beleidsmaatregelen 
voor de arbeidsmarkt, effectieve 
maatregelen voor een leven lang leren en 
hoogwaardige socialezekerheidsstelsels 
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door te voeren teneinde voor 
beroepsovergangen te zorgen, die 
vergezeld gaan van duidelijke rechten 
voor werklozen op passende 
voorzieningen en toegespitste maatregelen 
om een kwalitatief goede baan dan wel 
een opleiding te vinden en waar nodig om 
hun vaardigheden en competenties te 
vergroten;

Or. en

Amendement 138
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat de 
pensioensgerechtigde leeftijd meebewegen 
moet met de ontwikkeling van de 
levensverwachting, maar brengt in 
herinnering dat er nog altijd ruimte is om 
de feitelijke pensioenleeftijd zonder 
verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd te verhogen door het aantal mensen 
dat met vroegtijdig pensioen gaat te 
verminderen; is er van overtuigd dat voor 
een succesvolle verhoging van de 
pensioensgerechtigde leeftijd de 
hervormingen van de pensioenstelsels 
gepaard dienen te gaan met beleid ter 
bevordering van de arbeidskansen van 
oudere werknemers door hen toegang te 
bieden tot levenslang leren en dat er 
beleidsmaatregelen inzake belastingen en 
uitkeringen moeten worden getroffen die 
ertoe aanzetten langer te blijven werken en 
die het actief gezond ouder worden 
bevorderen;

33. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; brengt in herinnering 
dat er een zekere ruimte is om de feitelijke 
pensioenleeftijd zonder verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd te verhogen 
door het aantal mensen dat vroegtijdig met
pensioen gaat te verminderen is er van 
overtuigd dat voor een succesvolle 
verhoging van de pensioengerechtigde
leeftijd de hervormingen van de 
pensioenstelsels gepaard dienen te gaan 
met beleid ter bevordering van de 
arbeidskansen van oudere werknemers 
door hen toegang te bieden tot levenslang 
leren en dat er beleidsmaatregelen inzake 
belastingen en uitkeringen moeten worden 
getroffen die ertoe aanzetten langer te 
blijven werken en die het actief gezond 
ouder worden bevorderen;

Or. en
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Amendement 139
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat de 
pensioensgerechtigde leeftijd meebewegen 
moet met de ontwikkeling van de
levensverwachting, maar brengt in 
herinnering dat er nog altijd ruimte is om 
de feitelijke pensioenleeftijd zonder 
verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd te verhogen door het aantal mensen 
dat met vroegtijdig pensioen gaat te 
verminderen; is er van overtuigd dat voor 
een succesvolle verhoging van de 
pensioensgerechtigde leeftijd de 
hervormingen van de pensioenstelsels
gepaard dienen te gaan met beleid ter 
bevordering van de arbeidskansen van 
oudere werknemers door hen toegang te 
bieden tot levenslang leren en dat er 
beleidsmaatregelen inzake belastingen en 
uitkeringen moeten worden getroffen die 
ertoe aanzetten langer te blijven werken en 
die het actief gezond ouder worden 
bevorderen;

33. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat de 
pensioengerechtigde leeftijd kan worden 
afgezet tegen de ontwikkeling van een 
gezonde levensverwachting, maar brengt in 
herinnering dat er nog altijd ruimte is om 
de feitelijke pensioenleeftijd zonder 
verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd te verhogen door het aantal mensen 
dat vroegtijdig met pensioen gaat te 
verminderen, met name door de 
arbeidsomstandigheden te verbeteren; is 
er van overtuigd dat voor een succesvolle 
verhoging van de pensioengerechtigde
leeftijd de hervormingen primair de 
arbeidskansen van oudere werknemers 
moeten bevorderen door hen toegang te 
bieden tot levenslang leren en dat er 
beleidsmaatregelen inzake belastingen en 
uitkeringen moeten worden getroffen die 
ertoe aanzetten langer te blijven werken en 
die het actief gezond ouder worden 
bevorderen; 

Or. en

Amendement 140
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt de noodzaak tot hervorming 33. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
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van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat de 
pensioensgerechtigde leeftijd meebewegen 
moet met de ontwikkeling van de 
levensverwachting, maar brengt in 
herinnering dat er nog altijd ruimte is om 
de feitelijke pensioenleeftijd zonder 
verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd te verhogen door het aantal 
mensen dat met vroegtijdig pensioen gaat 
te verminderen; is er van overtuigd dat 
voor een succesvolle verhoging van de 
pensioensgerechtigde leeftijd de 
hervormingen van de pensioenstelsels 
gepaard dienen te gaan met beleid ter 
bevordering van de arbeidskansen van 
oudere werknemers door hen toegang te 
bieden tot levenslang leren en dat er 
beleidsmaatregelen inzake belastingen en 
uitkeringen moeten worden getroffen die 
ertoe aanzetten langer te blijven werken 
en die het actief gezond ouder worden 
bevorderen;

van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken en zo te zorgen voor 
publieke socialezekerheidsstelsels die 
gericht zijn op eerlijke hervormingen die 
een fatsoenlijk leven mogelijk maken;

Or. en

Amendement 141
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat de 
pensioensgerechtigde leeftijd meebewegen 
moet met de ontwikkeling van de 
levensverwachting, maar brengt in 
herinnering dat er nog altijd ruimte is om 
de feitelijke pensioenleeftijd zonder 
verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd te verhogen door het aantal mensen 
dat met vroegtijdig pensioen gaat te 
verminderen; is er van overtuigd dat voor 

33. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat de 
pensioengerechtigde leeftijd moet
meebewegen met de ontwikkeling van de 
levensverwachting, maar brengt in 
herinnering dat er nog altijd 
bewegingsruimte is om de effectieve
pensioenleeftijd zonder verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd te verhogen 
door het aantal mensen dat vroegtijdig met 
pensioen gaat te verminderen; is er van 
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een succesvolle verhoging van de 
pensioensgerechtigde leeftijd de 
hervormingen van de pensioenstelsels 
gepaard dienen te gaan met beleid ter 
bevordering van de arbeidskansen van 
oudere werknemers door hen toegang te 
bieden tot levenslang leren en dat er 
beleidsmaatregelen inzake belastingen en 
uitkeringen moeten worden getroffen die 
ertoe aanzetten langer te blijven werken en 
die het actief gezond ouder worden 
bevorderen;

overtuigd dat om de effectieve
pensioengerechtigde leeftijd met succes te 
kunnen verhogen, de hervormingen van de 
pensioenstelsels gepaard dienen te gaan 
met beleid ter bevordering van de 
arbeidskansen van oudere werknemers 
door hen toegang te bieden tot levenslang 
leren en dat er beleidsmaatregelen inzake 
belastingen en uitkeringen moeten worden 
getroffen die ertoe aanzetten langer te 
blijven werken en die het actief gezond 
ouder worden bevorderen;

Or. en

Amendement 142
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat de 
pensioensgerechtigde leeftijd meebewegen 
moet met de ontwikkeling van de
levensverwachting, maar brengt in 
herinnering dat er nog altijd ruimte is om 
de feitelijke pensioenleeftijd zonder 
verhoging van de pensioengerechtigde
leeftijd te verhogen door het aantal mensen 
dat met vroegtijdig pensioen gaat te 
verminderen; is er van overtuigd dat voor 
een succesvolle verhoging van de 
pensioensgerechtigde leeftijd de 
hervormingen van de pensioenstelsels 
gepaard dienen te gaan met beleid ter 
bevordering van de arbeidskansen van 
oudere werknemers door hen toegang te 
bieden tot levenslang leren en dat er 
beleidsmaatregelen inzake belastingen en 
uitkeringen moeten worden getroffen die 
ertoe aanzetten langer te blijven werken 
en die het actief gezond ouder worden 

33. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat de 
pensioengerechtigde leeftijd moet 
meebewegen met de ontwikkeling van een 
gezonde levensverwachting, maar brengt in 
herinnering dat er nog altijd 
bewegingsruimte is om de effectieve
pensioenleeftijd zonder verhoging van de 
pensioengerechtigde leeftijd te verhogen 
door het aantal mensen dat vroegtijdig met
pensioen gaat te verminderen; is er van 
overtuigd dat om de effectieve
pensioengerechtigde leeftijd met succes te 
kunnen verhogen, de hervormingen van de 
pensioenstelsels, met name door de 
beperking van regelingen voor vervroegd 
pensioen en overige trajecten voor 
vervroegd uittreden, gepaard dienen te 
gaan met beleid ter bevordering van de 
arbeidskansen van oudere werknemers 
door hen toegang te bieden tot levenslang 
leren, hetgeen verplicht geboden moet 
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bevorderen; worden;

Or. en

Amendement 143
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. verzoekt de Commissie om samen met 
de lidstaten ervoor te zorgen dat 
bezuinigingsprogramma's geen barrières 
opwerpen voor 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen en groeibevorderend beleid en 
niet ten koste gaan van de sociale 
zekerheid; dringt er bij de lidstaten op aan 
om voorrang te verlenen aan 
groeivriendelijke uitgaven als voor 
onderwijs, levenslang leren, onderzoek en
innovatie, alsmede om te zorgen voor een 
doeltreffende inzet van de middelen 
daarvoor;

34. verzoekt de Commissie om samen met 
de lidstaten ervoor te zorgen dat 
bezuinigingsprogramma's geen barrières 
opwerpen voor 
werkgelegenheidsbevorderende 
maatregelen en groeibevorderend beleid en 
niet ten koste gaan van de sociale 
zekerheid; dringt er bij de lidstaten op aan 
om voorrang te verlenen aan 
groeivriendelijke uitgaven als voor 
onderwijs, levenslang leren, onderzoek,
innovatie en energie-efficiëntie, alsmede 
om te zorgen voor een doeltreffende inzet 
van de middelen daarvoor;

Or. en

Amendement 144
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ingenomen met de beoogde 
uitbuiting van het 
werkgelegenheidsscheppend potentieel van 
belangrijke sectoren als de groene 
economie, de gezondheids- en sociale zorg 
en de ICT-sector in de prioriteiten voor de 
groeianalyse voor 2013; verzoekt de 

35. is ingenomen met de beoogde benutting
van het werkgelegenheidsscheppend 
potentieel van belangrijke sectoren als 
innovatieve industrieën, diensten, de 
gezondheids- en sociale zorg en de ICT-
sector in de prioriteiten voor de 
groeianalyse voor 2013; verzoekt de 
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Commissie en de lidstaten om initiatieven 
ten behoeve van de ontwikkeling van deze 
sectoren met een hoog 
werkgelegenheidspotentieel te 
ondersteunen;

Commissie en de lidstaten om initiatieven 
ten behoeve van de ontwikkeling van deze 
sectoren met een hoog 
werkgelegenheidspotentieel te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 145
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ingenomen met de beoogde 
uitbuiting van het 
werkgelegenheidsscheppend potentieel van 
belangrijke sectoren als de groene 
economie, de gezondheids- en sociale zorg 
en de ICT-sector in de prioriteiten voor de 
groeianalyse voor 2013; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om initiatieven 
ten behoeve van de ontwikkeling van deze 
sectoren met een hoog 
werkgelegenheidspotentieel te 
ondersteunen;

35. is ingenomen met de beoogde benutting
van het werkgelegenheidsscheppend 
potentieel van belangrijke sectoren als de 
groene economie, de gezondheids- en 
sociale zorg (de zogeheten witte sector) en 
de ICT-sector in de prioriteiten voor de 
groeianalyse voor 2013; verzoekt de 
Commissie en lidstaten om initiatieven ten 
behoeve van de ontwikkeling van deze 
sectoren met een hoog 
werkgelegenheidspotentieel te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 146
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst er nogmaals op dat volledige 
uitbuiting van het 
werkgelegenheidsscheppend potentieel van 
deze nieuwe sectoren om de nodige 
aanpassingen vraagt, voornamelijk van 

36. wijst er nogmaals op dat het 
werkgelegenheidsscheppend potentieel van 
deze nieuwe sectoren om de nodige 
aanpassingen vraagt, voornamelijk van 
lager geschoolde en oudere werknemers, 
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lager geschoolde en oudere werknemers, 
alsmede nieuwe vaardigheden verzoekt de 
Commissie en de lidstaten in beeld te 
brengen welke vaardigheden deze sectoren
nodig zullen hebben en te investeren in 
onderwijs en opleiding in deze nieuwe 
vaardigheden;

alsmede nieuwe vaardigheden; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten niet alleen in 
beeld te brengen welke vaardigheden nodig 
zullen zijn, maar ook de investeringen in 
onderwijs en opleiding in deze nieuwe 
vaardigheden op te schroeven;

Or. en

Amendement 147
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. wijst er nogmaals op dat volledige 
uitbuiting van het 
werkgelegenheidsscheppend potentieel van 
deze nieuwe sectoren om de nodige 
aanpassingen vraagt, voornamelijk van 
lager geschoolde en oudere werknemers, 
alsmede nieuwe vaardigheden verzoekt de 
Commissie en de lidstaten in beeld te 
brengen welke vaardigheden deze sectoren
nodig zullen hebben en te investeren in 
onderwijs en opleiding in deze nieuwe 
vaardigheden;

36. wijst er nogmaals op dat het 
werkgelegenheidsscheppend potentieel van 
deze nieuwe sectoren om de nodige 
aanpassingen vraagt, voornamelijk van 
lager geschoolde en oudere werknemers, 
alsmede nieuwe vaardigheden; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten niet alleen in 
beeld te brengen welke vaardigheden nodig 
zullen zijn, maar ook de investeringen in 
onderwijs en opleiding in deze nieuwe 
vaardigheden op te schroeven;

Or. en

Amendement 148
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. betreurt het feit dat er op geen enkele 
wijze gewag wordt gemaakt van mogelijke 
stappen voor de tenuitvoerlegging van 

37. betreurt het feit dat er op geen enkele 
wijze gewag wordt gemaakt van mogelijke 
stappen voor de tenuitvoerlegging van 
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gendermainstreaming in de prioriteiten van 
de Jaarlijkse groeianalyse 2013; is van 
mening dat voor de verwezenlijking van de 
hoofddoelstelling voor de werkgelegenheid 
van de Europa 2020-strategie aanzienlijke 
verhoging van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen cruciaal is; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om alle nodige 
maatregelen te treffen ter bevordering van 
een hogere werkgelegenheid onder 
vrouwen, zoals betaalbare zorg en 
kinderzorg, passende moederschaps-, 
vaderschaps- en 
ouderschapsverlofregelingen, alsook 
flexibele arbeidstijden en werklocaties;

gendermainstreaming in de prioriteiten van 
de Jaarlijkse groeianalyse 2013; is van 
mening dat voor de verwezenlijking van de 
hoofddoelstelling voor de werkgelegenheid 
van de Europa 2020-strategie aanzienlijke 
verhoging van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen cruciaal is; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om alle nodige 
maatregelen te treffen ter bevordering van 
een hogere werkgelegenheid onder 
vrouwen, zoals betaalbare zorg en 
kinderzorg, passende moederschaps-, 
vaderschaps- en 
ouderschapsverlofregelingen;

Or. en

Amendement 149
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. verzoekt de lidstaten het 
ondernemingsklimaat - voor het MKB in 
het bijzonder - te verbeteren en verzoekt de 
Commissie en de Europese Raad om de 
inspanningen ter verbetering van de interne 
markt te intensiveren, de digitale economie 
te bevorderen en zich te concentreren op 
slimme regelgeving teneinde onnodige 
bureaucratie weg te snijden; is ingenomen 
met de Akte voor de interne markt II en 
pleit voor een snelle en volledige 
tenuitvoerlegging daarvan;

38. verzoekt de lidstaten het 
ondernemingsklimaat - voor het MKB in 
het bijzonder - te verbeteren en verzoekt de 
Commissie en de Europese Raad om de 
inspanningen ter verbetering van de interne 
markt te intensiveren, de digitale economie 
te bevorderen en zich te concentreren op 
slimme regelgeving teneinde onnodige 
bureaucratie weg te snijden;

Or. en

Amendement 150
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

38 bis. roept de Commissie op de 
governance van de interne markt tot een 
topprioriteit te maken, aangezien deze 
aanzienlijk bijdraagt tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het Europees semester, namelijk 
duurzame economische groei en 
werkgelegenheid; is van mening dat de 
landenspecifieke aanbevelingen van de 
Commissie de lidstaten tegelijk meer 
praktische oplossingen moeten bieden 
voor een betere werking van de interne 
markt, zodat de voltooiing van de interne 
markt op meer steun kan rekenen van de 
publieke opinie en de politiek;

Or. en

Amendement 151
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. is ingenomen met de erkenning van het 
belang van toegang tot financiering voor 
het MKB, aangezien het de hoeksteen van 
de werkgelegenheid en schepping van 
nieuwe werkgelegenheid in de EU is, 
alsmede omdat het aldus een belangrijk 
middel kan zijn ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid en de genderkloof; 
dringt er bij de lidstaten op aan om de 
toegang tot financiering voor het MKB tot 
absolute prioriteit voor hun nationale 
groeiplannen te verheffen;

39. is ingenomen met de erkenning van het 
belang van toegang tot financiering voor 
het MKB, aangezien het de hoeksteen van 
de werkgelegenheid en schepping van 
nieuwe werkgelegenheid in de EU is, 
alsmede omdat het aldus een belangrijk 
middel kan zijn ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid en de genderkloof; 
dringt er bij de lidstaten op aan om de 
toegang tot financiering voor het MKB tot 
absolute prioriteit voor hun nationale 
groeiplannen te verheffen; dringt er bij de 
lidstaten tevens op aan eenvoudige 
toegang te bieden tot de Europese fondsen 
die daarvoor bestemd zijn; 
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Or. en

Amendement 152
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om het sociaal ondernemerschap binnen 
het meerjarig kader 2014-2020 krachtig te 
ondersteunen, aangezien er duidelijk een 
groot potentieel bestaat voor nieuwe 
banen en innovatieve groei;

Or. en

Amendement 153
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. benadrukt dat voor het behalen van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie alle instrumenten en financiële 
steun van de EU ten volle moeten worden 
ingezet; verzoekt de lidstaten om volledig 
gebruik te maken van de Structuurfondsen 
ter bevordering van de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt van mensen en ter 
doeltreffende bestrijding van structurele, 
langdurige en jongerenwerkloosheid;

41. dringt er bij de Commissie op aan om
voor het behalen van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie alle instrumenten 
en financiële steun van de EU ten volle in 
te zetten; verzoekt de lidstaten om volledig 
gebruik te maken van de Structuurfondsen 
ter bevordering van de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt van mensen en ter 
doeltreffende bestrijding van structurele, 
langdurige en jongerenwerkloosheid;

Or. en

Amendement 154
Sergio Gutiérrez Prieto, Frédéric Daerden
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. verzoekt de Commissie om te 
onderzoeken of het mogelijk is om de 
deelname van lidstaten aan de 
cofinanciering van de EU-fondsen of 
-programma’s binnen rubriek 1 
“Duurzame groei” van het meerjarig 
financieel kader, uit te sluiten van de 
berekening van de structurele tekorten 
zoals gedefinieerd in het “twopack”;

Or. en

Amendement 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
om de rol van de EU-begroting in het 
proces van het Europees semester 
uitgebreid te belichten en te onderstrepen, 
door concreet feitenmateriaal te 
verschaffen over de effecten van die 
begroting (zoals initiator, katalysator, 
synergiebevorderaar en complementaire 
financieringsbron) op de totale 
overheidsuitgaven op lokaal, regionaal en 
nationaal niveau; is voorts van mening 
dat financiering op EU-niveau 
besparingen voor de begroting van de 
lidstaten kan opleveren en dat daar de 
nadruk op moet worden gelegd; is van 
mening dat aan de EU-begroting een 
cruciale rol toekomt als het gaat om het 
stimuleren van de groei en het scheppen 
van meer banen alsmede om het succesvol 
verminderen van de macro-economische 
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onevenwichtigheden in de Unie;

Or. en

Amendement 156
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. onderstreept het belang om met 
effectieve maatregelen de discriminatie te 
bestrijden met betrekking tot de toegang 
tot arbeid en lonen waarmee veel jonge 
vrouwen worden geconfronteerd, zelfs als 
zij over betere academische kwalificaties 
beschikken dan jonge mannen;

Or. en

Amendement 157
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

42 bis. acht het essentieel om jongeren te 
helpen op effectievere wijze vaardigheden 
te verwerven, hetgeen meer samenwerking 
en betere communicatie tussen 
ondernemingen, overheden en 
onderwijsinstellingen vereist;

Or. en

Amendement 158
Marije Cornelissen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. is ingenomen met de aankondiging van 
de Commissie dat zij een 
jongerenwerkgelegenheidpakket zal 
uitbrengen; verzoekt de lidstaten om in 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners de Jeugdgarantie te bevorderen en 
te ontwikkelen, om zo alle jongeren in de 
EU na maximaal 4 maanden werkloosheid 
een baan, stage, aanvullende opleiding of 
een combinatie van werk en opleiding te 
bieden; brengt in herinnering dat dit 
medegefinancierd kan worden door het 
Europees Sociaal Fonds; verzoekt de 
Commissie om de lidstaten en regio's 
technische bijstand te bieden om hen te 
helpen goed gebruik te maken van het ESF 
ten behoeve van de ontwikkeling van de 
Jeugdgarantie;

43. is ingenomen met de aankondiging van 
de Commissie dat zij een 
jongerenwerkgelegenheidpakket zal 
uitbrengen; verzoekt de lidstaten om in 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners de Jeugdgarantie te bevorderen en 
te ontwikkelen, om zo alle jongeren in de 
EU na maximaal 4 maanden werkloosheid 
een baan, stage, aanvullende opleiding of 
een combinatie van werk en opleiding te 
bieden; brengt in herinnering dat dit 
medegefinancierd kan worden door het 
Europees Sociaal Fonds; verzoekt de 
Commissie om de lidstaten en regio's 
technische bijstand te bieden om hen te 
helpen goed gebruik te maken van het ESF 
ten behoeve van de ontwikkeling van de 
Jeugdgarantie; roept de lidstaten op de 
uitvoering van de Jeugdgarantie vergezeld 
te laten gaan van concrete maatregelen;

Or. en

Amendement 159
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. is van oordeel dat EU-financiering 
van jeugdgarantiestelsels een belangrijke 
rol moet spelen en dat het ESF in het 
bijzonder moet worden ingericht om te 
zorgen dat de garantiestelsels over 
financiering beschikken, en dat derhalve 
25% van de cohesiefondsen hieraan 
moeten worden toegewezen; gelooft echter 
dat gestreefd moet worden naar een 
passend evenwicht tussen EU- en 
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nationale financiering;

Or. en

Amendement 160
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 ter. is ingenomen met de suggestie van 
de Commissie om via het Comité voor de 
werkgelegenheid te zorgen voor 
multilateraal toezicht op de uitvoering van 
de jeugdgarantiestelsels, en vraagt of het 
Europees Parlement hierbij betrokken 
kan worden; 

Or. en

Amendement 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 quater. roept de Commissie op te 
zorgen voor een effectieve uitvoering van 
de Jeugdgarantie, die nu deel uitmaakt 
van de jaarlijkse groeianalyse als 
onderdeel van de landenspecifieke 
aanbevelingen; vraagt de Commissie om 
praktische ondersteuning te bieden aan 
lidstaten die een dergelijke jeugdgarantie 
uitvoeren, bijvoorbeeld door in die 
lidstaten de verspreiding van informatie 
over EU-fondsen ter bevordering van 
jeugdmobiliteit, met name op het gebied 
van onderwijs (Erasmus - Erasmus 
Mundus), beroepsopleiding (Leonardo) en 
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arbeid (EURES) te stimuleren;

Or. en

Amendement 162
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 quinquies. pleit ervoor dat de 
Jeugdgarantie, die in eerste instantie 
bedoeld is voor mensen tot 25 jaar, wordt 
verruimd voor recent afgestudeerden tot
30 jaar, en dat het een echte Europese 
garantie wordt; benadrukt daarom het 
belang om de EU-instellingen bij de 
coördinatie en uitvoering van de garantie 
te betrekken; 

Or. en

Amendement 163
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 sexies. erkent dat jongeren geen 
homogene groep vormen en dat zij te 
maken hebben met verschillende sociale 
omgevingen, en dat er onder de lidstaten 
derhalve een verschillende mate van 
bereidheid is om een jeugdgarantie aan te 
nemen; benadrukt dat voor alle jongeren 
in dit kader eerst een persoonlijke 
beoordeling moet worden gemaakt van 
hun behoeften, om vervolgens toegespitste 
en persoonlijk afgestemde diensten te 
kunnen bieden;
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Or. en

Amendement 164
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 septies. merkt op dat de 
jeugdgarantiestelsels moeten worden 
onderworpen aan een kwaliteitskader om 
te zorgen dat het onderwijs, de 
opleidingen en de banen die worden 
geboden, vergezeld gaan van passende 
betaling, arbeidsvoorwaarden en 
gezondheids- en veiligheidsnormen;

Or. en

Amendement 165
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

43 octies. onderstreept dat de nationale 
sectorale partners in nauwe 
samenwerking met de lokale en regionale 
autoriteiten een belangrijke rol moeten 
spelen bij de uitvoering van de 
jeugdgarantiestelsels; 

Or. en

Amendement 166
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 44 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

44 bis. benadrukt dat de Europese Raad 
in januari 2012 een proefproject heeft 
voorgesteld om de acht lidstaten met de 
hoogste jeugdwerkloosheid te helpen een 
deel van de toewijzingen van de EU-
structuurfondsen opnieuw toe te wijzen 
aan de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid; betreurt dat de 
Commissie in mei 2012 de schattingen 
van de beschikbare fondsen voor 
hernieuwde toewijzing aanzienlijk heeft 
verlaagd van 82 miljard euro naar 29,8 
miljard euro, waardoor het bereik van de 
proefprojecten wordt beperkt; betreurt dat 
slechts een klein gedeelte van deze 
fondsen tot op heden opnieuw is 
toegewezen om jongeren te helpen een 
baan te vinden; 

Or. en

Amendement 167
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. is ingenomen met het voorstel om in de 
programmeringsperiode 2014-2020 
intensiever gebruik te maken van het 
Europees Sociaal Fonds ten behoeve van 
maatregelen ter ondersteuning van de 
werkgelegenheid onder jongeren; pleit 
voor specifieke aanwending van de 
middelen voor jongeren uit het ESF voor 
stages en ondernemerschap; is 
ingenomen met het feit dat onbestede 
middelen uit het Structuurfonds voor de 
periode 2007-2013 speciaal zullen worden 

45. is ingenomen met het voorstel om in de 
programmeringsperiode 2014-2020 
intensiever gebruik te maken van het 
Europees Sociaal Fonds ten behoeve van 
maatregelen ter ondersteuning van de 
werkgelegenheid onder jongeren;
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ingezet ter bestrijding van de hoge 
jeugdwerkloosheid en ter ondersteuning 
van het MKB;

Or. en

Amendement 168
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

45 bis. roept de Europese Commissie en 
de Raad van de EU op toe te zeggen om 
ook buiten de hernieuwde toewijzing van 
de bestaande EU-structuurfondsen 
voldoende EU-middelen te vinden om de 
lidstaten met een hogere 
jeugdwerkloosheid dan het EU-
gemiddelde te ondersteunen, zodat er 
doeltreffende beleidsmaatregelen kunnen 
worden genomen om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 169
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. verzoekt de EU en de lidstaten de 
samenwerking en synergieën tussen de 
onderwijs- en opleidingssector enerzijds 
en het bedrijfsleven anderzijds te 
verbeteren om vroeger te kunnen 
inspringen op de behoefte aan bepaalde 
vaardigheden en het onderwijs- en 
opleidingsstelsel dienovereenkomstig aan 

47. is van oordeel dat instellingen uit de 
onderwijs- en/of opleidingssector in 
aanvulling op het lesprogramma moeten 
zorgen voor stageplekken voor hun 
studenten, zodat zij ervaring op kunnen 
doen op het gebied dat zij hebben gekozen 
ter bevordering van hun leerproces en de 
aansluiting op de praktijk;
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te passen aan de behoeften van de 
arbeidsmarkt en zo de arbeidsbevolking 
met de benodigde vaardigheden toe te 
rusten en de overgang van onderwijs en 
opleiding naar werk te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 170
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. verzoekt de EU en de lidstaten de 
samenwerking en synergieën tussen de 
onderwijs- en opleidingssector enerzijds
en het bedrijfsleven anderzijds te 
verbeteren om vroeger te kunnen 
inspringen op de behoefte aan bepaalde 
vaardigheden en het onderwijs- en 
opleidingsstelsel dienovereenkomstig aan 
te passen aan de behoeften van de 
arbeidsmarkt en zo de arbeidsbevolking 
met de benodigde vaardigheden toe te 
rusten en de overgang van onderwijs en 
opleiding naar werk te vereenvoudigen;

47. verzoekt de EU en de lidstaten de 
samenwerking en synergieën tussen de 
onderwijs-/opleidingssector en het 
bedrijfsleven te verbeteren, waarbij moet 
worden voorkomen dat deze slechts 
worden ingezet om aan de behoeften van 
de arbeidsmarkt te voldoen;

Or. en

Amendement 171
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. verzoekt de EU en de lidstaten de 
samenwerking en synergieën tussen de 
onderwijs- en opleidingssector enerzijds
en het bedrijfsleven anderzijds te 

47. verzoekt de EU en de lidstaten de 
samenwerking en synergieën tussen de 
onderwijs-/opleidingssector en het 
bedrijfsleven te verbeteren om vroeger te 
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verbeteren om vroeger te kunnen 
inspringen op de behoefte aan bepaalde 
vaardigheden en het onderwijs- en 
opleidingsstelsel dienovereenkomstig aan 
te passen aan de behoeften van de 
arbeidsmarkt en zo de arbeidsbevolking 
met de benodigde vaardigheden toe te 
rusten en de overgang van onderwijs en 
opleiding naar werk te vereenvoudigen;

kunnen inspringen op de behoefte aan 
bepaalde vaardigheden en het onderwijs-
en opleidingsstelsel dienovereenkomstig 
aan te passen aan de behoeften van de 
arbeidsmarkt en zo de arbeidsbevolking 
met de benodigde vaardigheden toe te 
rusten, overeenkomstig de veranderende 
werkomgevingen en de individuele 
behoeften van een vergrijzende 
beroepsbevolking, en de overgang van 
onderwijs en opleiding naar werk te 
vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Ondertitel 13

Ontwerpresolutie Amendement

Wendbaardere, dynamischere en 
inclusievere markten en werkgelegenheid 
van hogere kwaliteit

Wendbaardere, dynamischere en 
inclusievere arbeidsmarkten en 
werkgelegenheid van hogere kwaliteit

Or. en

Amendement 173
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. is van mening dat structurele 
arbeidsmarkthervormingen leiden moeten 
tot interne flexibiliteit waarmee in tijden 
van grote economische schokken de 
werkgelegenheid behouden kan worden en 
die de kwaliteit van de werkgelegenheid 
moeten waarborgen, veiligheid bieden bij 

53. is van mening dat structurele 
arbeidsmarkthervormingen leiden moeten 
tot interne flexibiliteit waarmee in tijden 
van grote economische schokken de 
werkgelegenheid behouden kan worden en 
die de kwaliteit van de werkgelegenheid 
moeten waarborgen, veiligheid bieden bij 
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de overgang van de ene naar de andere 
baan, zorgen voor 
werkloosheidsuitkeringen gebaseerd op 
strikte activeringseisen met voldoende 
prikkels om te gaan werken enerzijds en 
voldoende inkomen anderzijds, zorgen 
voor contractuele regelingen ter bestrijding 
van de segmentering van de arbeidsmarkt, 
kunnen anticiperen op economische 
herstructureringen en zorgen voor toegang 
tot levenslang leren;

de overgang van de ene naar de andere 
baan, zorgen voor 
werkloosheidsuitkeringen gekoppeld aan 
re-integratiemaatregelen met voldoende 
prikkels om te gaan werken enerzijds en 
voldoende inkomen anderzijds, zorgen 
voor contractuele regelingen ter bestrijding 
van de segmentering van de arbeidsmarkt, 
kunnen anticiperen op economische 
herstructureringen en zorgen voor toegang 
tot levenslang leren;

Or. en

Amendement 174
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. is van mening dat structurele 
arbeidsmarkthervormingen leiden moeten 
tot interne flexibiliteit waarmee in tijden 
van grote economische schokken de 
werkgelegenheid behouden kan worden 
en die de kwaliteit van de 
werkgelegenheid moeten waarborgen, 
veiligheid bieden bij de overgang van de 
ene naar de andere baan, zorgen voor 
werkloosheidsuitkeringen gebaseerd op 
strikte activeringseisen met voldoende 
prikkels om te gaan werken enerzijds en 
voldoende inkomen anderzijds, zorgen 
voor contractuele regelingen ter 
bestrijding van de segmentering van de 
arbeidsmarkt, kunnen anticiperen op 
economische herstructureringen en 
zorgen voor toegang tot levenslang leren;

53. is van mening dat structurele 
arbeidsmarkthervormingen moeten worden 
geïntroduceerd om een inclusieve 
arbeidsmarkt te creëren, waarbij de 
kwaliteit van het werk wordt bevorderd, de 
opleidingsniveaus worden verbeterd en de 
opleidingsprogramma’s en het hergebruik 
daarvan worden uitgebreid, en waarbij de 
gendergelijkheid en de integratie van 
vrouwen, migranten, jonge en oudere 
werknemers en overige achtergestelde 
groepen op de arbeidsmarkt worden 
verbeterd;

Or. en
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Amendement 175
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 bis. merkt op dat de toename van 
atypische werkverbanden als gevolg van 
grotere flexibiliteit een groeiend aantal 
werknemers van sociale voorzieningen 
uitsluit, aangezien de vraag of een 
werknemer in aanmerking komt voor 
voorzieningen afhangt van diens 
arbeidsstatus, zodat de flexibiliteit op deze 
wijze ook de financiële duurzaamheid van 
sociale zekerheidsstelsel in gevaar brengt;

Or. en

Amendement 176
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. verzoekt de lidstaten om de 
arbeidswetgeving te vereenvoudigen en de 
juiste omstandigheden te creëren voor 
flexibelere arbeidspatronen, in het 
bijzonder voor oudere en jongere 
werkenden, alsook om met behulp van 
mobiliteitsprogramma's de mobiliteit van 
werkenden te bevorderen;

55. verzoekt de lidstaten om de 
arbeidswetgeving waar nodig te 
verbeteren en de juiste omstandigheden te 
creëren voor het bieden van flexibelere 
arbeidspatronen in combinatie met een 
adequate mate van sociale bescherming, 
in het bijzonder voor oudere en jongere 
werkenden, alsook om met behulp van 
mobiliteitsprogramma's de mobiliteit van 
werkenden te bevorderen; 

Or. en

Amendement 177
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. verzoekt de lidstaten om de 
arbeidswetgeving te vereenvoudigen en de 
juiste omstandigheden te creëren voor 
flexibelere arbeidspatronen, in het 
bijzonder voor oudere en jongere 
werkenden, alsook om met behulp van 
mobiliteitsprogramma's de mobiliteit van 
werkenden te bevorderen;

55. verzoekt de lidstaten om de 
arbeidswetgeving te vereenvoudigen, in het 
bijzonder voor oudere en jongere 
werkenden, alsook om met behulp van 
mobiliteitsprogramma's de vrijwillige 
mobiliteit van werkenden te bevorderen;

Or. en

Amendement 178
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55

Ontwerpresolutie Amendement

55. verzoekt de lidstaten om de 
arbeidswetgeving te vereenvoudigen en de 
juiste omstandigheden te creëren voor 
flexibelere arbeidspatronen, in het 
bijzonder voor oudere en jongere 
werkenden, alsook om met behulp van 
mobiliteitsprogramma's de mobiliteit van 
werkenden te bevorderen;

55. verzoekt de lidstaten om de 
arbeidswetgeving te vereenvoudigen met 
het oog op de bevordering van stabiele 
arbeidsrelaties en de juiste 
omstandigheden te creëren voor flexibelere 
arbeidspatronen, in het bijzonder voor 
oudere en jongere werkenden, alsook om 
met behulp van mobiliteitsprogramma's de 
mobiliteit van werkenden te bevorderen;

Or. en

Amendement 179
Stephen Hughes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 55
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Ontwerpresolutie Amendement

55. verzoekt de lidstaten om de 
arbeidswetgeving te vereenvoudigen en de 
juiste omstandigheden te creëren voor 
flexibelere arbeidspatronen, in het 
bijzonder voor oudere en jongere 
werkenden, alsook om met behulp van 
mobiliteitsprogramma's de mobiliteit van 
werkenden te bevorderen;

55. verzoekt de lidstaten om de 
arbeidswetgeving te vereenvoudigen met 
het oog op de bevordering van stabiele 
arbeidsrelaties en de juiste 
omstandigheden te creëren voor flexibelere 
arbeidspatronen, in het bijzonder voor 
oudere en jongere werkenden, alsook om 
met behulp van mobiliteitsprogramma's de 
mobiliteit van werkenden te bevorderen; 

Or. en

Amendement 180
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de lage arbeidsparticipatie van kansarmen 
te verbeteren, onder meer van personen die 
tot een minderheid behoren (zoals de 
Roma) en personen met een handicap;

56. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de lage arbeidsparticipatie van kansarmen 
te verbeteren, onder meer van personen die 
tot een minderheid behoren (zoals de 
Roma) en personen met een handicap, en 
om te allen tijde te zorgen voor lonen die 
een waardig bestaan mogelijk maken;

Or. en

Amendement 181
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de lage arbeidsparticipatie van kansarmen 
te verbeteren, onder meer van personen die 

56. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
de lage arbeidsparticipatie van mensen in 
de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar en
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tot een minderheid behoren (zoals de 
Roma) en personen met een handicap;

kansarmen te verbeteren, onder meer van 
personen die tot een minderheid behoren 
(zoals de Roma) en personen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 182
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. verzoekt de lidstaten de reikwijdte en 
doeltreffendheid van actief 
arbeidsmarktbeleid te vergroten, in nauwe 
samenwerking met de sociale partners, met 
ondersteuning van activeringsprikkels als 
programma's om de overgang van sociale 
bijstand naar werk te vergemakkelijken,
en adequate socialezekerheidsstelsels 
teneinde de inzetbaarheid voor de 
arbeidsmarkt in stand te houden, mensen te 
steunen om opnieuw aan het werk te 
kunnen en fatsoenlijke 
levensomstandigheden te waarborgen;

57. verzoekt de lidstaten de reikwijdte en 
doeltreffendheid van actief 
arbeidsmarktbeleid te vergroten, in nauwe 
samenwerking met de sociale partners, met 
ondersteuning van activeringsprikkels en 
adequate socialezekerheidsstelsels teneinde 
de inzetbaarheid voor de arbeidsmarkt in 
stand te houden, mensen te steunen om 
opnieuw aan het werk te kunnen en 
fatsoenlijke levensomstandigheden te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 183
Milan Cabrnoch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58

Ontwerpresolutie Amendement

58. verzoekt de lidstaten te anticiperen op 
herstructureringsprocessen teneinde 
werkgelegenheid te kunnen bewaren, de 
interne en externe mobiliteit te bevorderen 
en de mogelijke negatieve effecten van 

58. verzoekt de lidstaten te anticiperen op 
herstructureringsprocessen teneinde de 
mogelijke negatieve effecten daarvan te 
kunnen minimaliseren en de interne en 
externe mobiliteit te bevorderen; verzoekt 
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herstructureringsprocessen tot een 
minimum te beperken; verzoekt de 
lidstaten de nationale wetgeving en 
bestaande EU-richtlijn zoals de richtlijn 
inzake collectief ontslag, de richtlijn inzake 
de overgang van ondernemingen en de 
kaderrichtlijn inzake informering en 
raadpleging onder de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel doeltreffend ten 
uitvoer te leggen; is van mening dat EU-
middelen een belangrijke rol zouden 
moeten spelen bij het vermijden, 
minimaliseren of verzachten van
mogelijke negatieve effecten van
herstructureringsprocessen;

de lidstaten de nationale wetgeving en 
bestaande EU-richtlijnen zoals de richtlijn 
inzake collectief ontslag, de richtlijn inzake 
de overgang van ondernemingen en de 
kaderrichtlijn inzake informering en 
raadpleging onder de naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel op doeltreffende 
wijze ten uitvoer te leggen; is van mening 
dat EU-middelen een belangrijke rol 
zouden moeten spelen om mogelijke 
negatieve effecten of
herstructureringsprocessen te vermijden, te 
minimaliseren of te verzachten;

Or. en

Amendement 184
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om de nodige stappen te ondernemen ter 
verbetering van de mobiliteit binnen en 
tussen arbeidsmarkten alsook om
juridische en administratieve obstakels 
voor het vrij verkeer van werkenden 
binnen de EU uit de weg te ruimen, om zo 
de integratie van de Europese
arbeidsmarkt te verdiepen; verzoekt de 
lidstaten meer gebruik te maken van 
EURES om te zorgen voor een betere 
grensoverschrijdende afstemming van 
vacatures en werkzoekenden;

60. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om met het oog op een betere integratie 
van de Europese arbeidsmarkt de nodige 
stappen te ondernemen ter verbetering van 
de mobiliteit binnen en tussen 
arbeidsmarkten, door juridische en 
administratieve obstakels voor het vrij 
verkeer van werkenden binnen de EU uit 
de weg te ruimen, zoals de 
overgangsbeperkingen op de arbeidsmarkt 
voor werknemers uit Roemenië en 
Bulgarije, en door verbetering van de 
rechten op sociale zekerheid en de 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
die gebruikmaken van hun recht op vrij 
verkeer; verzoekt de lidstaten meer gebruik 
te maken van EURES om te zorgen voor 
betere grensoverschrijdende afstemming 
van vacatures en werkzoekenden;
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Or. en

Amendement 185
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. wijst op de toenemende armoede en 
werkloosheid onder alle leeftijden; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
die reden om nieuwe verbintenissen aan te 
gaan ter bestrijding van deze situatie, met 
name wat betreft de armoede onder 
werkenden, mensen met beperkte of geheel 
geen banden met de arbeidsmarkt en 
ouderen;

61. brengt de toenemende armoede en 
werkloosheid onder alle leeftijden in 
herinnering; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om consequent nieuwe 
verbintenissen aan te gaan ter bestrijding 
van deze situatie, met name de armoede 
onder werkenden, onder mensen met 
beperkte of geheel geen banden met de 
arbeidsmarkt, met inbegrip van langdurig 
werkloze ouderen, en onder ouderen;

Or. en

Amendement 186
Marije Cornelissen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

61 bis. roept de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat de negatieve effecten van de 
begrotingsconsolidatie voor de 
gendergelijkheid en de werkgelegenheid 
en armoede onder vrouwen worden 
gecompenseerd door in de nationale 
begrotingen een benadering van gender 
mainstreaming op te nemen, door sterkere 
genderspecifieke aanbevelingen aan de 
lidstaten te doen en door de belangrijkste 
Europa 2020-doelstellingen en de 
bijbehorende nationale doelstellingen uit 
te splitsen per geslacht;
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Or. en

Amendement 187
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

61 bis. benadrukt dat Europa, om sterker 
uit de economische crisis te komen, 
concurrerender en convergenter te zijn, 
meer groei te genereren, en zijn 
welvaartssystemen op de lange termijn te 
kunnen waarborgen, hoogwaardige 
overheidsdiensten moet bevorderen, het 
potentieel van de beroepsbevolking ten 
volle moet benutten, de rechten van 
werknemers moet waarborgen en 
collectieve arbeidsovereenkomsten en 
openbare en universele sociale zekerheid 
moet bevorderen;

Or. en

Amendement 188
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt de lidstaten de adequaatheid 
en doeltreffendheid van stelsels voor 
sociale bescherming te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat ze buffers blijven 
vormen tegen armoede en sociale 
uitsluiting;

62. verzoekt de lidstaten de adequaatheid 
en doeltreffendheid van stelsels voor 
sociale bescherming te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat ze buffers blijven 
vormen tegen armoede en sociale 
uitsluiting; merkt tegelijkertijd op dat het 
Europese sociale model moet worden 
gemoderniseerd in de richting van 
“activerende welvaartsstaten”, die 
investeren in mensen en die instrumenten 
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en prikkels bieden met het oog op het 
creëren van duurzame banen en groei en 
het voorkomen van sociale 
onevenwichtigheden;

Or. en

Amendement 189
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

64 bis. roept de lidstaten op te zorgen voor 
fatsoenlijke huisvesting en toegang tot 
adequate sociale diensten voor iedereen, 
met name de kwetsbare en achtergestelde 
groepen;

Or. en

Amendement 190
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 70 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

70 bis. roept de Europese Raad en de 
Commissie op om het toezicht op en de 
evaluatie van werkgelegenheids-, sociale 
en onderwijsdoelstellingen van de 
Europa 2020-strategie beter in het 
Europees semester 2013 te integreren;

Or. en

Amendement 191
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 73 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

73 bis. vraagt om verplichte 
betrokkenheid van de sociale partners en 
het maatschappelijk middenveld om de 
adequaatheid en de effectiviteit van de 
sociale beleidsmaatregelen te vergroten;

Or. en


