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Amendement 1
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. overwegende dat door de crisis het 
aantal precaire arbeidsvormen voor 
jongeren is toegenomen, waarbij 
kortlopende en deeltijdcontracten en 
onbezoldigde arbeidsregelingen al te vaak 
in de plaats komen van bestaande banen;

Or. en

Amendement 2
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. overwegende dat het economische 
verlies als gevolg van inactiviteit van 
jongeren werd geschat op 153 miljard 
euro, wat overeenkomt met 1,2% van het 
bbp van de EU3;
__________________
3 Eurofound (2012), "NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: Characteristics, costs and policy 
responses in Europe", Bureau voor 
publicaties van de Europese Unie, 
Luxemburg.

Or. en

Amendement 3
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. overwegende dat in 2011 7,5 
miljoen jongeren tussen de 15 en 24 jaar 
en 6,5 miljoen jongeren tussen de 25 en 
29 jaar geen onderwijs of opleiding 
volgden en geen werk hadden ("NEET"-
groep);

Or. en

Amendement 4
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt de effecten op van de eerste 
cyclus (2010-2012) van de strategie voor 
jongeren, die een flexibel kader schept
voor cross-sectorale betrokkenheid van de 
Commissie, de lidstaten en 
belanghebbenden;

1. betreurt dat de eerste cyclus (2010-
2012) van de strategie voor jongeren
weinig effect heeft gehad en benadrukt 
dat het kader voor sectoroverschrijdende
betrokkenheid van de Commissie, de 
lidstaten en belanghebbenden een goed 
begin was, maar dat de inspanningen niet 
overtuigend genoeg waren;

Or. en

Amendement 5
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt de effecten op van de eerste 
cyclus (2010-2012) van de strategie voor 

1. merkt op dat nog altijd met name 
jongeren het slachtoffer van de huidige 
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jongeren, die een flexibel kader schept
voor cross-sectorale betrokkenheid van de 
Commissie, de lidstaten en 
belanghebbenden;

crisis zijn, in steeds alarmerender mate, 
ondanks het feit dat de strategie voor 
jongeren gedurende de eerste cyclus
(2010-2012) een positief effect heeft gehad 
door een flexibel kader te scheppen voor 
cross-sectorale betrokkenheid van de 
Commissie, de lidstaten en 
belanghebbenden; benadrukt derhalve dat 
er dringend meer inspanningen moeten 
worden geleverd met het oog op een 
redelijke toekomst voor een hele 
generatie, door niet alleen de toegang tot 
werkgelegenheid, onderwijs en opleiding 
te verbeteren, maar ook de toegang tot 
goede gezondheid, huisvesting, cultuur en 
burgerschap; 

Or. fr

Amendement 6
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de Commissie en de 
lidstaten zich sterker moeten toeleggen op 
het ontplooien van sectoroverschrijdende 
samenwerking, waarbij in het bijzonder 
dient te worden nagegaan hoe de bij 
jeugdbeleid en jeugdwerk gevolgde 
benaderingen en methoden in andere 
relevante sectoren kunnen worden 
ingezet;

Or. en

Amendement 7
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat de lidstaten kunnen 
worden aangemoedigd tot het treffen van 
maatregelen om transgenerationele 
armoede en uitsluiting te bestrijden door 
middel van sectoroverschrijdende 
samenwerking;

Or. en

Amendement 8
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis en de alarmerend hoge 
jeugdwerkloosheid nog belangrijker zijn 
geworden; benadrukt dat de volgende 
cyclus (2013-2015) de nadruk moet leggen 
op jeugdwerkloosheid, onderwijs en 
opleiding, en zo moet bijdragen aan de 
twee overkoepelende doelstellingen van de 
strategie voor jongeren, namelijk het 
creëren van gelijke kansen voor jongeren 
op de arbeidsmarkt en de bevordering van 
sociale integratie;

2. stelt vast dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis nog belangrijker zijn geworden; en
dat de alarmerend hoge jeugdwerkloosheid
het noodzakelijker maakt om de 
bezorgdheden van de jongere generatie, 
die de crisis aan den lijve ondervindt, te 
onderschrijven door middel van 
doeltreffend beleid; benadrukt dat de 
volgende cyclus (2013-2015) de nadruk 
moet leggen op jeugdwerkloosheid, 
onderwijs en opleiding, en zo moet 
bijdragen aan de twee overkoepelende 
doelstellingen van de strategie voor 
jongeren, namelijk het creëren van gelijke 
kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt 
en de bevordering van sociale integratie;

Or. en

Amendement 9
Malika Benarab-Attou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis en de alarmerend hoge 
jeugdwerkloosheid nog belangrijker zijn 
geworden; benadrukt dat de volgende 
cyclus (2013-2015) de nadruk moet leggen 
op jeugdwerkloosheid, onderwijs en 
opleiding, en zo moet bijdragen aan de 
twee overkoepelende doelstellingen van de 
strategie voor jongeren, namelijk het 
creëren van gelijke kansen voor jongeren 
op de arbeidsmarkt en de bevordering van 
sociale integratie;

2. benadrukt dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis en de alarmerend hoge 
jeugdwerkloosheid en de geraamde kosten 
van "niet-optreden" binnen de EU nog 
belangrijker zijn geworden; benadrukt dat
de volgende cyclus (2013-2015) de nadruk 
moet leggen op jeugdwerkloosheid, 
formeel, informeel en niet-formeel 
onderwijs en opleiding, en zo moet 
bijdragen aan de twee overkoepelende 
doelstellingen van de strategie voor 
jongeren, namelijk het creëren van gelijke 
kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt 
en de bevordering van sociale integratie; 
benadrukt echter dat voor wat de 
doelstelling inzake gelijke kansen betreft, 
geen rekening wordt gehouden met de 
verregaande negatieve gevolgen van zowel 
de crisis als de crisismaatregelen voor 
jongeren en hun deelname aan de 
samenleving; stelt vast dat de nadruk ligt 
op het aan het werk krijgen van jongeren, 
op welke manier ook, en wijst erop dat dit 
gepaard gaat met het risico dat de 
kwaliteit van het werk en de rechten op 
het werk voor jongeren over het hoofd 
worden gezien, met name het recht op een 
fatsoenlijk inkomen; betreurt de reeks 
maatregelen die is getroffen om jongeren 
aan het werk te krijgen met minder 
rechten of inkomen, en benadrukt dat dit 
grenst aan discriminatie op grond van 
leeftijd;

Or. en

Amendement 10
Jean-Luc Bennahmias



PE510.626v01-00 8/34 AM\935002NL.doc

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis en de alarmerend hoge 
jeugdwerkloosheid nog belangrijker zijn 
geworden; benadrukt dat de volgende 
cyclus (2013-2015) de nadruk moet leggen 
op jeugdwerkloosheid, onderwijs en 
opleiding, en zo moet bijdragen aan de 
twee overkoepelende doelstellingen van de 
strategie voor jongeren, namelijk het 
creëren van gelijke kansen voor jongeren 
op de arbeidsmarkt en de bevordering van 
sociale integratie;

2. stelt vast dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis en de alarmerend hoge 
jeugdwerkloosheid nog belangrijker zijn 
geworden; benadrukt dat de 
jeugdwerkloosheid in de Europese Unie in 
januari 2013 een niveau van 23,6% heeft 
bereikt en wijst op een feit dat zelfs nog 
verontrustender is, namelijk dat 8 miljoen 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar geen 
onderwijs of opleiding volgen of werk 
hebben ("NEET"-groep); benadrukt dat 
de volgende cyclus (2013-2015) de nadruk 
moet leggen op jeugdwerkloosheid, 
onderwijs en opleiding, en zo moet 
bijdragen aan de twee overkoepelende 
doelstellingen van de strategie voor 
jongeren, namelijk het creëren van gelijke 
kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt 
en de bevordering van sociale integratie;

Or. fr

Amendement 11
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis en de alarmerend hoge 
jeugdwerkloosheid nog belangrijker zijn 
geworden; benadrukt dat de volgende 
cyclus (2013-2015) de nadruk moet leggen 
op jeugdwerkloosheid, onderwijs en 
opleiding, en zo moet bijdragen aan de 

2. stelt vast dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis en de alarmerend hoge 
jeugdwerkloosheid nog belangrijker zijn 
geworden; onderstreept echter dat de EU 
circa twee miljoen niet-ingevulde 
vacatures telt, wat vooral toe te schrijven 
is aan het gebrek aan arbeidskrachten 
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twee overkoepelende doelstellingen van de 
strategie voor jongeren, namelijk het 
creëren van gelijke kansen voor jongeren 
op de arbeidsmarkt en de bevordering van 
sociale integratie;

met de vereiste vaardigheden op de 
plaatselijke arbeidsmarkten; benadrukt dat 
de volgende cyclus (2013-2015) de nadruk 
moet leggen op jeugdwerkloosheid, 
onderwijs en opleiding, en zo moet 
bijdragen aan de twee overkoepelende 
doelstellingen van de strategie voor 
jongeren, namelijk het creëren van gelijke 
kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt 
en de bevordering van sociale integratie;

Or. en

Amendement 12
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis en de alarmerend hoge 
jeugdwerkloosheid nog belangrijker zijn 
geworden; benadrukt dat de volgende 
cyclus (2013-2015) de nadruk moet leggen 
op jeugdwerkloosheid, onderwijs en 
opleiding, en zo moet bijdragen aan de 
twee overkoepelende doelstellingen van de 
strategie voor jongeren, namelijk het 
creëren van gelijke kansen voor jongeren 
op de arbeidsmarkt en de bevordering van 
sociale integratie;

2. stelt vast dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis en de alarmerend hoge 
jeugdwerkloosheid nog belangrijker zijn 
geworden; benadrukt dat de volgende 
cyclus (2013-2015) de nadruk moet leggen 
op jeugdwerkloosheid, onderwijs en 
opleiding, en zo moet bijdragen aan de 
twee overkoepelende doelstellingen van de 
strategie voor jongeren, namelijk het 
creëren van gelijke kansen voor jongeren 
op de arbeidsmarkt en de bevordering van 
sociale integratie; stelt vast dat de strategie 
voor jongeren zal bijdragen aan het 
verwezenlijken van de Europa 2020-
doelstellingen, met name de doelstellingen 
op het gebied van armoede, voortijdig 
schoolverlaten en werkgelegenheid;

Or. es
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Amendement 13
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt vast dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis en de alarmerend hoge 
jeugdwerkloosheid nog belangrijker zijn 
geworden; benadrukt dat de volgende 
cyclus (2013-2015) de nadruk moet leggen 
op jeugdwerkloosheid, onderwijs en 
opleiding, en zo moet bijdragen aan de 
twee overkoepelende doelstellingen van de 
strategie voor jongeren, namelijk het 
creëren van gelijke kansen voor jongeren 
op de arbeidsmarkt en de bevordering van 
sociale integratie;

2. stelt vast dat de 
werkgelegenheidsaspecten van de strategie 
voor jongeren in het licht van de huidige 
crisis en de alarmerend hoge 
jeugdwerkloosheid nog belangrijker zijn 
geworden; benadrukt dat de volgende 
cyclus (2013-2015) de nadruk moet leggen 
op jeugdwerkloosheid, onderwijs en 
opleiding, en zo moet bijdragen aan de 
twee overkoepelende doelstellingen van de 
strategie voor jongeren, namelijk het 
creëren van gelijke kansen voor jongeren 
op de arbeidsmarkt en de bevordering van 
sociale integratie; benadrukt dat de 
strategie voor jongeren met name gericht 
is op het scheppen van kwalitatief 
hoogwaardige banen in de lidstaat in 
kwestie, zodat jongeren zelfstandig en vrij 
van armoede kunnen leven;

Or. de

Amendement 14
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie betreffende de strategie voor 
jongeren -vanwege het multidimensionele 
karakter van deze onderneming- alle 
belanghebbenden op alle 
overheidsniveaus en op verschillende 
beleidsterreinen specifieke, doorlopende, 
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samenhangende en gecoördineerde 
maatregelen moeten nemen; verzoekt de 
lidstaten om, met de hulp van de 
Commissie, vereenvoudigde en meer 
resultaatgerichte benaderingen te volgen, 
gericht op specifieke sociaal-economische 
omstandigheden en de situatie op de 
arbeidsmarkt in elke lidstaat;

Or. el

Amendement 15
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept de noodzaak om het 
voortzetten van de inspanningen op het 
gebied van werkgelegenheid en 
ondernemerschap krachtig aan te 
moedigen om de toegang tot de 
arbeidsmarkt te verbeteren en de 
innovatieve en creatieve capaciteiten van 
jongeren te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 16
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst opnieuw op de hoofddoelen 
van de Europa 2020-strategie, namelijk
dat 75 % van de bevolking in de leeftijd 
van 20 t/m 64 jaar een baan heeft, dat het 
aantal voortijdige schoolverlaters minder 
dan 10 % bedraagt en dat ten minste 
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20 miljoen mensen zijn bevrijd van 
armoede en sociale uitsluiting; benadrukt 
dat de uitvoering van de strategie voor 
jongeren in de volgende cyclus nauw moet 
samenhangen met de verwezenlijking van 
de hoofddoelen van de Europa 2020-
strategie;

Or. en

Amendement 17
Minodora Cliveti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de lidstaten op kennis en 
gegevens gebaseerde verslagen over de 
maatschappelijke situatie en 
levensomstandigheden van jongeren uit te 
brengen;

Or. en

Amendement 18
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en
kansarme jongeren;

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder ongeschoolde jongeren, 
jongeren die geen werk hebben, kansarme 
jongeren en voortijdige schoolverlaters;

Or. fr
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Amendement 19
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en
kansarme jongeren;

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, 
kansarme jongeren en jongeren met een 
handicap;

Or. es

Amendement 20
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en 
kansarme jongeren;

3. benadrukt dat vanaf de vroegste jeugd
bijzondere aandacht moet worden besteed 
aan kwetsbare groepen met een hoog risico 
op sociale uitsluiting, waaronder jongeren 
die geen onderwijs of opleiding volgen of 
werk hebben, en kansarme jongeren; 
verzoekt de lidstaten in dit verband 
nationale actieplannen op te stellen en 
consequent ten uitvoer te leggen;

Or. de

Amendement 21
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en
kansarme jongeren;

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben,
gehandicapten, kansarme jongeren en 
jongeren die tot een minderheid behoren, 
zoals de Roma, kinderen zonder familie 
en immigranten;

Or. fr

Amendement 22
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en 
kansarme jongeren;

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en 
kansarme jongeren, door hen reële en 
concrete kansen te bieden waarmee ze een 
lange, nadelige afwezigheid van de 
arbeidsmarkt kunnen voorkomen, hun 
menselijk kapitaal kunnen behouden en 
versterken, hun werkgelegenheids- en 
carrièrevooruitzichten op lange termijn 
kunnen behouden en hun 
inkomenspotentieel kunnen vergroten;

Or. en

Amendement 23
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en 
kansarme jongeren;

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en 
kansarme jongeren, teneinde hun actieve 
betrokkenheid bij en deelname aan de 
samenleving te bevorderen;

Or. en

Amendement 24
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en 
kansarme jongeren;

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en 
kansarme jongeren, en aan regio's waar 
het jeugdwerkloosheidsniveau boven de 
25 % ligt;

Or. en

Amendement 25
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 3. benadrukt dat bijzondere aandacht moet 
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worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en 
kansarme jongeren;

worden besteed aan kwetsbare groepen met 
een hoog risico op sociale uitsluiting, 
waaronder jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of werk hebben, en 
kansarme jongeren; wijst erop dat de 
manier waarop jongeren met hun 
loopbaan beginnen een aanzienlijk effect 
heeft op de verdere ontwikkeling ervan;

Or. pl

Amendement 26
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt vast dat het percentage 
tijdelijke en deeltijdcontracten onder 
jongeren hoog ligt en dat het derhalve van 
belang is te zorgen voor passende sociale 
bescherming

Or. es

Amendement 27
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de noodzaak om maatregelen te 
nemen tegen voortijdig schoolverlaten 
door middel van overleg tussen de 
onderwijssector en openbare en particuliere 
diensten voor arbeidsvoorziening, door een 
betere koppeling tussen initiële en 
voortgezette beroepsopleiding, en door 
invoering van systemen voor duaal 
onderwijs;

4. wijst op de noodzaak om voortijdig 
schoolverlaten te bestrijden door de 
verhoging van het percentage 
afgestudeerden te bevorderen door middel 
van overleg tussen de onderwijssector en 
openbare en particuliere diensten voor 
arbeidsvoorziening, door een betere 
koppeling tussen initiële en voortgezette 
beroepsopleiding, en door invoering van 
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systemen voor duaal onderwijs;

Or. en

Amendement 28
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de noodzaak om maatregelen te 
nemen tegen voortijdig schoolverlaten
door middel van overleg tussen de 
onderwijssector en openbare en 
particuliere diensten voor 
arbeidsvoorziening, door een betere
koppeling tussen initiële en voortgezette 
beroepsopleiding, en door invoering van 
systemen voor duaal onderwijs;

4. wijst op de noodzaak om maatregelen te 
nemen tegen voortijdig schoolverlaten;
benadrukt dat de EU 2020-doelstelling om 
voortijdig schoolverlaten te verminderen 
niet zal worden verwezenlijkt zonder 
uitgebreide geïntegreerde actie; roept de 
lidstaten op tot het verbeteren en 
vereenvoudigen van de structuren voor
overleg tussen: de betrokken personen, de
onderwijssector en de diensten voor 
arbeidsvoorziening, en sociale diensten en 
gezinsvoorzieningen; wijst op de 
effectiviteit en efficiëntie van het 
verbeteren van de koppeling en 
samenwerking tussen spelers op het 
gebied van onderwijs, initiële en 
voortgezette beroepsopleiding en 
jeugdwerk; benadrukt dat samenwerking 
tussen instellingen zonder overleg met de 
betrokkenen niet doeltreffend is; 
benadrukt de sterke integratiegerichte 
aspecten van systemen voor duaal 
onderwijs; verzoekt alle spelers de 
overgang van onderwijs en opleiding naar 
arbeidsmarkt fundamenteel te verbeteren 
en veilig te stellen, aangezien 
overgangsperiodes een zeer hoog risico 
met zich meebrengen voor degenen die 
risico lopen op uitsluiting of het voortijdig 
verlaten van onderwijs en arbeidsmarkt;

Or. en
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Amendement 29
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de noodzaak om maatregelen te 
nemen tegen voortijdig schoolverlaten door 
middel van overleg tussen de 
onderwijssector en openbare en particuliere 
diensten voor arbeidsvoorziening, door een 
betere koppeling tussen initiële en 
voortgezette beroepsopleiding, en door 
invoering van systemen voor duaal 
onderwijs;

4. wijst op de noodzaak om maatregelen te 
nemen tegen voortijdig schoolverlaten door 
middel van overleg tussen de 
onderwijssector en jeugdwerkorganisaties 
enerzijds en openbare en particuliere 
diensten voor arbeidsvoorziening
anderzijds, door een betere koppeling met
initiële en voortgezette beroepsopleiding, 
door invoering van specifieke 
onderwijsprogramma's gericht op het 
voorkomen van en het toezicht op 
voortijdig schoolverlaten, en door de 
ontwikkeling van innovatieve 
programma's zoals duaal onderwijs of 
programma's voor re-integratie waarmee 
een tweede kans wordt geboden;

Or. fr

Amendement 30
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de noodzaak om maatregelen te 
nemen tegen voortijdig schoolverlaten door 
middel van overleg tussen de 
onderwijssector en openbare en particuliere 
diensten voor arbeidsvoorziening, door een 
betere koppeling tussen initiële en 
voortgezette beroepsopleiding, en door 
invoering van systemen voor duaal 
onderwijs;

4. wijst op de noodzaak om maatregelen te 
nemen tegen voortijdig schoolverlaten door 
middel van overleg tussen de 
onderwijssector en openbare en particuliere 
diensten voor arbeidsvoorziening, door een 
betere koppeling tussen initiële en 
voortgezette beroepsopleiding, en door 
invoering van systemen voor duaal 
onderwijs; benadrukt in dit verband de 
belangrijke rol die ontwikkeling in de 
vroege jeugd kan spelen bij het 
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doorbreken van de vicieuze cirkel van 
lage menselijke ontwikkeling voor 
achtergestelde kinderen die van generatie 
op generatie wordt doorgegeven;

Or. en

Amendement 31
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op de noodzaak om maatregelen te 
nemen tegen voortijdig schoolverlaten door 
middel van overleg tussen de 
onderwijssector en openbare en particuliere 
diensten voor arbeidsvoorziening, door een 
betere koppeling tussen initiële en 
voortgezette beroepsopleiding, en door 
invoering van systemen voor duaal 
onderwijs;

4. wijst op de noodzaak om maatregelen te 
nemen tegen voortijdig schoolverlaten door 
middel van overleg tussen de 
onderwijssector en openbare en particuliere 
diensten voor arbeidsvoorziening, door een 
betere koppeling tussen initiële en 
voortgezette beroepsopleiding, door 
invoering van systemen voor duaal 
onderwijs en door de versterking van 
partnerschappen tussen bedrijven en 
scholen, zodat opleidingen beter kunnen 
worden afgestemd op de behoeften van de 
arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 32
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak om, 
ongeacht de gekozen formule ter 
bestrijding van voortijdig schoolverlaten, 
ervoor te zorgen dat elk individu de 
belangrijkste basisvaardigheden verwerft 
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die voor zijn/haar persoonlijke 
ontwikkeling van essentieel belang zijn; 
hamert erop dat leerlingen moeten 
worden bijgestaan bij het uitstippelen van 
hun toekomstplannen door hen vanaf het 
begin van de middelbare school les te 
geven in loopbaanoriëntatie alsmede een 
vak over beroepen aan te bieden; 

Or. fr

Amendement 33
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt vast dat de overgang van 
onderwijs en opleiding naar arbeidsmarkt 
moet worden verbeterd op basis van de 
behoeften op de arbeidsmarkt om 
jongeren te helpen bij het vinden van een 
baan, in het bijzonder hun eerste baan

Or. es

Amendement 34
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt vast dat de overgang van 
onderwijs naar arbeidsmarkt met name 
voor jongeren een belangrijk moment is; 
roept de lidstaten op de verstrekking van 
advies en begeleiding in een vroeg 
stadium te versterken, teneinde jongeren 
beter in staat te stellen goed 
geïnformeerde besluiten te nemen over 
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hun toekomstige carrière;

Or. en

Amendement 35
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst op het potentieel om nieuwe 
banen te scheppen in de groene economie, 
de gezondheids-, sociale en ICT-sector en 
op de noodzaak om in onderwijs en 
opleiding te investeren teneinde ervoor te 
zorgen dat jongeren de belangrijkste 
begunstigden zijn

Or. es

Amendement 36
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. stelt vast dat de mobiliteit moet 
worden verbeterd, zowel op nationaal als 
op transnationaal niveau, teneinde 
onderwijs, opleiding en wederzijds leren te 
verbeteren en de ontmoeting van vraag en 
aanbod op de Europese arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken

Or. es

Amendement 37
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de hele 
EU; verzoekt de lidstaten om dringend 
uitvoering te geven aan de 
Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden, op basis van de 6 miljard euro 
aan EU-middelen die beschikbaar zijn voor 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
verzoekt de Commissie om praktische 
steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie om de nadruk te leggen op de 
kwalificatieniveaus van studenten en 
jongeren door middel van een 
kwaliteitskader voor stages en een 
Europese Alliantie voor leerplaatsen, 
gericht op het bevorderen van kwalitatief 
hoogwaardige stages in de hele EU;
verzoekt de lidstaten om dringend 
uitvoering te geven aan de 
Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden, op basis van de 6 miljard euro 
aan EU-middelen die beschikbaar zijn voor 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
verzoekt de Commissie om praktische 
steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;

Or. en

Amendement 38
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de hele 
EU; verzoekt de lidstaten om dringend 
uitvoering te geven aan de 
Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden, op basis van de 6 miljard euro 
aan EU-middelen die beschikbaar zijn voor 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
verzoekt de Commissie om praktische 

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor
betaalde stages en een Europese Alliantie 
voor leerplaatsen, gericht op het 
bevorderen van kwalitatief hoogwaardige 
stages in de hele EU; wijst nogmaals op 
het belang van het aansporen tot 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) teneinde leerplaatsen 
te bevorderen, met name door oudere 
werknemers in te zetten als mentoren van 
jongeren binnen bedrijven; verzoekt de 
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steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;

lidstaten om dringend uitvoering te geven 
aan de Jongerengarantie om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden, op basis 
van de 6 miljard euro aan EU-middelen die 
beschikbaar zijn voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, met 
name door ondernemerschap van 
jongeren te ondersteunen door middel van
microfinanciering; verzoekt de Commissie 
om praktische steun te geven aan de 
lidstaten die uitvoering geven aan de 
Jongerengarantie;

Or. fr

Amendement 39
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de hele 
EU; verzoekt de lidstaten om dringend 
uitvoering te geven aan de 
Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden, op basis van de 6 miljard euro 
aan EU-middelen die beschikbaar zijn voor 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
verzoekt de Commissie om praktische 
steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de hele 
EU; verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen 
dat voor stages binnen het formeel 
onderwijs een gedefinieerde pedagogische 
kaderregeling geldt en voor stages buiten 
het formeel onderwijs een reeks rechten 
met inbegrip van 
socialezekerheidsdekking en een 
behoorlijke beloning overeenkomstig 
collectieve overeenkomsten en wetgeving 
inzake minimumlonen; verzoekt de 
lidstaten om dringend uitvoering te geven 
aan de Jongerengarantie en om hun 
projecten onmiddellijk op te starten om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden, op basis 
van de 6 miljard euro aan EU-middelen die 
beschikbaar zijn voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en een 
bijdrage van voldoende eigen middelen;
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verzoekt de Commissie om praktische 
steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie
en om ervoor te zorgen dat 
jeugdorganisaties worden betrokken bij 
het ontwerp en de uitvoering van de 
programma's op alle niveaus;

Or. en

Amendement 40
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de hele 
EU; verzoekt de lidstaten om dringend 
uitvoering te geven aan de 
Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden, op basis van de 6 miljard euro 
aan EU-middelen die beschikbaar zijn voor 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
verzoekt de Commissie om praktische 
steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de hele 
EU; wijst er nogmaals op dat stages 
uitsluitend in het kader van een opleiding 
of universitaire titel moeten worden 
aangewend; verzoekt de lidstaten om 
dringend uitvoering te geven aan de 
Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden, op basis van de 6 miljard euro 
aan EU-middelen die beschikbaar zijn voor 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
verzoekt de Commissie om praktische 
steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;

Or. de

Amendement 41
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de hele 
EU; verzoekt de lidstaten om dringend 
uitvoering te geven aan de 
Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden, op basis van de 6 miljard 
euro aan EU-middelen die beschikbaar zijn 
voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
verzoekt de Commissie om praktische 
steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de hele 
EU; verzoekt de lidstaten in dit verband
dringend uitvoering te geven aan de 
Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden door doeltreffend gebruik te 
maken van de 6 miljard euro aan EU-
middelen die beschikbaar zijn voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
verzoekt de Commissie om praktische 
steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;
benadrukt dat de Jongerengarantie moet 
worden ingebed in het bredere kader van 
een actief arbeidsmarktbeleid en dat 
tegelijkertijd strenge normen moeten 
worden gewaarborgd;

Or. pl

Amendement 42
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de hele 
EU; verzoekt de lidstaten om dringend 
uitvoering te geven aan de 
Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden, op basis van de 6 miljard euro 
aan EU-middelen die beschikbaar zijn voor 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
verzoekt de Commissie om praktische 

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het ondersteunen
van kwalitatief hoogwaardige stages in de 
hele EU; wijst er echter op dat stages 
hoofdzakelijk zijn bedoeld voor 
opleidingsdoeleinden en om ervaring op te 
doen en, mits ze van korte duur zijn, 
namelijk drie maanden, derhalve ook 
onbetaald kunnen zijn; verzoekt de 
lidstaten om dringend uitvoering te geven 
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steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;

aan de Jongerengarantie om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden, op basis 
van de 6 miljard euro aan EU-middelen die 
beschikbaar zijn voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief;
verzoekt de Commissie om praktische 
steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;

Or. de

Amendement 43
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de hele 
EU; verzoekt de lidstaten om dringend 
uitvoering te geven aan de 
Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden, op basis van de 6 miljard euro 
aan EU-middelen die beschikbaar zijn voor 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
verzoekt de Commissie om praktische 
steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;

5. is ingenomen met de voorstellen van de 
Commissie voor een kwaliteitskader voor 
stages en een Europese Alliantie voor 
leerplaatsen, gericht op het bevorderen van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de hele 
EU; benadrukt dat de lidstaten behoefte 
hebben aan een gemeenschappelijk 
juridisch kader voor stages, leerplaatsen 
en duaal onderwijs met inbegrip van een 
minimumvergoeding ongeacht de duur 
van de opleiding, alsmede passende 
sociale bescherming teneinde de mobiliteit 
van jongeren, sociale inclusie en een 
succesvolle intrede in het beroepsleven te 
bevorderen; verzoekt de lidstaten om 
dringend uitvoering te geven aan de 
Jongerengarantie om de jeugdwerkloosheid 
te bestrijden, op basis van de 6 miljard euro 
aan EU-middelen die beschikbaar zijn voor 
het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
verzoekt de Commissie om praktische 
steun te geven aan de lidstaten die 
uitvoering geven aan de Jongerengarantie;

Or. fr
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Amendement 44
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de Europese jeugd 
niet het slachtoffer mag worden van de 
crisis en de substantiële bezuinigingen die 
op elk overheidsniveau worden 
doorgevoerd; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie ervoor te zorgen dat de 
financiële beperkingen geen gevaar 
opleveren voor de soepele 
tenuitvoerlegging van de "EU-
Jongerengarantie";

Or. el

Amendement 45
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat het welslagen van 
een jongerengarantie sterk afhankelijk is 
van ander overheidsbeleid, waarmee 
wordt gezorgd voor de noodzakelijke 
infrastructuur en capaciteit van diensten 
voor arbeidsvoorziening om jonge mensen 
op het individu en op jongeren afgestemde 
diensten te verlenen; benadrukt dat een 
succesvolle jongerengarantie tevens 
afhankelijk is van de inspanningen van 
werkgevers en de inclusie van de sociale 
partners; 

Or. en
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Amendement 46
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wenst dat het actiekader van de 
jongerengarantie betrekking heeft op 
jongeren tot 30 jaar, om zo het effect 
ervan op jongeren te verbeteren

Or. es

Amendement 47
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat de Commissie een 
definitie van kwalitatief hoogwaardige 
stages moet voorstellen, inclusief criteria 
voor passende vergoedingen, 
arbeidsvoorwaarden en gezondheids- en 
veiligheidsnormen, ongeacht de duur van 
de stage;

Or. en

Amendement 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. benadrukt dat de mobiliteit van 
jongeren moet worden vergroot om vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt beter op 
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elkaar af te stemmen, onder meer via het 
Eures-portaal, "Een leven lang leren" en 
"Jeugd in actie";

Or. en

Amendement 49
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat Europese financiering kan 
fungeren als een belangrijke aanvulling op 
de noodzakelijke investeringen uit de 
nationale begrotingen; verzoekt de 
lidstaten om het potentieel van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) te benutten 
bij de uitvoering van de strategie voor 
jongeren; benadrukt dat besteding van 
middelen aan werkgelegenheid voor 
jongeren moet worden gezien als een 
investering;

6. benadrukt dat Europese financiering kan 
fungeren als een belangrijke aanvulling op 
de noodzakelijke investeringen uit de 
nationale begrotingen; verzoekt de 
lidstaten om het potentieel van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) te benutten 
bij de uitvoering van de strategie voor 
jongeren; benadrukt dat duidelijk moet 
worden vermeld dat jongeren de 
begunstigden zijn van middelen en 
financieringsinitiatieven ter bevordering 
van de werkgelegenheid voor jongeren, en 
dat deze middelen en initiatieven als een 
investering moeten worden gezien;

Or. en

Amendement 50
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat Europese financiering kan 
fungeren als een belangrijke aanvulling op 
de noodzakelijke investeringen uit de 
nationale begrotingen; verzoekt de 
lidstaten om het potentieel van het 

6. benadrukt dat Europese financiering kan 
fungeren als een belangrijke aanvulling op 
de noodzakelijke investeringen uit de 
nationale begrotingen; verzoekt de 
lidstaten om het potentieel van het 
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Europees Sociaal Fonds (ESF) te benutten 
bij de uitvoering van de strategie voor 
jongeren; benadrukt dat besteding van 
middelen aan werkgelegenheid voor 
jongeren moet worden gezien als een 
investering;

Europees Sociaal Fonds (ESF) te benutten 
bij de uitvoering van de strategie voor 
jongeren; benadrukt dat besteding van 
middelen aan werkgelegenheid voor 
jongeren moet worden gezien als een
onafgebroken, essentiële investering op 
lange termijn om het potentieel van 
jongeren te maximaliseren, zowel met 
betrekking tot de arbeidsmarkt als met 
betrekking tot de samenleving als geheel;
benadrukt dat er sterk maatschappelijke, 
democratische en economische 
argumenten bestaan voor een dergelijke 
investering; wijst op het hoge rendement 
van investeringen in opleidingen en 
vaardigheden; benadrukt dat de IAO heeft 
aanbevolen een bedrag van 21 miljard 
euro te budgetteren voor de uitvoering 
van "jongerengaranties" in heel Europa 
gedurende de zevenjarenperiode 2014-
2020; benadrukt dat investeringen in 
jongerengaranties moeten worden 
vrijgesteld van bezuinigingen;

Or. en

Amendement 51
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat Europese financiering 
kan fungeren als een belangrijke 
aanvulling op de noodzakelijke 
investeringen uit de nationale begrotingen;
verzoekt de lidstaten om het potentieel van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) te 
benutten bij de uitvoering van de strategie 
voor jongeren; benadrukt dat besteding van 
middelen aan werkgelegenheid voor 
jongeren moet worden gezien als een 
investering;

6. benadrukt dat de EU financiële steun 
kan verlenen aan programma's die de
noodzakelijke investeringen uit de 
nationale begrotingen tot op zekere hoogte 
aanvullen, hoewel sociaal beleid 
natuurlijk een aangelegenheid is die 
onder de bevoegdheid van de lidstaten valt 
en waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn;
verzoekt de lidstaten om het potentieel van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) te 
benutten bij de uitvoering van de strategie 
voor jongeren; benadrukt dat besteding van 
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middelen aan werkgelegenheid voor 
jongeren moet worden gezien als een 
investering in de toekomst, omdat hiermee 
het nadelige langetermijneffect van 
jeugdwerkloosheid wordt beperkt;

Or. fi

Amendement 52
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat Europese financiering kan 
fungeren als een belangrijke aanvulling op 
de noodzakelijke investeringen uit de 
nationale begrotingen; verzoekt de 
lidstaten om het potentieel van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) te benutten 
bij de uitvoering van de strategie voor 
jongeren; benadrukt dat besteding van 
middelen aan werkgelegenheid voor 
jongeren moet worden gezien als een 
investering;

6. benadrukt dat Europese financiering kan 
fungeren als een belangrijke aanvulling op 
de noodzakelijke investeringen uit de 
nationale begrotingen; verzoekt de 
lidstaten om het potentieel van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) te benutten 
bij de uitvoering van de strategie voor 
jongeren; benadrukt dat besteding van 
middelen aan werkgelegenheid voor 
jongeren moet worden gezien als een 
investering en niet als een kostenpost; stelt 
dat jeugdwerkloosheid de werkelijke 
kostenpost is, een kostenpost die door 
Eurofound wordt geschat op 153 miljard 
EUR, oftewel 1,2% van het bbp van de 
Europese Unie;

Or. fr

Amendement 53
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt dat Europese financiering kan 6. benadrukt dat Europese financiering kan 
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fungeren als een belangrijke aanvulling op 
de noodzakelijke investeringen uit de
nationale begrotingen; verzoekt de 
lidstaten om het potentieel van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) te benutten 
bij de uitvoering van de strategie voor 
jongeren; benadrukt dat besteding van 
middelen aan werkgelegenheid voor 
jongeren moet worden gezien als een 
investering;

fungeren als een belangrijke aanvulling op 
de noodzakelijke investeringen uit de 
nationale begrotingen; verzoekt de 
lidstaten om het potentieel van het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) te benutten 
bij de uitvoering van de strategie voor 
jongeren; benadrukt dat besteding van 
middelen aan werkgelegenheid voor 
jongeren moet worden gezien als een 
investering; stelt vast dat de geplande 
financiering van de strategie voor 
jongeren niet toereikend is, in het
bijzonder voor de regio's die het hardst 
door de crisis zijn getroffen; benadrukt 
dat voor de financiering van 
werkgelegenheid voor jongeren 
aanzienlijke investeringen in nieuwe 
banen nodig zijn;

Or. de

Amendement 54
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat het ESF een 
steeds belangrijkere rol speelt in het 
Europees beleid, met name op het gebied 
van sociale integratie, bestrijding van 
armoede en ondersteuning van het 
scheppen van duurzame banen, en 
benadrukt dat 25% van het Cohesiefonds 
moet worden toegewezen aan het ESF

Or. es

Amendement 55
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt de noodzaak van een 
actief en inclusief arbeidsmarktbeleid met 
speciale maatregelen voor jongeren; 
verzoekt de lidstaten te onderzoeken of 
voorbeelden van beste praktijken uit 
andere lidstaten kunnen worden toegepast 
op hun eigen arbeidsmarkten;

Or. de

Amendement 56
Malika Benarab-Attou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. dringt aan op de betrokkenheid van alle 
belanghebbenden, met name de sociale 
partners, bij de uitvoering van de strategie 
voor jongeren.

7. dringt aan op de betrokkenheid van alle 
belanghebbenden, met name de sociale 
partners en de jeugdorganisaties, bij de 
uitvoering van de strategie voor jongeren; 
beveelt aan dat de Commissie 
vertegenwoordigers van nationale 
jeugdraden raadpleegt bij het beoordelen 
van de uitvoering van de strategie voor 
jongeren;

Or. en

Amendement 57
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat de 
gestructureerde dialoog een nuttige 
manier is om jongeren bij besluitvorming 
te betrekken en de zeggenschap over de 
strategie voor jongeren te verbeteren; 
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verzoekt de lidstaten dit forum te 
gebruiken gedurende de volgende cyclus 
van de strategie voor jongeren;

Or. en


