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Amendement 1
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn ontwerpresolutie over 
mobiliteit en inclusie van mensen met een 
handicap en de Europese strategie voor 
mensen met een handicap 2010-2020 
(2010/2272(INI));1

__________________
1 Aangenomen teksten, A7-0263/2011.

Or. hu

Amendement 2
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op het Europees kwaliteitshandvest 
voor stages van de hand van het Europees 
Jeugdforum in samenwerking met sociale 
partners en andere belanghebbenden,

Or. en

Amendement 3
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Eurofound-rapport van 
oktober 2012 getiteld "NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe"1;
__________________
1 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. de

Amendement 4
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Eurofound-rapport van 21 
december 2012 getiteld "Effectiveness of 
policy measures to increase the 
employment participation of young 
people"2;
__________________
2 Eurofound (2012) Effectiveness of 
policy measures to increase the 
employment participation of young 
people, Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg

Or. de

Amendement 5
Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Visum 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Eurofound-rapport van 29 
april 2011 getiteld "Helping young 
workers during the crisis: contributions 
by social partners and public 
authorities"3;
__________________
3 Eurofound (2011) Helping young 
workers during the crisis: contributions 
by social partners and public authorities, 
Bureau voor publicaties van de Europese 
Unie, Luxemburg 

Or. de

Amendement 6
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag over integratie van 
migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt 
en externe dimensie van de coördinatie 
van de sociale zekerheid in de EU 
(2012/2131(INI)),

Or. de

Amendement 7
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op het verslag over de integratie 
van migranten, gevolgen voor de 
arbeidsmarkt en de externe dimensie van 
de coördinatie van de sociale zekerheid 
(2012/2131 (INI)),

Or. en

Amendement 8
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op het Eurofound-verslag van 
oktober 2012 getiteld "NEETs: young 
people not in employment, education or 
training: characteristics, costs and policy 
responses in Europe"1,
__________________
1 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. 
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs
/2012/54/en/1/EF1254EN.pdf)

Or. en

Amendement 9
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Visum 16 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op het Eurofound-verslag van 7 
februari 2012 getiteld "Recent policy 
developments related to those not in 
employment, education and training 
(NEETs)"2,
__________________
2 Eurofound (2012), Recent policy 
developments related to those not in 
employment, education and training 
(NEETs), Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/er
m/tn1109042s/tn1109042s.pdf)

Or. en

Amendement 10
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Visum 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op het Eurofound-verslag van 21 
december 2012 getiteld "Effectiveness of 
policy measures to increase the 
employment participation of young 
people"3,
__________________
3 Eurofound (2012), Effectiveness of 
policy measures to increase the 
employment participation of young 
people, Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1260.htm)

Or. en
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Amendement 11
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Visum 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op het Eurofound-verslag van 15 
januari 2013 getiteld "Active inclusion of 
young people with disabilities or health 
problems"4,
__________________
4 Eurofound (2013), Active inclusion of 
young people with disabilities or health 
problems, Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/htmlfiles/ef1226.htm)

Or. en

Amendement 12
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Visum 16 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gelet op het Eurofound-verslag van 29 
april 2011 getiteld Helping young workers 
during the crisis: contributions by social 
partners and public authorities5,
__________________
5 Eurofound (2011), Helping young 
workers during the crisis: contributions 
by social partners and public authorities, 
Bureau voor publicaties van de Europese 
Unie, Luxemburg. 
(http://www.eurofound.europa.eu/docs/eir
o/tn1101019s/tn1101019s.pdf)
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Or. en

Amendement 13
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Griekenland en Spanje, wat duidt op 
grote geografische verschillen;

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 9% 
of minder in Oostenrijk en Duitsland1 tot 
meer dan 55% in Griekenland en Spanje, 
wat duidt op grote geografische 
verschillen;

__________________
1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.
do?tab=table&init=1&plugin=1&languag
e=de&pcode=teilm021

Or. de

Amendement 14
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Griekenland en Spanje, wat duidt op 
grote geografische verschillen;

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Spanje resp. 64,2% in Griekenland 
(februari 2013), wat duidt op grote 
geografische verschillen; overwegende dat 
de situatie van jongeren op de 
arbeidsmarkt in grote delen van Europa 
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dramatisch is;

Or. de

Amendement 15
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Griekenland en Spanje, wat duidt op 
grote geografische verschillen;

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Griekenland en Spanje, wat duidt op 
grote geografische verschillen zowel 
binnen de lidstaten als tussen de lidstaten 
onderling;

Or. de

Amendement 16
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Griekenland en Spanje, wat duidt op 
grote geografische verschillen;

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de jongeren werkloos was, waarbij de 
percentages varieerden van 15% of minder 
in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en 
Nederland tot meer dan 55% in 
Griekenland en Spanje, wat duidt op grote 
geografische verschillen, ook binnen de 
lidstaten;

Or. de
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Amendement 17
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in januari 2013 23%
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Griekenland en Spanje, wat duidt op 
grote geografische verschillen;

A. overwegende dat in januari 2013 23,5%
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Griekenland en Spanje, wat duidt op 
grote geografische verschillen;

Or. en

Amendement 18
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Griekenland en Spanje, wat duidt op 
grote geografische verschillen;

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Griekenland en Spanje, wat duidt op 
grote geografische verschillen; merkt op 
dat in een groot aantal lidstaten 
uiteenlopende categorieën jongeren -
zoals deeltijdwerkers die gedeeltelijk 
werkloos zijn of jongeren die 
gesanctioneerd zijn omdat ze niet aan de 
workfare-systemen voldoen - niet in deze 
cijfers zijn opgenomen en de 
jeugdwerkloosheid aldus in werkelijkheid 
veel hoger is;

Or. en
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Amendement 19
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Griekenland en Spanje, wat duidt op 
grote geografische verschillen;

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland tot meer dan 55% 
in Griekenland en Spanje, wat duidt op 
grote geografische verschillen en duidelijk 
aangeeft dat de jeugdwerkloosheid 
dramatisch gestegen is in landen waar 
zwaar wordt bezuinigd1;

__________________
1 Volgens gegevens van Eurostat is de 
jeugdwerkloosheid in Italië de laatste drie 
jaar met 36,6% gestegen, in Spanje met 
40%, in Portugal met 41%, in Cyprus met 
72% en in Griekenland met 100%

Or. en

Amendement 20
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland en tot meer dan 
55% in Griekenland en Spanje, wat duidt 
op grote geografische verschillen;

A. overwegende dat in januari 2013 23% 
van de actieve jongeren werkloos was, 
waarbij de percentages varieerden van 15% 
of minder in Oostenrijk, Denemarken, 
Duitsland en Nederland en tot meer dan 
55% in Griekenland en Spanje, wat duidt 
op grote geografische verschillen en 
rekening houdend met de nieuwste 
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gegevens en prognoses die wijzen op een 
verdere verslechtering van de situatie van 
jongeren;

Or. pl

Amendement 21
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in 2011 7,5 miljoen 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 
6,5 miljoen tussen de 25 en 29 jaar geen 
werk hadden en geen onderwijs of 
opleiding volgden (NEET's), onder wie 
leden van kwetsbare groepen, zoals 
jongeren met gezondheidsproblemen of 
een handicap en alleenstaande moeders,
hetgeen een ontwikkeling met ernstige 
sociale gevolgen is, zoals slechte of 
onzekere arbeidsperspectieven of zelfs
geestelijke en lichamelijke stoornissen; 
overwegende dat deze problemen in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
toenemen;

B. overwegende dat in 2011 7,5 miljoen 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 
6,5 miljoen tussen de 25 en 29 jaar geen 
werk hadden en geen onderwijs of 
opleiding volgden (NEET's), onder wie 
leden van kwetsbare groepen, zoals
vrouwen en migranten, hetgeen een 
ontwikkeling met ernstige sociale gevolgen 
is, zoals sociale onrust, vroege littekens 
zoals geestelijke en lichamelijke 
stoornissen en armoede en sociale 
uitsluiting als enig vooruitzicht; 
overwegende dat deze problemen in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
toenemen;

Or. en

Amendement 22
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in 2011 7,5 miljoen 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 
6,5 miljoen tussen de 25 en 29 jaar geen 
werk hadden en geen onderwijs of 

B. overwegende dat in 2011 7,5 miljoen 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 
6,5 miljoen tussen de 25 en 29 jaar geen 
werk hadden en geen onderwijs of 
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opleiding volgden (NEET's), onder wie 
leden van kwetsbare groepen, zoals 
jongeren met gezondheidsproblemen of 
een handicap en alleenstaande moeders, 
hetgeen een ontwikkeling met ernstige 
sociale gevolgen is, zoals slechte of 
onzekere arbeidsperspectieven of zelfs 
geestelijke en lichamelijke stoornissen; 
overwegende dat deze problemen in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
toenemen;

opleiding volgden (NEET's), onder wie 
leden van kwetsbare groepen, zoals 
jongeren met gezondheidsproblemen of 
een handicap en alleenstaande moeders, 
hetgeen een ontwikkeling met ernstige 
persoonlijke en sociale gevolgen is, zoals 
slechte of onzekere arbeidsperspectieven of 
zelfs psychische en lichamelijke 
stoornissen; overwegende dat deze 
problemen in de nabije toekomst 
waarschijnlijk zullen toenemen en ernstige 
financiële gevolgen voor de Europese 
socialezekerheidsstelsels zullen hebben;

Or. de

Amendement 23
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in 2011 7,5 miljoen 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 
6,5 miljoen tussen de 25 en 29 jaar geen 
werk hadden en geen onderwijs of 
opleiding volgden (NEET's), onder wie 
leden van kwetsbare groepen, zoals 
jongeren met gezondheidsproblemen of 
een handicap en alleenstaande moeders, 
hetgeen een ontwikkeling met ernstige 
sociale gevolgen is, zoals slechte of 
onzekere arbeidsperspectieven of zelfs 
geestelijke en lichamelijke stoornissen; 
overwegende dat deze problemen in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
toenemen;

B. overwegende dat in 2011 7,5 miljoen 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 
6,5 miljoen tussen de 25 en 29 jaar geen 
werk hadden en geen onderwijs of 
opleiding volgden (NEET's), onder wie 
leden van kwetsbare groepen, zoals 
jongeren met gezondheidsproblemen of 
een handicap en alleenstaande moeders, 
hetgeen een ontwikkeling met ernstige 
sociale gevolgen is, zoals slechte of 
onzekere arbeidsperspectieven of zelfs een 
opeenstapeling van geestelijke en 
lichamelijke stoornissen en handicaps; 
overwegende dat deze problemen in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
toenemen;

Or. hu
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Amendement 24
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat in 2011 7,5 miljoen 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 
6,5 miljoen tussen de 25 en 29 jaar geen 
werk hadden en geen onderwijs of 
opleiding volgden (NEET's), onder wie 
leden van kwetsbare groepen, zoals 
jongeren met gezondheidsproblemen of 
een handicap en alleenstaande moeders, 
hetgeen een ontwikkeling met ernstige 
sociale gevolgen is, zoals slechte of 
onzekere arbeidsperspectieven of zelfs 
geestelijke en lichamelijke stoornissen; 
overwegende dat deze problemen in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
toenemen;

B. overwegende dat in 2011 7,5 miljoen 
jongeren tussen de 15 en 24 jaar en 
6,5 miljoen tussen de 25 en 29 jaar geen 
werk hadden en geen onderwijs of 
opleiding volgden (NEET's), onder wie 
leden van kwetsbare groepen, zoals 
jongeren met gezondheidsproblemen of 
een handicap jonge Roma en alleenstaande 
moeders, hetgeen een ontwikkeling met 
ernstige sociale gevolgen is, zoals slechte 
of onzekere arbeidsperspectieven of zelfs 
geestelijke en lichamelijke stoornissen; 
overwegende dat deze problemen in de 
nabije toekomst waarschijnlijk zullen 
toenemen;

Or. en

Amendement 25
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat die in totaal 14 
miljoen jongeren die geen werk hebben en 
geen onderwijs of opleiding volgen 
overeenstemmen met de gehele bevolking 
van zeven kleine en middelgrote lidstaten, 
en dat deze toestand kennelijk grotere 
inspanningen vergt van de lidstaten en de 
Europese instellingen om jonge mensen 
(opnieuw) te integreren op de 
arbeidsmarkt; overwegende dat de 
behoeften van jongeren in Europa zeer 
veel facetten hebben en dat de getroffen 



PE510.867v01-00 16/187 AM\937186NL.doc

NL

maatregelen voor integratie op de 
arbeidsmarkt daar telkens aan moeten 
worden aangepast;

Or. de

Amendement 26
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het aantal van 
bijna 14 miljoen NEETs onder de 30 jaar 
gelijk is aan de volledige bevolking van 
zeven kleine tot middelgrote lidstaten en 
roept de lidstaten op de herintegratie van 
jongeren in de arbeidsmarkt steviger ter 
hand te nemen; overwegende dat hierbij 
terdege rekening moet worden gehouden 
met de diversiteit onder de jongeren, en 
wel door maatregelen te treffen die 
toegesneden zijn op de behoeften van elke 
specifieke subgroep en waar mogelijk 
zelfs gebaseerd op persoonlijke 
beoordelingen;

Or. en

Amendement 27
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in 2011 het 
economische verlies ten gevolge van de 
inactiviteit van jongeren werd geschat op 
153 miljard euro, wat overeenkomt met 
1,2% van het bbp van de EU; overwegende 

C. overwegende dat in 2011 het 
economische verlies ten gevolge van de 
inactiviteit van jongeren werd geschat op 
153 miljard euro, wat overeenkomt met 
1,2% van het bbp van de EU; overwegende 
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dat dit een aanzienlijke sociale en 
economische last vormt;

dat dit bedrag meer dan 15 keer hoger is 
dan de geschatte 10 miljard euro om twee 
miljoen nieuwe banen voor jongeren te 
creëren; overwegende dat dit een 
aanzienlijke sociale en economische last 
vormt;

Or. de

Amendement 28
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in 2011 het 
economische verlies ten gevolge van de 
inactiviteit van jongeren werd geschat op 
153 miljard euro, wat overeenkomt met 
1,2% van het bbp van de EU4; 
overwegende dat dit een aanzienlijke 
sociale en economische last vormt;

C. overwegende dat in 2011 het 
economische verlies ten gevolge van de 
inactiviteit van jongeren in de lidstaten
werd geschat op 153 miljard euro, wat 
overeenkomt met 1,2% van het bbp van de 
EU, wat overeenkomt met 1,2% van het 
bbp van de Unie4, een bedrag dat op zich 
groter is dan de jaarlijkse begroting van 
de instellingen, de financieringsgrondslag 
en de financiële instrumenten van de 
Europese Unie; en dat dit een aanzienlijke 
sociale en economische last vormt;

Or. hu

Amendement 29
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in 2011 het 
economische verlies ten gevolge van de 
inactiviteit van jongeren werd geschat op 
153 miljard euro, wat overeenkomt met 

C. overwegende dat in 2011 het 
economische verlies ten gevolge van de 
inactiviteit van jongeren werd geschat op 
153 miljard euro, wat overeenkomt met 
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1,2% van het bbp van de EU; overwegende 
dat dit een aanzienlijke sociale en 
economische last vormt;

1,2% van het bbp van de EU; overwegende 
dat dit een aanzienlijke en langdurige 
sociale en economische last vormt voor de 
gehele Europese Unie;

Or. de

Amendement 30
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in 2011 het 
economische verlies ten gevolge van de 
inactiviteit van jongeren werd geschat op 
153 miljard euro, wat overeenkomt met 
1,2% van het bbp van de EU4; 
overwegende dat dit een aanzienlijke 
sociale en economische last vormt;

C. overwegende dat in 2011 het 
economische verlies ten gevolge van de 
effecten van de crisis op jongeren werd 
geschat op 153 miljard euro, wat 
overeenkomt met 1,2% van het bbp van de 
EU4; overwegende dat dit een aanzienlijke 
sociale en economische last vormt;

Or. en

Amendement 31
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat in 2011 het 
economische verlies ten gevolge van de 
inactiviteit van jongeren werd geschat op 
153 miljard euro, wat overeenkomt met 
1,2% van het bbp van de EU4; 
overwegende dat dit een aanzienlijke 
sociale en economische last vormt;

C. overwegende dat in 2011 het 
economische verlies ten gevolge van de 
inactiviteit van jongeren werd geschat op 
153 miljard euro, wat overeenkomt met 
1,2% van het bbp van de EU4; 
overwegende dat dit een aanzienlijke 
sociale en economische last vormt, alsook 
dat het niet alleen voor een betere 
maatschappelijke integratie van cruciaal 
belang is dat achtergestelde jongeren in 
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staat worden gesteld hun potentieel te 
ontplooien en actief betrokken te zijn op 
lokaal, regionaal, nationaal en Europees 
niveau, maar tevens voor een goede, 
duurzame en democratische ontwikkeling 
van de gemeenschappen waarin ze leven; 

Or. en

Amendement 32
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat er voor de 
bestrijding van de werkloosheid, en met 
name de jeugdwerkloosheid, 
arbeidsintensieve groei nodig is; 
overwegende dat het bezuinigingsbeleid 
als reactie op de economische, financiële 
en bankencrisis niet alleen dit doel niet 
bereikt, maar de situatie op de 
arbeidsmarkt van vele lidstaten ook nog 
beduidend heeft verslechterd;

Or. de

Amendement 33
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de 
jongerenwerkloosheid een belangrijke 
drijfveer is achter de sterk gestegen 
migratie in een aantal lidstaten, nog wel 
het allermeest in de zogeheten PIIGS-
landen; overwegende dat deze landen als 
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gevolg van deze massale emigratie een 
belangrijke bevolkingslaag van meest 
dynamische mensen kwijtraakt en dat dit 
een verwoestend effect heeft op 
plaatselijke gemeenschappen;

Or. en

Amendement 34
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat deze hoge 
werkloosheids- en NEET-cijfers mogelijk 
leiden kunnen tot schendingen van de 
mensenrechten; overwegende dat om deze 
situatie te kunnen aanpakken er moet 
worden uitgegaan van de rechten van 
personen;

Or. en

Amendement 35
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat in de Europese 
Unie grote investeringen nodig zijn om 
groei te bewerkstelligen en 
werkgelegenheid te scheppen en om de 
binnenlandse vraag te vergroten; 
overwegende dat een investeringspakket 
ten belope van 2% van het bbp van de 
landen van de Europese Unie 
noodzakelijk is om te komen tot een 
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beduidende verbetering van de 
conjunctuur en een gezondere toestand op 
de arbeidsmarkt van de lidstaten die juist 
ten goede zouden komen van jongeren − 
de groep die het sterkst door de crisis 
getroffen is;

Or. de

Amendement 36
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan 
de meeste andere groepen; overwegende 
dat voor veel jongeren de huidige
werkloosheid naar verwachting uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en 
het een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 
stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa;

D. overwegende dat jongeren in tijden van 
economische crisis onevenredig getroffen 
worden; overwegende dat voor veel 
jongeren de huidige werkloosheid naar 
verwachting uitloopt op langdurige 
werkloosheid, hetgeen het risico van 
sociale uitsluiting met zich meebrengt, 
alsook van verborgen armoede en sociale 
onrust doordat zij geen aansluiting meer 
hebben op de samenleving en zich er 
volledig van vervreemden;

Or. en

Amendement 37
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt
op langdurige werkloosheid, hetgeen het 
risico van sociale uitsluiting met zich 
meebrengt; overwegende dat dit voor 
jongeren alarmerende gevolgen heeft, 
omdat hun zelfvertrouwen erdoor afneemt, 
zij hun ambities niet kunnen 
verwezenlijken en het een belemmering 
vormt voor een onafhankelijk leven als 
volwassene en het stichten van een gezin, 
en bijgevolg ook voor de maatschappij, 
vanwege het negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa;

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid zal uitlopen op langdurige 
werkloosheid, hetgeen het risico van 
sociale uitsluiting sterk verhoogt;
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 
stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
langdurige negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa;

Or. de

Amendement 38
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt 
op langdurige werkloosheid, hetgeen het 
risico van sociale uitsluiting met zich 
meebrengt; overwegende dat dit voor 
jongeren alarmerende gevolgen heeft, 
omdat hun zelfvertrouwen erdoor 
afneemt, zij hun ambities niet kunnen 

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden en dat de
werkloosheid voor hen vaak uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 
stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
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verwezenlijken en het een belemmering 
vormt voor een onafhankelijk leven als 
volwassene en het stichten van een gezin, 
en bijgevolg ook voor de maatschappij, 
vanwege het negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa;

voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa;

Or. fr

Amendement 39
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 
stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa;

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
het steeds grotere aantal flexibele 
contracten schadelijke gevolgen heeft, 
vooral onder jongeren die een 
onevenredig deel van alle onzekere 
arbeidsovereenkomsten voor hun 
rekening nemen en daardoor als eerste op 
straat komen te staan; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 
stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa;
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Or. en

Amendement 40
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 
stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa;

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken, hun 
inkomen tijdens hun gehele arbeidsleven 
verlaagt en hun toekomstige 
carrièremogelijkheden afnemen en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 
stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa;

Or. de

Amendement 41
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat jongeren zich met D. overwegende dat jongeren zich met 
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name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 
stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale,
economische en demografische situatie in 
Europa;

name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 
stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa en omdat het risico op armoede bij 
bejaarden stijgt aangezien er in de loop 
van het beroepsleven geen sociale 
bijdragen zijn betaald;

Or. de

Amendement 42
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 



PE510.867v01-00 26/187 AM\937186NL.doc

NL

stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa;

stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa, met inbegrip van de sociale vrede;

Or. hu

Amendement 43
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 
stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa;

D. overwegende dat jongeren zich met 
name in tijden van economische crisis in 
een nadelige positie bevinden, meer dan de 
meeste andere groepen; overwegende dat 
voor veel jongeren de huidige 
werkloosheid naar verwachting uitloopt op 
langdurige werkloosheid, hetgeen het risico 
van sociale uitsluiting met zich meebrengt; 
overwegende dat dit voor jongeren 
alarmerende gevolgen heeft, omdat hun 
zelfvertrouwen erdoor afneemt, zij hun 
ambities niet kunnen verwezenlijken en het 
een belemmering vormt voor een 
onafhankelijk leven als volwassene en het 
stichten van een gezin, en bijgevolg ook 
voor de maatschappij, vanwege het 
negatieve effect op de sociale, 
economische en demografische situatie in 
Europa; overwegende dat de hoge 
jeugdwerkloosheid gevaarlijk kan zijn 
voor het democratische beleid van de 
Europese Unie aangezien het draagvlak 
voor het Europese project juist bij 
jongeren sterk verkleint, en dat de 
getroffen jongeren bij de formulering van 
oplossingen en maatregelen moeten 
worden betrokken; 

Or. de
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Amendement 44
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat artikel 13 van het 
EG-verdrag de Gemeenschap de 
bevoegdheid verleent op te treden tegen 
discriminatie op grond van geslacht, ras, 
etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid; overwegende dat jonge 
vrouwen bij betreding van de 
arbeidsmarkt nog altijd - Richtlijn
2000/78/EG van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep 
ten spijt - te lijden hebben onder leeftijds-
en genderdiscriminatie;

Or. en

Amendement 45
Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de crisis tot een 
enorme toename van het aantal onzekere 
banen heeft geleid, met name onder 
jongeren, die tijdelijke contracten krijgen 
of praktisch geen beloning ontvangen 
terwijl ze wel voltijds echte arbeid 
verrichten;

Or. es
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Amendement 46
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de lidstaten 
sociale bescherming en waardige 
levensomstandigheden moeten 
garanderen voor werknemers die hun 
baan verloren en voor jongeren die er niet 
in slagen werk te vinden; 

Or. pt

Amendement 47
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat ondanks de hoge 
algemene jeugdwerkloosheid bepaalde 
sectoren zoals de ICT en de 
gezondheidszorg steeds moeilijker goed 
opgeleid personeel kunnen vinden voor 
hun openstaande vacatures;

Or. en

Amendement 48
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Katarína 
Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Karima Delli

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de Internationale 
Arbeidsorganisatie geadviseerd heeft een 
bedrag van €21 miljard uit te trekken –
oftewel 0,5% van de uitgaven in de 
eurozone - voor de tenuitvoerlegging van 
een volwaardige jongerengarantie;

Or. en

Amendement 49
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat beleid op het vlak 
van arbeidsvoorwaarden, sociale rechten, 
toegang tot onderwijs, alsook 
volkshuisvesting en participatie cruciaal 
is voor de emancipatie van jongeren; 
overwegende dat er op alle beleidsvlakken 
inspanningen moeten worden getroost ten 
behoeve van de emancipatie van jongeren, 
alsook dat de EU-instellingen alle 
jongeren gelijke kansen moeten 
waarborgen alsmede het recht zich te 
emanciperen en een onafhankelijk en 
menswaardig bestaan op te bouwen;

Or. en

Amendement 50
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat door de 
verergering van de economische en 
financiële crisis en de invoering van 
besparingsmaatregelen de emigratie uit de 
lidstaten met de grootste moeilijkheden 
exponentieel is toegenomen; overwegende 
dat de nieuwe migranten vooral jongeren 
zijn die vaak hoogopgeleid zijn;

Or. pt

Amendement 51
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU in de context 
van de Lissabonstrategie 2000-2010
verplicht is het onderwijsniveau te 
verbeteren, tegen 2020 het aantal 
voortijdige schoolverlaters tot minder dan 
10% te reduceren en het aantal jongeren 
dat met succes tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs volgt, op te voeren tot ten minste 
40%;

E. overwegende dat de EU in de context 
van de Europa 2020-strategie verplicht is 
het onderwijsniveau te verbeteren, tegen 
2020 het aantal voortijdige schoolverlaters 
tot minder dan 10% te reduceren, het aantal 
30- tot 34-jarigen dat met succes tertiair of 
gelijkwaardig onderwijs volgt, op te voeren 
tot ten minste 40% en de 
arbeidsparticipatie van 20- tot 64-jarigen 
met 75% te doen toenemen;

Or. de

Amendement 52
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de EU in de context E. overwegende dat de EU in de context 
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van de Lissabonstrategie 2000-2010 
verplicht is het onderwijsniveau te 
verbeteren, tegen 2020 het aantal 
voortijdige schoolverlaters tot minder dan 
10% te reduceren en het aantal jongeren 
dat met succes tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs volgt, op te voeren tot ten minste 
40 %;

van de Lissabonstrategie 2000-2010 
verplicht is het onderwijsniveau te 
verbeteren, tegen 2020 het aantal 
voortijdige schoolverlaters tot minder dan 
10% te reduceren en het aantal jongeren 
dat met succes tertiair of gelijkwaardig 
onderwijs volgt, op te voeren tot ten minste 
40 %; overwegende dat verschillende 
lidstaten het leergeld voor hoger 
onderwijs hebben opgetrokken of dat 
overwegen;

Or. pt

Amendement 53
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de ontslagen van 
docenten, die in enkele landen waarin 
door de trojka werd geïntervenieerd zijn 
toegenomen, een daling van de kwaliteit 
van het onderwijs, de sluiting van 
scholen, de verarming van het curriculum 
en de toename van het aantal leerlingen 
die falen op school of de school verlaten 
tot gevolg hebben; de toename van het 
aantal leerlingen per docent als gevolg 
van de besparingen in de sector leidt tot 
een achteruitgang van de pedagogische 
kwaliteit van het onderwijssysteem, terwijl 
dit systeem een nauwere opvolging van 
het schooltraject van de leerlingen door 
elke docent zou moeten beogen;

Or. pt

Amendement 54
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat veel van de 
eerdere maatregelen ten behoeve van een 
toegankelijker onderwijsstelsel ongedaan 
zijn gemaakt door de liberalisering van 
het onderwijsstelsel middels onder meer 
het proces van Bologna en de 
bezuinigingen in uiteenlopende lidstaten; 
acht het dan ook van groot belang dat het 
onderwijs in overheidshanden is, 
democratisch wordt aangestuurd, 
toegankelijk is voor iedereen en gratis op 
de plaats van gebruik;

Or. en

Amendement 55
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er ondanks de 
economische crisis en het verdwijnen van 
arbeidsplaatsen in de EU meer dan 2 
miljoen open vacatures zijn, voor het 
leeuwendeel doordat de lokale 
arbeidsmarkten verstoken zijn van 
arbeidskrachten met de benodigde 
vaardigheden;

Or. en

Amendement 56
Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de crisis heeft 
geleid tot een toename van precaire 
arbeidsomstandigheden voornamelijk bij 
jongeren, en dat bestaande banen vaak 
worden vervangen door 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
tijd, deeltijdwerk en onbetaalde arbeid;

Or. de

Amendement 57
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er helaas geen 
tekenen zijn dat deze doeleinden binnen 
bereik komen;

Or. en

Amendement 58
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat jongeren steeds 
vaker onbetaalde dan betaalde stages 
moeten lopen, en dat deze toestand 
discriminerend is ten aanzien van de 
individuele financiële situatie; 
overwegende dat het probleem van de 
uitbuiting van stagiairs als goedkope 



PE510.867v01-00 34/187 AM\937186NL.doc

NL

arbeidskrachten moet worden erkend en 
dat er derhalve een kwaliteitskader voor 
stages noodzakelijk is;

Or. de

Amendement 59
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat mobiliteit over 
de nationale grenzen heen een van de 
kernideeën van het Europese project is en 
dat maatregelen ter bevordering van de 
mobiliteit van jongeren daarom in 
principe moeten worden toegejuicht; 
beklemtoont echter dat mobiliteit en 
migratie juist in die landen die het sterkst 
door (jeugd)werkloosheid getroffen zijn 
meestal een noodzaak zijn en slechts in 
zeer zeldzame gevallen een vrijwillige 
keuze; overwegende dat jongeren ook het 
recht hebben om in hun geboorteland te 
leven en te werken en dat daarom 
werkgelegenheid moet worden gecreëerd 
in perifere regio's om de onvrijwillige 
emigratie van jongeren en het daarmee 
gepaard gaande verlies van talent, de 
zogenoemde "braindrain", in de 
betrokken regio's te verhinderen;

Or. de

Amendement 60
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf, dat een drijvende kracht is 
achter economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid en achter de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, meer dan 
3,5 miljoen banen heeft geschrapt als 
gevolg van de economische crisis, waarbij 
alle werknemers, inclusief de jongeren, 
worden getroffen door het vervallen van 
arbeidsplaatsen;

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf meer dan 3,5 miljoen banen 
heeft geschrapt als gevolg van de 
economische crisis, waarbij alle 
werknemers, inclusief de jongeren, worden 
getroffen door het vervallen van 
arbeidsplaatsen;

Or. en

Amendement 61
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf, dat een drijvende kracht is 
achter economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid en achter de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, meer dan 
3,5 miljoen banen heeft geschrapt als 
gevolg van de economische crisis, waarbij 
alle werknemers, inclusief de jongeren, 
worden getroffen door het vervallen van 
arbeidsplaatsen;

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf, dat een drijvende kracht is 
achter economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid en achter de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, meer dan 
3,5 miljoen banen heeft moeten schrappen 
als gevolg van de economische crisis, 
waarbij alle werknemers, inclusief de 
jongeren, worden getroffen doordat 
bedrijven hebben moeten verhuizen om op 
internationaal niveau concurrerend te 
kunnen blijven;

Or. fr

Amendement 62
Anthea McIntyre
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf, dat een drijvende kracht is
achter economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid en achter de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, meer dan 
3,5 miljoen banen heeft geschrapt als 
gevolg van de economische crisis, waarbij 
alle werknemers, inclusief de jongeren, 
worden getroffen door het vervallen van 
arbeidsplaatsen;

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf en micro-ondernemingen, die
een drijvende kracht zijn achter 
economische groei en het scheppen van 
werkgelegenheid en achter de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, meer dan 
3,5 miljoen banen heeft geschrapt als 
gevolg van de economische crisis, waarbij 
alle werknemers, inclusief de jongeren, 
worden getroffen door het vervallen van 
arbeidsplaatsen;

Or. en

Amendement 63
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf, dat een drijvende kracht is 
achter economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid en achter de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, meer dan 
3,5 miljoen banen heeft geschrapt als 
gevolg van de economische crisis, waarbij 
alle werknemers, inclusief de jongeren, 
worden getroffen door het vervallen van 
arbeidsplaatsen;

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf, dat een drijvende kracht is 
achter economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid en achter de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, meer dan 
3,5 miljoen banen heeft geschrapt als 
gevolg van de economische crisis, waarbij 
alle werknemers, maar de jongeren het 
sterkst, worden getroffen door het 
vervallen van arbeidsplaatsen;

Or. de
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Amendement 64
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf, dat een drijvende kracht is 
achter economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid en achter de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, meer dan 3,5 
miljoen banen heeft geschrapt als gevolg 
van de economische crisis, waarbij alle 
werknemers, inclusief de jongeren, worden 
getroffen door het vervallen van 
arbeidsplaatsen;

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf, dat een drijvende kracht is 
achter economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid en achter de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, meer dan 3,5 
miljoen banen heeft geschrapt en de 
personeelswerving aanzienlijk heeft 
beperkt als gevolg van de economische 
crisis, waarbij alle werknemers, inclusief 
de jongeren, worden getroffen door het 
vervallen van arbeidsplaatsen;

Or. pl

Amendement 65
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf, dat een drijvende kracht is 
achter economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid en achter de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, meer dan 
3,5 miljoen banen heeft geschrapt als 
gevolg van de economische crisis, waarbij 
alle werknemers, inclusief de jongeren, 
worden getroffen door het vervallen van 
arbeidsplaatsen;

F. overwegende dat het midden- en 
kleinbedrijf, dat een drijvende kracht is 
achter economische groei en het scheppen 
van werkgelegenheid en achter de
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europa 2020-strategie, meer dan 
3,5 miljoen banen heeft geschrapt als 
gevolg van de economische crisis en deze 
sector in staat is om de meeste jongeren 
het effectiefst aan een baan te helpen, 
waarbij alle werknemers, inclusief de 
jongeren, worden getroffen door het 
vervallen van arbeidsplaatsen;

Or. hu
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Amendement 66
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Katarína Neveďalová, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Franziska Katharina 
Brantner

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat jongeren het recht 
hebben op een hoogwaardige baan die 
aansluit op hun vaardigheden, alsook dat 
hoogwaardige werkgelegenheid 
fundamenteel is voor de waardigheid en 
autonomie van de Europese jeugd;

Or. en

Amendement 67
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de in 2008 begonnen 
economische crisis een negatieve invloed 
heeft op zowel de vraag als het aanbod op 
de arbeidsmarkt, waardoor de onzekerheid 
over de kans op een baan sterk toeneemt en 
het voor alle werklozen essentieel is om 
ervoor te zorgen dat zij beter op de hoogte 
zijn van de kans op werk;

G. overwegende dat de in 2008 begonnen 
economische crisis een negatieve invloed 
heeft op zowel de vraag als het aanbod op 
de arbeidsmarkt, waardoor de onzekerheid 
over de kans op een baan sterk toeneemt, 
vanwaar de noodzaak om studies en 
beroepsopleidingen beter af te stemmen 
op de nieuwe eisen van de arbeidsmarkt 
en de terugkeer van werklozen op de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken door 
middel van één loket met alle sociale 
diensten die verband houden met hun 
zoektocht naar werk;

Or. fr
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Amendement 68
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de in 2008 begonnen 
economische crisis een negatieve invloed 
heeft op zowel de vraag als het aanbod op 
de arbeidsmarkt, waardoor de onzekerheid 
over de kans op een baan sterk toeneemt en 
het voor alle werklozen essentieel is om 
ervoor te zorgen dat zij beter op de hoogte 
zijn van de kans op werk;

G. overwegende dat de economische crisis 
die in 2008 zichtbaar werd een negatieve 
invloed heeft op zowel de vraag als het 
aanbod op de arbeidsmarkt, waardoor de 
onzekerheid over de kans op een baan sterk 
toeneemt en het voor alle werklozen 
essentieel is om ervoor te zorgen dat zij 
beter op de hoogte zijn van de kans op 
werk;

Or. en

Amendement 69
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de in 2008 begonnen 
economische crisis een negatieve invloed 
heeft op zowel de vraag als het aanbod op 
de arbeidsmarkt, waardoor de onzekerheid 
over de kans op een baan sterk toeneemt en 
het voor alle werklozen essentieel is om 
ervoor te zorgen dat zij beter op de hoogte 
zijn van de kans op werk;

G. overwegende dat de in 2008 begonnen 
economische crisis een negatieve invloed 
heeft op zowel de vraag als het aanbod op 
de arbeidsmarkt, waardoor de onzekerheid 
over de kans op een baan sterk toeneemt en 
het voor alle werklozen essentieel is om 
ervoor te zorgen dat zij beter op de hoogte 
zijn van de kans op werk, en de 
desbetreffende diensten juist voor de 
meest hulpbehoevenden, met name voor 
jongeren met een handicap, niet 
toegankelijk zijn, aangezien het 
merendeel van de overheidsdiensten nog 
altijd niet vrij is van obstakels;

Or. hu
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Amendement 70
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de in 2008 begonnen 
economische crisis een negatieve invloed 
heeft op zowel de vraag als het aanbod op 
de arbeidsmarkt, waardoor de onzekerheid 
over de kans op een baan sterk toeneemt en 
het voor alle werklozen essentieel is om 
ervoor te zorgen dat zij beter op de hoogte 
zijn van de kans op werk;

G. overwegende dat de in 2008 begonnen 
economische crisis een negatieve invloed 
heeft op zowel de vraag als het aanbod op 
de arbeidsmarkt, waardoor de onzekerheid 
over de kans op een baan sterk toeneemt en 
het voor alle werklozen essentieel is om 
ervoor te zorgen dat zij beter op de hoogte
zijn van het beroepsonderwijs en de 
beroepsopleidingen en de kans op werk;

Or. de

Amendement 71
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het in enkele 
lidstaten toegepaste duale stelsel van de 
beroepsopleiding en het duaal onderwijs 
dankzij de praktijkgerichtheid ervan 
vooral tijdens de crisis hun deugdelijkheid 
hebben bewezen en op grond van betere 
inzetbaarheid tot lagere 
jeugdwerkloosheid hebben geleid;

Or. de

Amendement 72
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de bezuinigingen 
overal in Europa niet geleid hebben tot 
economisch herstel of groei van de
werkgelegenheid; overwegende dat steeds 
meer economen verkondigen dat de 
bezuinigingen juist het omgekeerde effect 
hebben: vertraging van de economische 
groei en vernietiging van 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 73
Monika Panayotova

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat er ondanks de 
hoge jeugdwerkloosheid in de EU een 
aantal bedrijfstakken met een tekort aan 
werknemers kampt, zoals bijvoorbeeld de 
IT- en O&O-sectoren waar de vraag naar 
hooggeschoolde werknemers almaar 
toeneemt;

Or. en

Amendement 74
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat er momenteel zo'n 
4 miljoen vacatures zijn in de EU als 
gevolg van het feit dat de vaardigheden 
van werklozen en de voor openstaande 
vacatures benodigde vaardigheden niet op 
elkaar aansluiten;

Or. en

Amendement 75
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het in een aantal 
lidstaten gehanteerde duale 
beroepsopleidingsstelsel zijn praktisch nut 
heeft bewezen, vooral in deze tijden van 
crisis, en wel doordat het gezorgd heeft 
voor een lagere jeugdwerkloosheid door 
een betere inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt

Or. en

Amendement 76
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het 
beroepsonderwijs beter aansluit op de 
arbeidsmarkt dan andere onderwijs- en 
opleidingssectoren, maar dat veel landen 



AM\937186NL.doc 43/187 PE510.867v01-00

NL

de grote mogelijkheden van leren op het 
werk - stages in het bijzonder - ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid nog 
altijd veel te weinig benutten;

Or. en

Amendement 77
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de overgang van 
een opleidingstraject naar de 
arbeidsmarkt een beslissend moment is in 
het leven van jongeren, dat bepalend is 
voor de toekomstige 
carrièremogelijkheden van deze jongeren, 
hun levenslange inkomen en 
maatschappelijke situatie voor de lange 
termijn; overwegende dat het 
onderwijsbeleid in dit verband een 
onderdeel van het arbeidsmarktbeleid 
vormt;

Or. de

Amendement 78
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de in 2008 
aangevangen economische crisis een 
negatieve invloed heeft gehad op zowel de 
vraag als het aanbod op de arbeidsmarkt, 
alsook dat daardoor de onzekerheid over 
de kans op een baan sterk toeneemt en het 
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essentieel is dat lidstaten meer investeren 
in nieuwe werkgelegenheid, opleiding en 
onderwijs; overwegende dat er als gevolg 
hiervan maatschappelijke conflicten en 
onrust kunnen ontstaan;

Or. en

Amendement 79
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat productieve en 
duurzame 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 te 
consolideren op de weg van 
concurrentievermogen, productiviteit en 
duurzaamheid; overwegende dat 
investeringen op deze vlakken moeten 
worden uitgesloten van de 
tekortdoelstellingen;

Or. en

Amendement 80
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat 
arbeidsvoorzieningsdiensten een centrale 
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rol vervullen op de arbeidsmarkt en 
daarom moeten voldoen aan hoge 
kwaliteitsnormen die door de bevoegde 
autoriteiten moeten worden 
gecontroleerd; beklemtoont dat deze 
kwaliteitsnormen en de bijbehorende 
controles in dezelfde mate moeten gelden 
voor openbare en particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten;

Or. de

Amendement 81
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de Europese 
Commissie in haar verslag van 30 mei 
2012 betreffende de toestand in Duitsland 
heeft vastgesteld dat het duale 
opleidingsstelsel garant staat voor het 
aantrekken van gekwalificeerde 
arbeidskrachten en zorgt voor een lagere 
jeugdwerkloosheid;

Or. de

Amendement 82
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat met de 
ontwikkeling van hoogstaande 
beroepsonderwijs- en opleidingsstelsels 
mede geholpen kan worden de 
werkloosheid te verlagen alsook dat deze 
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stelsels voorzien moeten worden van 
hooggeschoolde onderwijzers en 
opleiders, innovatieve leermethodes, een
hoogstaande leerinfrastructuur en –
faciliteiten, een hoge 
arbeidsmarktrelevantie, alsook van 
trajecten naar voortgezet 
onderwijs/voortgezette opleiding;

Or. en

Amendement 83
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat jongeren 40% van 
alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor 
hun rekening nemen terwijl ze goed zijn 
voor slechts 13% van de totale 
werkgelegenheid, alsook dat één op de vijf 
jongeren bang is zijn werk te verliezen en 
jongeren meer kans hebben op een 
onzekere arbeidsbetrekking;

Or. en

Amendement 84
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat jongeren in de EU 
gedwongen worden naar het buitenland te 
trekken voor werk, alsook dat dit 
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fenomeen niet in goede banen wordt 
geleid en dat er daardoor risico bestaat op 
braindrain en een verscherping van de 
verschillen tussen regio's;

Or. en

Amendement 85
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat sommige lidstaten 
te kampen hebben met een groeiende 
kloof tussen de vaardigheden van 
afgestudeerden en de door de 
arbeidsmarkt gevraagde vaardigheden;

Or. en

Amendement 86
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat in enkele 
lidstaten een steeds groter wordende kloof 
tussen de capaciteiten van opgeleiden en 
de eisen van de arbeidsmarkt valt te 
ontwaren; 

Or. de

Amendement 87
Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
geadviseerd heeft een bedrag van €21 
miljard uit te trekken - oftewel 0,5% van 
de uitgaven in de eurozone - voor de 
tenuitvoerlegging van een volwaardige 
jongerengarantie;

Or. en

Amendement 88
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. overwegende dat de maatregelen ter 
bevordering van de jeugdwerkgelegenheid 
moeten worden geïntegreerd in een 
samenhangend en op de toekomst en 
investeringen gerichte macro-
economische strategie, waarmee de juiste 
omstandigheden worden gecreëerd voor 
de schepping van duurzame 
werkgelegenheid van de 21e eeuw alsook 
voor een doeltreffende overgang van 
onderwijs naar werk;

Or. en

Amendement 89
Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. betreurt het dat de huidige 
maatregelen ter bestrijding van de crisis -
voornamelijk overheidsbezuinigingen in 
crisislanden - rechtstreeks ten koste gaan 
van jongeren, doordat gesneden wordt in 
de onderwijsuitgaven, het scheppen van 
werkgelegenheid en ondersteunende 
diensten;

Or. en

Amendement 90
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. dringt bij de Commissie en de lidstaten 
aan op een op rechten gebaseerde 
benadering van jongeren en 
werkgelegenheid; benadrukt dat juist in 
tijden van grote crisis er niet getornd mag 
worden aan het kwalitatieve aspect van 
behoorlijk werk voor jongeren, alsook dat 
alles draaien moet om fundamentele 
arbeidsnormen en andere normen ten 
aanzien van de kwaliteit van 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 91
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

-1. verzoekt de Commissie dergelijk 
incoherent en soms destructief beleid 
allereerst te analyseren en daarna af te 
schaffen; benadrukt dat commitment van 
overheden aan jeugdwerkgelegenheid 
nodig en welkom is, maar dat het alle 
geloofwaardigheid verliest als 
economische beleidsmaatregelen kansen 
voor jongeren vernietigen;

Or. en

Amendement 92
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. verzoekt de Commissie dergelijk 
incoherent en soms destructief beleid 
allereerst analyseren en daarna af te 
schaffen; benadrukt dat commitment van 
overheden aan jeugdwerkgelegenheid 
nodig en welkom is, maar dat het alle 
geloofwaardigheid verliest als 
economische beleidsmaatregelen kansen 
voor jongeren vernietigen;

Or. en

Amendement 93
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

-1. verzoekt de Commissie een 
vrijwaringsclausule toe te voegen voor 
lidstaten die financiële bijstand 
ontvangen, teneinde deze uit te sluiten van 
de doelstellingen voor het verminderen 
van de begrotingstekorten krachtens hun 
gemeenschappelijke intentieverklaring als 
het gaat om overheidsuitgaven ten 
behoeve van de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
en ten behoeve van de 
jeugdwerkgelegenheid, zoals scheppen 
van werkgelegenheid, onderwijs en 
scholing, behoorlijk werk en 
armoedebestrijding; benadrukt dat een 
dergelijke vrijwaringsclausule op een 
democratischer wijze tot stand moet 
worden gebracht dan de 
gemeenschappelijke intentieverklaring 
zelf; 

Or. en

Amendement 94
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten waar de 
jeugdwerkloosheid in de regio's hoger is 
dan 25% een éénjaarplan op te stellen ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid door 
voor tenminste 10% van de getroffen 
jongeren werk te scheppen; benadrukt dat 
geen enkel werkloosheidsbestrijdingsplan 
een vuist kan maken als er niet genoeg 
middelen voor worden uitgetrokken en er 
niet flexibel wordt omgesprongen met de 
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tekortdoelstellingen van de lidstaten;

Or. en

Amendement 95
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen moeten diversifiëren en 
alle mogelijke obstakels moeten 
aanpakken die een duurzame 
werkgelegenheid voor jongeren in de weg 
staan, waarbij bijzondere aandacht wordt 
besteed aan kwetsbare groepen die een 
grotere kans hebben om in meer dan één 
opzicht achtergesteld te zijn;

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen voor het stimuleren 
van de werkgelegenheid onder jongeren 
moeten diversifiëren om ze toegang te 
verschaffen tot duurzame 
werkgelegenheid, door ze mogelijkheden 
te bieden voor vrijwilligerswerk, betaalde 
stages, en activiteiten van algemeen nut, 
om ze bezig te laten zijn met activiteiten 
van sociaal nut die eventueel erkend 
worden als beroepservaring, wat hun 
integratie op de arbeidsmarkt ten goede 
komt. 

Or. fr

Amendement 96
Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen moeten diversifiëren 
en alle mogelijke obstakels moeten 
aanpakken die een duurzame
werkgelegenheid voor jongeren in de weg 
staan, waarbij bijzondere aandacht wordt
besteed aan kwetsbare groepen die een 
grotere kans hebben om in meer dan één 

1. benadrukt dat de maatregelen van de 
Europese Unie en de lidstaten elkaar
moeten aanvullen om alle obstakels aan te 
pakken die het vinden van waardige en
duurzame banen door jongeren in de weg 
staan, waarbij bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan kwetsbare groepen die 
een grotere kans hebben om in meer dan 
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opzicht achtergesteld te zijn; één opzicht achtergesteld te zijn;
onderstreept dat de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid transversaal beleid van 
de EU en de lidstaten moet zijn;

Or. es

Amendement 97
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen moeten diversifiëren en
alle mogelijke obstakels moeten aanpakken 
die een duurzame werkgelegenheid voor 
jongeren in de weg staan, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
kwetsbare groepen die een grotere kans 
hebben om in meer dan één opzicht 
achtergesteld te zijn;

1. benadrukt dat de lidstaten en de 
Commissie hun beleidsmaatregelen
coherenter moeten maken, op rechten 
moeten baseren en de beleidsmaatregelen 
moeten diversifiëren, alsook alle mogelijke 
obstakels moeten aanpakken die een 
duurzame werkgelegenheid voor jongeren 
in de weg staan, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan kwetsbare 
groepen die een grotere kans hebben om in 
meer dan één opzicht achtergesteld te zijn;

Or. en

Amendement 98
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen moeten diversifiëren en 
alle mogelijke obstakels moeten aanpakken 
die een duurzame werkgelegenheid voor 
jongeren in de weg staan, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
kwetsbare groepen die een grotere kans 

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen moeten diversifiëren en 
alle mogelijke obstakels moeten aanpakken 
die een kwaliteitsvolle werkgelegenheid 
voor jongeren in de weg staan, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
kwetsbare groepen die een grotere kans 
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hebben om in meer dan één opzicht 
achtergesteld te zijn;

hebben om in meer dan één opzicht 
achtergesteld te zijn;

Or. de

Amendement 99
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen moeten diversifiëren en 
alle mogelijke obstakels moeten aanpakken 
die een duurzame werkgelegenheid voor 
jongeren in de weg staan, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
kwetsbare groepen die een grotere kans 
hebben om in meer dan één opzicht 
achtergesteld te zijn;

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen moeten diversifiëren, 
hoogwaardig onderwijs, kwaliteitsvolle 
(beroeps)opleiding en werkervaring 
centraal moeten stellen, en alle mogelijke 
obstakels moeten aanpakken die een 
duurzame werkgelegenheid voor jongeren 
in de weg staan, waarbij bijzondere 
aandacht wordt besteed aan kwetsbare 
groepen die een grotere kans hebben om in 
meer dan één opzicht achtergesteld te zijn;

Or. de

Amendement 100
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen moeten diversifiëren en 
alle mogelijke obstakels moeten aanpakken 
die een duurzame werkgelegenheid voor 
jongeren in de weg staan, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
kwetsbare groepen die een grotere kans 
hebben om in meer dan één opzicht 

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen moeten diversifiëren en 
alle mogelijke obstakels moeten aanpakken 
die betekenisvol, duurzaam, goed betaald 
en behoorlijk werk met volwaardige 
vakbondsrechten voor jongeren in de weg 
staan, waarbij bijzondere aandacht wordt 
besteed aan kwetsbare groepen die een 
grotere kans hebben om in meer dan één 
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achtergesteld te zijn; opzicht achtergesteld te zijn;

Or. en

Amendement 101
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen moeten diversifiëren en 
alle mogelijke obstakels moeten aanpakken 
die een duurzame werkgelegenheid voor 
jongeren in de weg staan, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
kwetsbare groepen die een grotere kans 
hebben om in meer dan één opzicht 
achtergesteld te zijn;

1. benadrukt dat de lidstaten hun 
beleidsmaatregelen moeten diversifiëren en 
alle mogelijke obstakels moeten aanpakken 
die duurzaam en behoorlijk werk voor 
jongeren in de weg staan, waarbij 
bijzondere aandacht wordt besteed aan 
kwetsbare groepen die een grotere kans 
hebben om in meer dan één opzicht 
achtergesteld te zijn;

Or. en

Amendement 102
Monika Panayotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat door toepassing 
van de drie "r-en" - "restart, reforms, 
regions" - gezorgd kan worden voor 
duurzame jeugdwerkgelegenheid op de 
Europese arbeidsmarkt; acht het 
noodzakelijk dat het potentieel van de 
Europese interne markt opnieuw wordt 
aangeboord door mensen een 
handelsgeest bij te brengen, door 
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diploma's en kwalificaties wederzijds te 
erkennen, door de omstandigheden voor 
het opstarten van nieuwe bedrijven in 
Europa te verbeteren, alsook door de 
huidige beperkingen voor werkenden uit 
bepaalde EU-landen af te schaffen; pleit 
voor hervorming van de verhouding 
tussen onderwijs en bedrijfsleven; is van 
mening dat door bevordering van de 
driehoek kennis/onderwijs – bedrijfsleven 
– wetenschap in de regio's van de EU 
jongeren de kans krijgen meer 
concurrentievoordelen te verwerven 
alsook potentiële vooruitzichten voor 
verdere ontplooiing op de arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 103
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst op het feit dat het aantal 
werkloze en gedeeltelijk werkloze 
jongeren veel groter is dan het aantal 
beschikbare banen en dat werklozen dus 
niet verweten kan worden dat ze werkloos 
zijn; is dan ook fel gekant tegen elke vorm 
van afschuiving van de 
verantwoordelijkheid voor de 
werkloosheidscrisis op de schouders van 
de werklozen;

Or. en

Amendement 104
Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. pleit ervoor om het terugdringen 
van de jeugdwerkloosheid in te voeren als 
aparte doelstelling in het kader van het 
Europees semester; verlangt voorts dat 
maatregelen tegen jeugdwerkloosheid 
verplicht worden ingevoerd in de 
landenspecifieke aanbevelingen (CSR) en 
in de nationale hervormingsprogramma's 
(NRP); verzoekt de Commissie om de 
invoering van deze maatregelen 
nauwgezet te volgen en te toetsen; 
verlangt in dit kader een volledige 
deelname van het Europees Parlement 
met betrekking tot het Europees semester;

Or. de

Amendement 105
Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat de groep werkloze 
jongeren in werkelijkheid zeer divers is en 
dat deze jongeren daarom, met het oog op 
een betere tenuitvoerlegging van de 
getroffen maatregelen, moeten worden 
geïdentificeerd op basis van hun 
behoeften en capaciteiten, in het kader 
waarvan hun sleutelcompetenties moeten 
worden vastgesteld om ze sneller toegang 
te bieden tot stabiel en duurzaam werk; 
daarbij moet bijzondere aandacht uitgaan 
naar jongeren die over geen enkel 
diploma beschikken en die noch studeren, 
noch werken, noch een opleiding volgen. 

Or. es
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Amendement 106
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept dat het duale stelsel 
van de beroepsopleiding en het duaal 
onderwijs dankzij de praktijkgerichtheid 
ervan vooral tijdens de crisis hun 
deugdelijkheid hebben bewezen en op 
grond van betere inzetbaarheid tot lagere 
jeugdwerkloosheid hebben geleid en 
verzoekt de betrokken lidstaten daarom 
hun onderwijsstelsels in die zin te 
hervormen; 

Or. de

Amendement 107
Emilie Turunen, Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat het aantal precaire 
arbeidsvormen voor jongeren is 
toegenomen door de crisis en dat 
kortlopende en deeltijdcontracten alsook 
onbezoldigde stages al te vaak in de plaats 
van bestaande banen komen; onderkent 
dat bezuinigingsmaatregelen enorm ten 
koste zijn gegaan van de werkgelegenheid 
en de werkloosheid onder met name 
jongeren hebben doen stijgen;

Or. en
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Amendement 108
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. beklemtoont dat het noodzakelijk is 
de programma's nauwkeurig af te 
stemmen op bevolkingsgroepen en 
economische sectoren die momenteel een 
dynamische ontwikkeling doormaken en 
deze doeltreffend uit te voeren om 
verspilling van de uitgetrokken middelen 
tegen te gaan, en er daarnaast voor te 
zorgen dat de jeugdwerkloosheid wordt 
verminderd en niet "rondgepompt"; 

Or. el

Amendement 109
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. hieraan moet bijzondere aandacht 
worden besteed in lidstaten die 
gebruikmaken van structuurfondsen ter 
voorbereiding op de periode 2014-2020 
(met name die welke door het Europees 
Sociaal Fonds moeten worden gesteund) 
alsook bij de planning van operationele 
programma's die momenteel op 
transnationaal niveau worden voorbereid;

Or. hu

Amendement 110
Marietje Schaake
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat het duale 
beroepsopleidingsstelsel vooral in deze 
tijden van crisis zijn praktisch nut heeft 
bewezen doordat het gezorgd heeft voor 
een lagere jeugdwerkloosheid door een 
betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 
en roept de lidstaten dan ook op hun 
onderwijsstelsels dienovereenkomstig te 
hervormen;

Or. en

Amendement 111
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat bijzondere aandacht 
nodig is voor kwetsbare groepen met een 
hoog risico op sociale uitsluiting, zoals 
jongeren die geen werken hebben en geen 
onderwijs of opleiding volgen (NEET's);

Or. en

Amendement 112
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. beklemtoont de noodzaak van een 
actief, omvattend en integrerend 
arbeidsmarktbeleid met bijzondere 
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maatregelen voor jongeren; roept de 
lidstaten op om voorbeelden van beste 
praktijken uit andere lidstaten te toetsen 
op toepasbaarheid op hun eigen 
arbeidsmarkt en passende maatregelen te 
treffen voor de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid; beklemtoont dat de 
Commissie de lidstaten daarbij actief moet 
ondersteunen;

Or. de

Amendement 113
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. roept de lidstaten op om een 
eventuele kloof tussen de capaciteiten van 
opgeleiden en de eisen van de 
arbeidsmarkt te dichten aan de hand van 
betere en meer praktijkgerichte 
opleidingsmogelijkheden;

Or. de

Amendement 114
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. verzoekt de lidstaten met betere en 
meer praktijkgerichte 
scholingsmogelijkheden de vaardigheden 
van afgestudeerden beter te doen 
aansluiten op de behoeften van de 
arbeidsmarkt;
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Or. en

Amendement 115
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. onderstreept dat het succes van 
maatregelen tegen de jeugdwerkloosheid 
in hoge mate afhangt van het nationale 
beleid dat moet zorgen voor de nodige 
infrastructuur en capaciteit voor 
arbeidsvoorzieningsdiensten zodat deze op 
jongeren toegesneden, persoonlijke 
diensten kunnen verlenen; beklemtoont 
dat het succes van dergelijke maatregelen, 
zoals een jongerengarantie, ook zeer sterk 
afhangt van de inspanningen van 
werkgevers en van een nauwe 
samenwerking met de sociale partners;

Or. de

Amendement 116
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie om 
succesverhalen over de opleiding van 
jongeren te verzamelen en deze te 
gebruiken als handboek voor andere 
lidstaten;

Or. de
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Amendement 117
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie 
succesverhalen op het gebied van 
onderwijs te verzamelen en deze als een 
soort handleiding aan andere lidstaten te 
geven;

Or. en

Amendement 118
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. verzoekt de Commissie om 
jaarlijks een verslag betreffende de 
hervorming van de onderwijsstelsels in de 
lidstaten in te dienen en op die manier een 
structurele, langdurige bijdrage te leveren 
tot de verbetering van de inzetbaarheid 
van jongeren; 

Or. de

Amendement 119
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. verzoekt de Commissie een 
jaarrapport op te stellen inzake de 
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hervorming van het onderwijsstelsel in de 
lidstaten en aldus een structurele, op de 
lange termijn gerichte bijdrage te leveren 
aan de verbetering van de inzetbaarheid 
van jongeren op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 120
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden op lokaal, 
regionaal, nationaal en Europees niveau, 
inclusief de aanbieders van opleidingen en 
onderwijs, individuele werkgevers, 
openbare en particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten, sociale 
partners, organisaties uit de derde sector en 
gezondheids- en andere instanties, van 
essentieel belang is voor de succesvolle 
opstelling, tenuitvoerlegging, monitoring 
en werking van een uiteenlopende reeks 
maatregelen om de jeugdwerkgelegenheid 
en de inzetbaarheid van jongeren op 
integrale wijze te bevorderen; benadrukt 
dat de maatregelen rekbaar moeten zijn om 
aan de zich continu ontwikkelende 
behoeften op de arbeidsmarkt te voldoen; 
vraagt om vooral op het vlak van de 
beroepsopleiding en in duale 
onderwijsstelsels alle relevante actoren, 
vooral de sociale partners en de 
opleidingsinstellingen, hierbij te 
betrekken; benadrukt in dit verband de 
verantwoordelijkheid van zowel bedrijven 
en onderwijsinstellingen als scholieren en 
studenten om praktijkgericht onderwijs 
mogelijk te maken;
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Or. de

Amendement 121
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs,
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich 
continu ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de
vakbonden, de aanbieders van opleidingen 
en onderwijs, studentenorganisaties,
jongerenorganisaties en openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten, sociale 
partners, organisaties uit de derde sector en 
gezondheids- en andere instanties, van 
essentieel belang is voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van een uiteenlopende 
reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om zo goed mogelijk 
te kunnen voorzien in de behoeften van de 
jongeren;

Or. en

Amendement 122
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, 
arbeidsvoorzieningsdiensten, sociale 
partners, organisaties uit de derde sector en 
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sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

gezondheids- en andere instanties,
bijvoorbeeld in de vorm van 
rondetafelgesprekken, van essentieel 
belang is voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van een uiteenlopende 
reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen; benadrukt dat 
een vroegtijdige beroepsoriëntatie van 
jongeren lang vóór ze hun eerste 
schooldiploma behalen van prioritair 
belang is en dat daarom maatregelen die 
de vaardigheden van ouders en scholen 
voor de begeleiding van het gehele 
beroepskeuzeproces bevorderen, absoluut 
noodzakelijk zijn. Gezinnen met een 
migratiegeschiedenis moeten met 
inachtneming van hun cultuur en in hun 
moedertaal bijzonder worden 
aangespoord om de toegang van jongeren 
tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken; 

Or. de

Amendement 123
Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden op Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, 
inclusief de aanbieders van opleidingen en 
onderwijs, individuele werkgevers, 
openbare en particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten, sociale 
agenten, waaronder jongerenorganisaties, 
en organisaties uit de derde sector en 
gezondheids- en andere instanties, van 
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jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

essentieel belang is voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van de maatregelen om 
de jeugdwerkgelegenheid en de 
inzetbaarheid van jongeren op integrale 
wijze te bevorderen; benadrukt dat de 
maatregelen om duurzame kwaliteitsbanen 
voor jongeren te scheppen rekbaar moeten 
zijn om aan de zich continu ontwikkelende 
behoeften op de arbeidsmarkt te voldoen;

Or. es

Amendement 124
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
regionale en lokale overheden, openbare 
en particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten, sociale 
partners, individuele werkgevers, 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
organisaties uit de derde sector en 
gezondheids- en andere instanties, van 
essentieel belang is voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van een uiteenlopende 
reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

Or. en

Amendement 125
Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs,
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

2. betreurt het gebrek aan respect jegens 
jongeren wanneer zij weer eens niet 
betrokken worden bij de invoering van 
beleid dat op hen betrekking heeft;
benadrukt dat jongeren volwaardige, 
competente en creatieve partijen zijn bij
de totstandbrenging van 
jongerengerelateerd beleid en dat zij aldus 
betrokken moeten worden bij beleid dat 
betrekking heeft op hen en dat hen een 
stem moet worden gegeven; benadrukt dat 
de betrokkenheid van alle relevante 
belanghebbenden, inclusief jongeren en 
hun belangenorganisaties, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, lokale en regionale overheden
van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging en 
monitoring van een uiteenlopende reeks 
maatregelen om de jeugdwerkgelegenheid 
en de deelname van jongeren op integrale 
wijze te bevorderen; benadrukt dat de 
maatregelen rekbaar moeten zijn om aan de 
zich continu ontwikkelende behoeften van 
jongeren die staan te trappelen om mee te 
doen aan de samenleving, in het 
onderwijs en op de arbeidsmarkt te 
voldoen

Or. en

Amendement 126
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, 
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector, waaronder jeugdorganisaties, 
alsook gezondheids- en andere instanties, 
van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging en 
monitoring van een uiteenlopende reeks 
maatregelen om de jeugdwerkgelegenheid 
en de inzetbaarheid van jongeren op 
integrale wijze te bevorderen; benadrukt 
dat de maatregelen rekbaar moeten zijn om 
aan de zich continu ontwikkelende 
behoeften op de arbeidsmarkt te voldoen;

Or. en

Amendement 127
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 

2. benadrukt dat de samenwerking van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
openbare diensten voor middelbaar en 
hoger onderwijs en de aanbieders van 
opleidingen en onderwijs, individuele 
werkgevers, openbare en particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten, sociale 
partners, organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld en 
gezondheids- en andere instanties, van 
essentieel belang is voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van een uiteenlopende 
reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
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ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

Or. fr

Amendement 128
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten,
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
lokale en regionale overheden, individuele 
werkgevers, openbare en particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten, sociale 
partners, organisaties uit de derde sector en 
gezondheids- en andere instanties, van 
essentieel belang is voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van een uiteenlopende 
reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

Or. en

Amendement 129
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector, met name die welke door jongeren 
zijn opgericht en worden beheerd, en 
gezondheids- en andere instanties, van 
essentieel belang is voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van een uiteenlopende 
reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

Or. hu

Amendement 130
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, jongerenorganisaties, 
organisaties uit de derde sector en 
gezondheids- en andere instanties, van 
essentieel belang is voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van een uiteenlopende 
reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
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ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

Or. en

Amendement 131
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, 
arbeidsvoorzieningsdiensten, sociale 
partners, organisaties uit de derde sector en 
gezondheids- en andere instanties, van 
essentieel belang is voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van een uiteenlopende 
reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

Or. de

Amendement 132
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
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individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

werkgevers, openbare en particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten, sociale 
partners, organisaties uit de derde sector en 
gezondheids- en andere instanties, van 
essentieel belang is voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van een uiteenlopende 
reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen; benadrukt de 
bijzondere rol die voor de sociale partners 
is weggelegd in het beroepsonderwijs en 
de beroepsopleidingen; 

Or. de

Amendement 133
Monika Panayotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen;

2. benadrukt dat de betrokkenheid van alle 
relevante belanghebbenden, inclusief de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs, 
individuele werkgevers, openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
sociale partners, organisaties uit de derde 
sector en gezondheids- en andere 
instanties, van essentieel belang is voor de 
succesvolle tenuitvoerlegging van een 
uiteenlopende reeks maatregelen om de 
jeugdwerkgelegenheid en de inzetbaarheid 
van jongeren op integrale wijze te 
bevorderen; benadrukt dat de maatregelen 
rekbaar moeten zijn om aan de zich continu 
ontwikkelende behoeften op de 
arbeidsmarkt te voldoen; wijst op de 
noodzaak van flexibele en tegelijkertijd 
betrouwbare contractuele betrekkingen, 
doeltreffend en actief arbeidsmarktbeleid, 
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alsook moderne socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 134
Monika Panayotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten maatregelen te 
treffen teneinde de sectoren wetenschap, 
technologie, techniek en wiskunde tot 
speerpunt van hun onderwijsprogramma's 
te maken om zo te kunnen voorzien in de 
verwachte toekomstige behoeften op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 135
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten om in structuur 
en praktijk met betrekking tot 
jongerenwerk, de nadruk te leggen op 
kwaliteit en aansturen op resultaten van 
jongerenwerk die bijdragen tot de 
ontwikkeling, het welzijn en de sociale 
insluiting van jongeren;

Or. en
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Amendement 136
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. ondersteunt en bevordert de 
deelname van de sociale partners en de 
synergieën tussen hen bij het uitwerken 
en uitvoeren van nationale actieplannen 
ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
door middel van actief 
werkgelegenheidsbeleid;

Or. el

Amendement 137
Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept de cruciale rol van 
collectieve onderhandelingen bij het 
bevorderen en verbeteren van de 
arbeidsvoorwaarden van werkende 
jongeren;

Or. es

Amendement 138
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderkent dat investeren in de juiste 
vaardigheden lidstaten verregaand in 
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staat stelt te innoveren en weer 
concurrerend te worden; 

Or. en

Amendement 139
Monika Panayotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. verzoekt de lidstaten de ongeziene 
uitdagingen waarvoor onderwijzers zich 
op scholen en universiteiten gesteld zien, 
voortvloeiend uit de razendsnel 
veranderende economische 
krachtsverhoudingen in de wereld, te 
onderkennen; merkt op dat goed 
onderwijs aan jongeren en hun 
vooruitzichten op werk staan of vallen met 
het aanleren van nieuwe vaardigheden en 
competenties, een innovatieve aanpak 
alsook moderne onderwijs- en 
leermethodes;

Or. en

Amendement 140
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. roept de lidstaten op jongeren -
jonge vrouwen in het bijzonder - middels 
onderwijs, het maatschappelijk 
middenveld en hoogstaande 
jongereninitiatieven aan te moedigen en 
te steunen om deel te nemen aan de 
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democratie en om gebruik te maken van 
bestaande en nieuwe instrumenten om bij 
te dragen aan de beleidsvorming, en zo 
hun ontwikkeling, welzijn en sociale 
integratie te bevorderen; 

Or. en

Amendement 141
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020;

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 20% van 
de jongeren werkloos is; erkent met 
genoegen dat het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, met 
een begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020, een 
belangrijke, zij het op zichzelf 
onvoldoende eerste stap is in de 
ontwikkeling van een Europese strategie 
voor de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid; wijst met klem op de 
noodzaak om de beschikbare middelen te 
verhogen tot ten minste 21 miljard euro, 
zoals de IAO aanbeveelt, en om de nodige 
flexibiliteit in te bouwen, zoals de 
mogelijkheid om de 
begrotingsinspanningen te intensiveren 
tijdens de eerste jaren van de 
tenuitvoerlegging van de financiële 
vooruitzichten; onderstreept dat het 
voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief niet 
negatief mag worden beïnvloed door of 
ten koste mag gaan van andere op het 
scheppen van kwaliteitsbanen voor 
jongeren gerichte initiatieven; 

Or. es
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Amendement 142
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Justina Vitkauskaite Bernard, 
Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, Franziska Keller, Ramona 
Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020;

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is alsook dat het 
voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU alles in zich heeft om de 
jeugdwerkgelegenheid in Europa te 
verbeteren; acht de momenteel voorziene 
6 miljard euro voor het zevenjarige tijdvak 
2014-2020 dan ook onvoldoende en 
verzoekt de Raad van de EU de financiële 
middelen voor het initiatief aanzienlijk uit 
te breiden, dit mede in lijn met de door de 
ILO aanbevolen bedragen;

Or. en

Amendement 143
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een
begroting van 6 miljard euro voor het 

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt, maar vreest 
dat deze begroting van 6 miljard euro voor 
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zevenjarige tijdvak 2014-2020; het zevenjarige tijdvak 2014-2020 
ontoereikend zal zijn;

Or. fr

Amendement 144
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020;

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar 25% tot meer dan 
55% van de jongeren werkloos is; is 
verheugd over het feit dat de EU-steun 
voor jeugdwerkloosheid door het 
voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020;

Or. fr

Amendement 145
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020; betreurt 
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zevenjarige tijdvak 2014-2020; het feit dat de regio's met meer dan 25% 
jeugdwerkloosheid zich met name in de 
"programmalanden" bevinden waar het 
bezuinigingsbeleid regelrecht ten koste 
gaat van de uitgaven ten behoeve van de 
jeugdwerkgelegenheid en benadrukt dat 
dergelijk contraproductief beleid niet met 
een schamele 6 miljard teniet kan worden 
gedaan; merkt bovendien op dat de 
structurele arbeidsmarkthervormingen in 
deze landen de toetredingsmogelijkheden 
voor jongeren tot de arbeidsmarkt kapot 
hebben gemaakt door de kwaliteit en de 
zekerheid van banen te verslechteren;

Or. en

Amendement 146
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020;

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020; betreurt 
evenwel de gematigde ambities van het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en het 
feit dat er veel minder middelen zijn 
uitgetrokken dan nodig is om 
daadwerkelijk een vuist te maken tegen de 
jeugdwerkloosheid; verwijst in dit verband 
naar het onderzoek van de ILO "Euro 
Zone job crisis: trends and policy 
responses" waarin wordt aangegeven dat 
er 21 miljard euro nodig is om de 
jeugdwerkloosheid daadwerkelijk aan te 
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pakken2;
__________________
2

http://www.ilo.org/global/research/publica
tions/WCMS_184965/lang--en/index.htm

Or. en

Amendement 147
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020;

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020; benadrukt 
tegelijkertijd dat voor de effectieve 
invoering van de Europese 
jongerengarantie volgens de ILO 
middelen ten belope van 21 miljard euro 
nodig zijn; beveelt aan om de specifieke 
toewijzing van middelen voor dit 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en de 
bijbehorende toewijzing van middelen uit 
het ESF in dezelfde percentages tot 30 
juni 2017 door te voeren; 

Or. de

Amendement 148
Sylvana Rapti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020;

3. erkent de bijzonder moeilijke situatie in 
bepaalde regio's waar meer dan 25% van 
de jongeren werkloos is; is verheugd over 
het feit dat de EU-steun voor 
jeugdwerkloosheid door het voorgestelde 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU verder verhoogd wordt met een 
begroting van 6 miljard euro voor het 
zevenjarige tijdvak 2014-2020; benadrukt 
evenwel dat de voorgestelde middelen 
onvoldoende zijn om het probleem 
daadwerkelijk uit de wereld te helpen;

Or. en

Amendement 149
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt het belang van een 
spoedig optreden om de 
jeugdwerkloosheid en de langdurige 
werkloosheid van jongeren te bestrijden; 
benadrukt verder de noodzaak om jonge 
mensen langdurige, duurzame en 
hoogwaardige banen te verschaffen; 

Or. de

Amendement 150
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van de 
EU er mee voor moet zorgen dat de 
arbeidsplaats behouden blijft in de 
begunstigde ondernemingen, dat het 
initiatief geen nieuwe vorm van 
onzekerheid wordt en dat de stage na 
afloop leidt tot een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd;

Or. pt

Amendement 151
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten erop toe te zien dat de nationale 
wetgeving inzake jongeren - de nationale 
wetgeving die is gebaseerd op de richtlijn 
voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep (2000/78/EG) in het bijzonder -
niet wordt gebruikt om jongeren te 
discrimineren bij de toegang tot 
uitkeringen; is van mening dat veel meer 
gedaan moet worden om ervoor te zorgen 
dat zowel werknemers als werkgevers zich 
bewust zijn van hun rechten en plichten 
krachtens deze wetgeving;

Or. en

Amendement 152
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. adviseert de noodzakelijke 
maatregelen en initiatieven tot stand te 
brengen om regio's met een lage 
jeugdwerkloosheid te analyseren en goede 
praktijken te onderzoeken om te zien of 
deze toepasbaar zijn in regio's met een 
hogere werkloosheid;

Or. hu

Amendement 153
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten hun regionale 
ontwikkelingsstrategieën bij te werken 
door daarin maatregelen op te nemen ter 
bevordering van de werkgelegenheid, met 
inbegrip van de werkgelegenheid voor 
jongeren.

Or. bg

Amendement 154
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie, maar betreurt het dat de 
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afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

garantie geen Europese garantie is en niet 
verplicht is; herinnert eraan dat het 
Parlement zich reeds heeft uitgesproken 
voor de garantie voor jongeren tot 30 jaar
dat ze binnen vier maanden nadat ze 
werkloos zijn geworden of met hun studie 
of opleiding zijn gestopt een 
kwaliteitsbaan krijgen aangeboden of het 
aanbod krijgen om hun studie of 
beroepsopleiding voort te zetten; beveelt 
aan om ook afgestudeerden die jonger zijn 
dan 30 jaar in aanmerking te laten komen; 
benadrukt dat het welslagen van deze 
maatregelen in hoge mate afhangt van 
andere factoren, zoals de infrastructuur en 
de capaciteit van openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten, die 
gecombineerd kunnen worden met die van 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van goede 
opleidingen en stageplaatsen en de 
overdraagbaarheid en uitvoering van 
succesvolle ervaringen van andere 
lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

Or. es

Amendement 155
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie, alsook met het feit dat de 
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afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

lidstaten deze eerste stap tot invoering van 
een jongerengarantie gemaakt hebben;
beveelt aan om ook jongeren tussen de 15 
en 30 jaar in aanmerking te laten komen; 
benadrukt dat het welslagen van deze 
maatregelen in hoge mate afhangt van een 
breed scala beleidsafhankelijke factoren, 
bijvoorbeeld investeringen in onderwijs, 
scholing en scheppen van banen, 
infrastructuur en de capaciteit van 
arbeidsvoorzieningsdiensten, de 
beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten en beurzen, het aanbod van 
opleidingen en stageplaatsen en de 
overdraagbaarheid en uitvoering van 
succesvolle ervaringen van andere 
lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
jongerenbeleid moet worden geïntegreerd, 
terwijl hoge kwaliteitsnormen en 
behoorlijk werk moeten worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 156
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; beveelt aan 
om ook regio's op NUTS2-niveau, waar 
de werkloosheid bij jongeren meer dan 
20% bedraagt, in aanmerking te laten 
komen, en de lidstaten de mogelijkheid te 
geven om tot 10% van de voorziene 
middelen beschikbaar te stellen voor 
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studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

jonge mensen die in subregio's met een 
werkloosheidspercentage van meer dan 
25% wonen; beveelt aan om een 
jeugdgarantie niet pas na vier maanden, 
maar op een zo kort mogelijke termijn 
ingang te doen vinden; benadrukt dat het 
welslagen van deze maatregelen in hoge 
mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten, de 
beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen, een vlottere overstap tussen 
verschillende onderwijs- en 
opleidingstypen en de overdraagbaarheid 
en uitvoering van succesvolle ervaringen 
van andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

Or. de

Amendement 157
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
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de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen, de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten, alsook een gepaste 
follow-up middels het nationaal 
hervormingsprogramma van elke lidstaat, 
opdat de garantie kan worden 
gemonitord, geanalyseerd en doorlopend 
worden verbeterd; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, dit onder waarborging van
kwaliteitsnormen als passend loon, 
passende arbeidsomstandigheden en 
passende gezondheids- en 
veiligheidsnormen;

Or. en

Amendement 158
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; is ingenomen met het 
feit dat de doelgroep is uitgebreid met 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar; 
benadrukt dat het welslagen van deze 
maatregelen in hoge mate afhangt van 
andere factoren, bijvoorbeeld de 
infrastructuur en de capaciteit van 
openbare en versterkte particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten, de 
beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
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actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

Or. de

Amendement 159
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een
jongerengarantie; benadrukt dat het 
welslagen van deze maatregelen in hoge 
mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen, de flexibiliteit voor de 
lidstaten alsook de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 160
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
jongeren tot 30 jaar in aanmerking te laten 
komen; benadrukt dat het welslagen van 
deze maatregelen in hoge mate afhangt van 
andere factoren, bijvoorbeeld de 
infrastructuur en de capaciteit van 
openbare en versterkte particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten, de 
beschikbaarheid van plaatsen voor 
jongeren, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

Or. pt

Amendement 161
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
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hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

Or. de

Amendement 162
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten en afgestudeerden, het aanbod 
van efficiënte opleidingen en stageplaatsen 
en de overdraagbaarheid en uitvoering van 
succesvolle ervaringen van andere 
lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
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gewaarborgd; kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

Or. pl

Amendement 163
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden tot een leeftijd van 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen –
met inbegrip van stage- en 
opleidingsplaatsen van hoge kwaliteit –
alsook de overdraagbaarheid en uitvoering 
van succesvolle ervaringen van andere 
lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 164
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie geïntegreerd en 
gemonitord moet worden in het bredere 
kader van actief arbeidsmarktbeleid, terwijl 
hoge kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 165
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 

4. is ingenomen met het besluit van de 
Raad EPSCO van 28 februari 2013 om in 
te stemmen met een aanbeveling van de 
Raad over de invoering van een 
jongerengarantie; beveelt aan om ook 
afgestudeerden die jonger zijn dan 30 jaar 
in aanmerking te laten komen; benadrukt 
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dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare en versterkte 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten, 
de beschikbaarheid van plaatsen voor 
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd;

dat het welslagen van deze maatregelen in 
hoge mate afhangt van andere factoren, 
bijvoorbeeld de infrastructuur en de 
capaciteit van openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten, de 
beschikbaarheid van plaatsen voor
studenten, het aanbod van opleidingen en 
stageplaatsen en de overdraagbaarheid en 
uitvoering van succesvolle ervaringen van 
andere lidstaten; benadrukt dat de 
jongerengarantie in het bredere kader van 
actief arbeidsmarktbeleid moet worden 
geïntegreerd, terwijl hoge 
kwaliteitsnormen moeten worden 
gewaarborgd, dit uitsluitend indien dit 
beleid niet verplicht is;

Or. en

Amendement 166
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. moedigt het gebruik van 
"opleidingsvouchers" door de lidstaten 
aan, maar wijst erop dat het noodzakelijk 
is de uitvoering van de desbetreffende 
programma's te onderwerpen aan een 
doorlopende en grondige controle en deze 
op permanente basis te evalueren;

Or. el

Amendement 167
Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met de suggestie van 
de Commissie om via een comité voor de 
werkgelegenheid te zorgen voor 
multilateraal toezicht op de uitvoering van 
de jongerengarantieregelingen, en vraagt 
in dit comité te worden vertegenwoordigd;

Or. es

Amendement 168
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt de lidstaten op de hoogte van 
het feit dat het Europees Parlement van 
plan is de activiteiten van alle lidstaten ter 
implementatie van de jongerengarantie 
nauwlettend te volgen en roept 
jongerenorganisaties op het Europees 
Parlement op de hoogte te houden van 
hun analyses van de door de lidstaten 
getroffen maatregelen;

Or. en

Amendement 169
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie om zowel in 
de nationale verslagen voor het Europees 
semester als in de landenaanbevelingen 
plaats in te ruimen voor informatie over 
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de met de jongerengarantie geboekte 
vooruitgang per lidstaat; wijst op het 
belang om aandacht te besteden aan 
maatregelen die de jongerengarantie 
bevorderen en die succes in de weg staan;

Or. en

Amendement 170
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. verzoekt de nationale 
parlementen en jongerenorganisaties hun 
regeringen verantwoordelijk te houden 
voor concrete resultaten op het vlak van 
de jongerengarantie alsook ervoor te 
zorgen dat elke (werkloze of niet langer 
formeel onderwijs volgende) jongere te 
garanderen dat deze binnen vier maanden 
een aanbod krijgt voor een baan, een 
vervolgopleiding, een beroepsopleiding of 
een stage van goede kwaliteit;

Or. en

Amendement 171
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. moedigt de lidstaten aan hun steun 
voor ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 

Schrappen
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willen deelnemen aan garantieregelingen 
voor jongeren, een impuls te geven, onder 
meer door belastinginitiatieven, subsidies 
voor vaste arbeidskosten en de kans op 
toegang tot financiering voor opleidingen 
op de werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en 
doelgerichte investering in het potentieel 
van jongeren is;

Or. en

Amendement 172
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor
ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan garantieregelingen 
voor jongeren, een impuls te geven, onder 
meer door belastinginitiatieven, subsidies 
voor vaste arbeidskosten en de kans op 
toegang tot financiering voor opleidingen
op de werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en 
doelgerichte investering in het potentieel 
van jongeren is;

5. moedigt de Raad, de Commissie en de 
lidstaten aan hun steun voor alle partijen 
die cruciaal zijn voor de tenuitvoerlegging 
van de jongerengarantie - zoals 
jongerenwerkers, aanbieders van 
opleidingen en onderwijs, lokale en 
regionale overheden, arbeidsmarktactoren 
als ondernemingen, coöperatieven, 
organisaties uit de derde sector, 
arbeidsvoorzieningsdiensten, 
ondersteunende diensten en 
maatschappelijke organisaties - een 
impuls te geven, alsook om in te zetten op 
het volledige scala aan maatregelen op 
het gebied van werkgelegenheid, 
integratie, onderwijs en opleidingen; wijst 
op het grote belang van toegang tot 
doelgerichte financiering; verzoekt de 
lidstaten om stimuleringsmaatregelen in 
te stellen waarmee werkgevers worden 
gemotiveerd om jongeren werk van goede 
kwaliteit, een behoorlijke baan en 
scholingsmogelijkheden te bieden;
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Or. en

Amendement 173
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan garantieregelingen 
voor jongeren, een impuls te geven, onder 
meer door belastinginitiatieven, subsidies 
voor vaste arbeidskosten en de kans op 
toegang tot financiering voor opleidingen 
op de werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en doelgerichte 
investering in het potentieel van jongeren 
is;

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen, coöperaties, lokale en 
regionale autoriteiten en organisaties uit 
de derde sector die in nauwe 
samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan 
jongerengarantieregelingen, een impuls te 
geven, onder meer door 
belastinginitiatieven, subsidies voor vaste 
arbeidskosten en de kans op toegang tot 
financiering voor opleidingen op de 
werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en doelgerichte 
investering in het potentieel van jongeren 
is;

Or. en

Amendement 174
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met openbare en 

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen, coöperaties, lokale en 
regionale autoriteiten en organisaties uit 
de derde sector die in nauwe 
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particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan garantieregelingen 
voor jongeren, een impuls te geven, onder 
meer door belastinginitiatieven, subsidies 
voor vaste arbeidskosten en de kans op 
toegang tot financiering voor opleidingen 
op de werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en doelgerichte 
investering in het potentieel van jongeren 
is;

samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan 
jongerengarantieregelingen, een impuls te 
geven, onder meer door 
belastinginitiatieven, subsidies voor vaste 
arbeidskosten en de kans op toegang tot 
financiering voor opleidingen op de 
werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en doelgerichte 
investering in het potentieel van jongeren 
is;

Or. en

Amendement 175
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Katarína Neveďalová, Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan garantieregelingen 
voor jongeren, een impuls te geven, onder 
meer door belastinginitiatieven, subsidies 
voor vaste arbeidskosten en de kans op 
toegang tot financiering voor opleidingen 
op de werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en doelgerichte 
investering in het potentieel van jongeren 
is;

5. moedigt de lidstaten aan om duidelijke 
kwaliteitsnormen en -indicatoren te 
ontwikkelen ten aanzien van de uitbouw 
van jongerengarantieregelingen alsook 
om hun steun voor ondernemingen, 
coöperaties en organisaties uit de derde 
sector die in nauwe samenwerking met 
openbare en particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten willen 
deelnemen aan 
jongerengarantieregelingen, een impuls te 
geven, onder meer door 
belastinginitiatieven, subsidies voor vaste 
arbeidskosten en de kans op toegang tot 
financiering voor opleidingen op de 
werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
duurzame werkgelegenheid en opleidingen 
op hoog niveau en een doeltreffende en 
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doelgerichte investering in het potentieel 
van jongeren is;

Or. en

Amendement 176
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan garantieregelingen 
voor jongeren, een impuls te geven, onder 
meer door belastinginitiatieven, subsidies 
voor vaste arbeidskosten en de kans op 
toegang tot financiering voor opleidingen 
op de werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en doelgerichte 
investering in het potentieel van jongeren 
is;

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan garantieregelingen 
voor jongeren, een impuls te geven, onder 
meer door belastinginitiatieven, subsidies 
voor vaste arbeidskosten, stimulansen in 
het kader van overheidscontracten en de 
kans op toegang tot financiering voor 
opleidingen op de werkplek, wat 
ondernemingen zal ondersteunen bij het 
aanbieden van werkgelegenheid en 
opleidingen op hoog niveau en een 
doeltreffende en doelgerichte investering in 
het potentieel van jongeren is; benadrukt 
de bijzondere verantwoordelijkheid van 
ondernemingen om in dergelijke 
aanbiedingen te voorzien;

Or. de

Amendement 177
Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan garantieregelingen 
voor jongeren, een impuls te geven, onder 
meer door belastinginitiatieven, subsidies 
voor vaste arbeidskosten en de kans op 
toegang tot financiering voor opleidingen 
op de werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en doelgerichte 
investering in het potentieel van jongeren 
is;

5. moedigt de EU en de lidstaten aan hun 
steun voor ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan garantieregelingen 
voor jongeren, een impuls te geven, onder 
meer door belastinginitiatieven, subsidies 
voor vaste arbeidskosten en de kans op 
toegang tot financiering voor opleidingen 
op de werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en doelgerichte 
investering in het potentieel van jongeren 
is;

Or. es

Amendement 178
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan garantieregelingen 
voor jongeren, een impuls te geven, onder 
meer door belastinginitiatieven, subsidies 
voor vaste arbeidskosten en de kans op 
toegang tot financiering voor opleidingen 
op de werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en doelgerichte 
investering in het potentieel van jongeren 

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen uit de publieke en de 
particuliere sector, coöperaties en 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld die in nauwe samenwerking 
met openbare en particuliere 
arbeidsvoorzieningsdiensten willen 
deelnemen aan garantieregelingen voor 
jongeren, een impuls te geven, onder meer 
door belastinginitiatieven, subsidies voor 
vaste arbeidskosten en de kans op toegang 
tot financiering voor opleidingen op de 
werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
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is; niveau en een doeltreffende en doelgerichte 
investering in het potentieel van jongeren 
is;

Or. fr

Amendement 179
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met openbare en 
particuliere arbeidsvoorzieningsdiensten 
willen deelnemen aan garantieregelingen 
voor jongeren, een impuls te geven, onder 
meer door belastinginitiatieven, subsidies 
voor vaste arbeidskosten en de kans op 
toegang tot financiering voor opleidingen 
op de werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
werkgelegenheid en opleidingen op hoog 
niveau en een doeltreffende en 
doelgerichte investering in het potentieel 
van jongeren is;

5. moedigt de lidstaten aan hun steun voor 
ondernemingen, coöperaties en 
organisaties uit de derde sector die in 
nauwe samenwerking met 
arbeidsvoorzieningsdiensten willen 
deelnemen aan garantieregelingen voor 
jongeren, een impuls te geven, onder meer 
door belastinginitiatieven, subsidies voor 
vaste arbeidskosten en de kans op toegang 
tot financiering voor opleidingen op de 
werkplek, wat ondernemingen zal 
ondersteunen bij het aanbieden van 
hoogwaardige werkgelegenheid en 
opleidingen en een doeltreffende en 
doelgerichte investering in het potentieel 
van jongeren is;

Or. de

Amendement 180
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om in samenwerking met 
belanghebbenden bij jeugdzaken en het 



AM\937186NL.doc 103/187 PE510.867v01-00

NL

Europees Parlement een actieplan voor 
jongerenwerkgelegenheid te ontwikkelen 
met daarin maatregelen voor de korte, 
middellange en lange termijn; betreurt het 
dat de langetermijnmaatregelen in het 
huidige debat als kortetermijnoplossingen 
worden neergezet; benadrukt dat op korte 
termijn eerst moet worden gepoogd de 
ergste gevolgen van de crisis te verlichten, 
zowel voor degenen op als buiten de 
arbeidsmarkt, met name door iedereen 
een inkomen en mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt te bieden, alsook door 
onmiddellijk een eind te maken aan alle 
maatregelen krachtens de macro-
economisch aanpassingsprogramma's die 
de jeugdwerkgelegenheid verder schaden; 
benadrukt dat investeringen in onderwijs 
en opleidingen, de schepping van 
werkgelegenheid, stageregelingen en 
stimuleringsmaatregelen voor 
werknemers voornamelijk gericht zijn op
de middellange en lange termijn en dat 
daarvoor vaste afspraken tussen alle 
actoren nodig zijn die tenminste vijf jaar 
intact blijven; benadrukt dat met name de 
opbouw van een duaal onderwijsstelsel, 
stageplaatsen, opleiding op de werkvloer 
en de integratie van jongeren in de 
arbeidsmarkt specifiek 
langetermijnmaatregelen zijn waarvoor er 
een langduriger committment nodig is 
dan totnogtoe;

Or. en

Amendement 181
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat deze steun voor 
ondernemingen, coöperaties en 
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organisaties uit de derde sector 
uitzonderlijk en tijdelijk van aard moet 
zijn en dat er duidelijke tegenprestaties 
moeten worden vastgesteld, met name wat 
betreft het behoud van de arbeidsplaats, 
het naleven van de regels die in de 
nationale wetgeving en de collectieve 
arbeidsovereenkomsten zijn vastgelegd en 
het nakomen van fiscale verplichtingen en 
verplichtingen inzake sociale zekerheid; 
de steunmaatregelen moeten bekend 
worden gemaakt en de werknemers en 
werknemersorganisaties moeten ervan op 
de hoogte worden gesteld: de werkgever 
moet worden verplicht om in het bedrijf, 
in ruimtes die voor werknemers makkelijk 
toegankelijk zijn, informatie op te hangen 
over de ontvangen steun en het doel en de 
toepassing ervan;

Or. pt

Amendement 182
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. beveelt aan om in lidstaten met een 
duaal opleidingsstelsel voor jongeren tot 
18 jaar – die geen opleidingsplaats vinden 
– een "vervangingsleerstelsel" en 
daarmee een opleidingsgarantie ter 
beschikking te stellen in de vorm van een 
overkoepelende beroepsopleiding. In 
lidstaten zonder duaal opleidingsstelsel 
moeten maatregelen worden getroffen 
voor de invoering van een aangepast 
stelsel in een geschikte vorm.

Or. de
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Amendement 183
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(a) roept de lidstaten op om rekening te 
houden met beproefde praktijken, vooral 
in lidstaten met lage 
werkloosheidspercentages, en concepten 
zoals het duale opleidingsstelsel, 
beroepsonderwijs en de deels reeds 
ingevoerde jeugdgarantie op nationale 
compatibiliteit te toetsen;

Or. de

Amendement 184
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op het feit dat voor 
verschillende leeftijdsgroepen 
verschillende vormen van aanpak van het 
werkgelegenheidsvraagstuk nodig is, 
waarbij voor jongere leeftijdscategorieën 
het accent gelegd moet worden op toegang 
tot de arbeidsmarkt en voor ouderen op 
verbetering van de baanzekerheid en de 
sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 185
Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op om toenadering tussen de arbeidsmarkt 
en het onderwijs te bevorderen, zodat 
opleidingstrajecten zoals bijvoorbeeld 
duale opleidingen kunnen worden 
ontwikkeld waarbij theorie gecombineerd 
wordt met praktijkervaring, teneinde 
jongeren uit te rusten met de nodige 
algemene vaardigheden en specifieke 
vakkennis; verzoekt de Commissie de 
lidstaten tevens te investeren in 
ondersteuning van een 
bewustwordingscampagne over 
beroepsopleidingen alsook in technische 
en bedrijfskundige studies;

Or. en

Amendement 186
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is van mening dat stages beter 
opgevolgd en gecontroleerd moeten 
worden en dat er moet worden overgestapt 
op permanente arbeidsovereenkomsten 
wanneer binnen de ondersteunde 
ondernemingen permanente 
arbeidsplaatsen worden ingevuld; 

Or. pt

Amendement 187
Raül Romeva i Rueda



AM\937186NL.doc 107/187 PE510.867v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. verzoekt de lidstaten hun beleid 
te verbeteren opdat jongeren economisch 
onafhankelijk kunnen zijn; betreurt het 
gebrek aan betaalbare huisvesting voor 
jongeren in met name Zuid-Europese 
lidstaten; verzoekt de lidstaten om gezien 
van het feit dat jongeren minder 
verdienen en moeilijk aan een lening 
kunnen komen de toegang tot de 
woningmarkt aanzienlijk te helpen 
verbeteren; acht aanpak van de situatie in 
de Zuid- en Oost-Europese lidstaten van 
bijzonder belang, omdat jongeren zich 
daar als gevolg van de hoge 
jongerenwerkloosheid en de lage 
verdiensten gedwongen zien langer thuis 
te blijven wonen;

Or. en

Amendement 188
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. verzoekt om betere en 
gegarandeerde stageplaatsen; dringt er bij 
de Commissie en de Raad op aan om, 
ingevolge de in mededeling 
COM(2007)0498 gedane toezegging om 
"een initiatief voor te stellen voor een 
Europees kwaliteitshandvest voor stages", 
om een Europees Kwaliteitshandvest voor 
stages in te voeren, dat voorziet in 
minimumnomen voor stages om hun 
educatieve waarde te verzekeren en 
exploitatie te voorkomen, daarbij rekening 
houdend met het feit dat stages een deel 
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van de opleiding vormen en niet de plaats 
mogen innemen van werkelijke banen; is 
van oordeel dat deze minimumnormen 
een beknopte omschrijving moeten 
bevatten van de inhoud van de baan en de 
te verwerven kwalificaties, een 
maximumtermijn voor de duur van een 
stage, een minimum stagetoelage
gebaseerd op de kosten van 
levensonderhoud op de plaats waar de 
stage wordt verricht in overeenstemming 
met de nationale tradities, verzekering op 
het gebied van hun werk, alsook sociale 
zekerheidsvoorzieningen in 
overeenstemming met de lokale normen 
en een duidelijk verband met het 
desbetreffende opleidingsprogramma;

Or. en

Amendement 189
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 sexies. erkent het belang van financiële 
onafhankelijkheid voor jongeren en 
verzoekt de lidstaten om ervoor te zorgen 
dat elke jongere het recht heeft op een 
redelijk inkomen dat hem of haar in staat 
stelt een economisch onafhankelijk leven 
te leiden;

Or. en

Amendement 190
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 septies. verzoekt jongeren te beschermen 
tegen zowel publieke als private 
werkgevers, die via 
werkervaringsprogramma's en 
stageregelingen goedkoop of kosteloos in 
hun essentiële basisbehoeften kunnen 
voorzien, wanneer die misbruik maken 
van de bereidheid van jongeren om te 
leren, zonder hen enig uitzicht op een 
vaste betrekking te geven;

Or. en

Amendement 191
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 octies. dringt er bij de lidstaten op aan 
om jongeren die deelnemen aan 
werkervaringsprogramma's en 
stageregelingen volledige arbeids- en 
socialezekerheidsrechten te geven, met 
waar nodig subsidies voor een deel van 
hun bijdragen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten stageregelingen en 
werkervaringsprogramma's in de 
socialezekerheidsstelsels op te nemen;

Or. en

Amendement 192
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 nonies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 nonies. verzoekt de Europese 
instellingen het goede voorbeeld te geven 
door advertenties voor onbezoldigde 
stages van hun respectieve websites te 
verwijderen en te voorzien in de betaling 
van:
- een minimumtoelage die is gebaseerd op 
de kosten van levensonderhoud van de 
plaats waar de stage wordt uitgevoerd;
- socialezekerheidsvoorzieningen voor alle 
stagiairs;

Or. en

Amendement 193
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 decies. verzoekt de lidstaten om een 
nieuw inclusief en gericht 
arbeidsmarktbeleid op te stellen dat borg 
staat voor een respectvolle integratie van 
en betekenisvol werk voor jongeren, 
bijvoorbeeld door het opzetten van 
inspirerende netwerken, stageregelingen 
in combinatie met financiële steun zodat 
de stagiair zijn verblijfplaats kan 
verleggen en in de buurt van zijn 
stageplaats kan wonen, internationale 
carrièrecentra en jeugdcentra voor 
individuele begeleiding, met name op 
gebieden als collectieve organisatie en 
kennis van de legale aspecten van hun 
stages;

Or. en
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Amendement 194
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten nadere specifieke 
strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende 
interventievormen gericht op het 
aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
en de re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters moeten worden 
gecombineerd met strategieën die een 
soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels waar 
jongeren met complexere behoeften mee 
worden geconfronteerd;

6. benadrukt dat jongeren die geen 
werken hebben en geen onderwijs of 
opleiding volgen (de zogeheten NEET-
groep) een groter risico lopen 
maatschappelijk buiten de boot te vallen 
en dat dit wanneer dit op jonge leeftijd 
gebeurt langdurig schadelijke effecten 
heeft voor het individu en de 
samenleving; benadrukt dat NEET-
jongeren de hoofddoelgroep zijn van de 
jongerengarantie en het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en 
verzoekt de lidstaten om die reden om in 
het kader van het Europees semester 
uiteen te zetten hoe zij NEET-jongeren 
beter maatschappelijk denken te 
integreren met behulp van de 
jongerengarantie en andere 
instrumenten; verzoekt de lidstaten om in 
samenwerking met lokale en regionale 
overheden nadere specifieke strategieën op 
te stellen die zich richten op NEET's, 
waarin doeltreffende interventievormen 
gericht op het aanpakken van vroegtijdig 
schoolverlaten en de re-integratie van 
vroegtijdige schoolverlaters moeten 
worden gecombineerd met strategieën die 
een soepele en veilige overgang van 
scholing naar werk vergemakkelijken, 
alsmede met uitbreiding van de 
keuzemogelijkheden voor deze jongeren, 
bevordering van opleidingen in het kader 
van levenslang leren, een hoogstaand 
sociaalzekerheidsstelsel, passende 
ondersteunende diensten en met 
verwijdering van de obstakels waar 
jongeren met complexere behoeften mee 
worden geconfronteerd
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Or. en

Amendement 195
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten nadere specifieke 
strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende 
interventievormen gericht op het 
aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
en de re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters moeten worden 
gecombineerd met strategieën die een 
soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van 
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels waar 
jongeren met complexere behoeften mee 
worden geconfronteerd;

6. verzoekt de lidstaten om in 
samenwerking met lokale en regionale 
overheden en economische en sociale 
actoren nadere specifieke strategieën op te 
stellen die zich richten op NEET's, waarin 
doeltreffende interventievormen gericht op 
het aanpakken van vroegtijdig 
schoolverlaten en de re-integratie van 
vroegtijdige schoolverlaters moeten 
worden gecombineerd met strategieën die 
een soepele overgang van scholing naar 
werk vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van 
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels;

Or. en

Amendement 196
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten nadere specifieke 
strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende 
interventievormen gericht op het 
aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
en de re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters moeten worden 

6. verzoekt de lidstaten om in 
samenwerking met lokale en regionale 
overheden alsook andere potentiële 
belanghebbenden nadere specifieke 
strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende 
interventievormen gericht op het 
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gecombineerd met strategieën die een 
soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van 
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels waar 
jongeren met complexere behoeften mee 
worden geconfronteerd;

aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
en de re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters moeten worden 
gecombineerd met strategieën die een 
soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van 
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels;

Or. en

Amendement 197
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten nadere specifieke 
strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende 
interventievormen gericht op het 
aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
en de re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters moeten worden 
gecombineerd met strategieën die een 
soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van 
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels waar 
jongeren met complexere behoeften mee 
worden geconfronteerd;

6. verzoekt de lidstaten nadere specifieke 
strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende 
interventievormen gericht op het 
aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
en de re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters moeten worden 
gecombineerd met strategieën die een 
soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van 
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels waar 
jongeren met complexere of als gevolg van 
hun handicap afwijkende behoeften mee 
worden geconfronteerd;

Or. hu

Amendement 198
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten nadere specifieke 
strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende 
interventievormen gericht op het 
aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
en de re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters moeten worden 
gecombineerd met strategieën die een 
soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van 
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels waar 
jongeren met complexere behoeften mee 
worden geconfronteerd;

6. verzoekt de lidstaten nadere specifieke 
strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende vormen van 
inclusie gericht op het aanpakken van 
vroegtijdig schoolverlaten en de re-
integratie van vroegtijdige schoolverlaters 
moeten worden gecombineerd met 
strategieën die een soepele overgang van 
scholing naar werk vergemakkelijken, 
alsmede met een vergroting van de 
inzetbaarheid van jongeren en het 
wegnemen van de praktische en logistieke 
obstakels waar jongeren met complexere 
behoeften mee worden geconfronteerd;

Or. hu

Amendement 199
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten nadere specifieke 
strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende 
interventievormen gericht op het 
aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
en de re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters moeten worden 
gecombineerd met strategieën die een 
soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van 
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels waar 
jongeren met complexere behoeften mee 
worden geconfronteerd;

6. verzoekt de lidstaten nadere specifieke 
strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende 
interventievormen gericht op het 
aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
en de re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters moeten worden 
gecombineerd met strategieën die een 
soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van 
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels waar 
jongeren met complexere behoeften mee 
worden geconfronteerd; wijst op de goede 
ervaringen van landen met 
beroepsonderwijs- en -opleidingsstelsels 
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als het gaat om een betere overgang van 
onderwijs naar werk; benadrukt dat goede 
praktijken een leidraad moeten zijn voor 
de lidstaten die nog niet over dergelijke 
stelsels beschikken;

Or. en

Amendement 200
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten nadere specifieke 
strategieën op te stellen die zich richten op 
NEET's, waarin doeltreffende 
interventievormen gericht op het 
aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
en de re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters moeten worden 
gecombineerd met strategieën die een 
soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van 
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels waar 
jongeren met complexere behoeften mee 
worden geconfronteerd;

6. verzoekt de lidstaten in samenwerking 
met in het bijzonder de openbare diensten 
voor middelbaar en hoger onderwijs, de 
aanbieders van opleidingen en onderwijs. 
de werkgevers, de arbeidsbureaus, de 
sociale partners en de ondernemingen uit 
het maatschappelijk middenveld nadere 
specifieke strategieën op te stellen die zich 
richten op NEET's, waarin doeltreffende 
interventievormen gericht op het 
aanpakken van vroegtijdig schoolverlaten 
en de re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters moeten worden 
gecombineerd met strategieën die een 
soepele overgang van scholing naar werk 
vergemakkelijken, alsmede met een 
vergroting van de inzetbaarheid van 
jongeren en het wegnemen van de 
praktische en logistieke obstakels waar 
jongeren met complexere behoeften mee 
worden geconfronteerd;

Or. fr

Amendement 201
Evelyn Regner
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. beklemtoont dat de overgang van 
school naar werk een beslissend moment 
is in het leven van jongeren; roept de 
lidstaten daarom op om de maatregelen 
voor oriëntatie en advies te versterken en 
jongeren op die manier vroegtijdig de 
nodige informatie te bezorgen zodat ze 
over hun toekomstige carrière op de 
arbeidsmarkt kunnen beslissen; 
benadrukt dat dergelijke maatregelen 
inzake oriëntatie en advies reeds in een 
vroege fase van het secundair onderwijs 
moeten worden uitgevoerd; roept de 
lidstaten daarom op maatregelen te 
nemen die de overgang van het 
opleidingstraject naar de arbeidsmarkt 
verbeteren; verlangt voorts van de 
lidstaten dat zij programma's voor 
beroepsopleiding en praktijkervaring voor 
scholieren en studenten uitbreiden en 
programma's voor de beroepsoriëntatie en 
begeleidende ondersteuning bij de 
beroepskeuze van scholieren en studenten 
stimuleren;

Or. de

Amendement 202
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om de 
inspanningen om het voortijdig 
schoolverlaten terug te dringen te 
vergroten, teneinde het doel van de EU 
2020 Strategie om het aantal voortijdige 
schoolverlaters in 2012 tot maximaal 10% 
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te beperken, te verwezenlijken; roept de 
lidstaten op om een breed scala 
maatregelen in te zetten tegen voortijdig 
schoolverlaten en ongeletterdheid, zoals 
kleinere klassen, bijstand aan leerlingen
die het zich niet kunnen veroorloven om 
hun leerplicht te vervullen, meer 
aandacht voor praktijk in het 
vakkenpakket, mentoren op alle scholen 
en onmiddellijke follow-up van voortijdige 
schoolverlaters; verwijst naar het 
voorbeeld van Finland, dat erin geslaagd 
is het aantal vroegtijdige schoolverlaters 
te beperken door met hen te zoeken naar 
mogelijkheden om een nieuwe richting in 
te slaan; roept de Commissie op om een 
project over beste praktijken te 
coördineren;

Or. en

Amendement 203
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 – letter a (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(a) stelt vast dat reeds tijdens het 
onderwijs aan jonge kinderen op speelse 
wijze de bakens voor een succesvol 
opleidingstraject kunnen worden uitgezet 
en benadrukt dat met name in dit verband 
de pedagogische opleiding en de 
voortgezette vakopleiding van het 
onderwijzend personeel van het grootste 
belang zijn; 

Or. de

Amendement 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat er een dienst moet 
komen voor de begeleiding van 
uitkeringsgerechtigde werklozen zodat 
voor elke werknemer kan worden bepaald 
wat zijn of haar concrete behoeften zijn 
met betrekking tot opleiding, kwalificaties 
en een eventuele omscholing, en dit zowel 
tijdens het evalueren van 
werkaanbiedingen als in de periode na 
aanvaarding van een baan om na te gaan 
of aan de vooropgestelde voorwaarden 
wordt voldaan en in welke mate de 
werknemer zich heeft aangepast;

Or. pt

Amendement 205
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de lidstaten op om, gezien de 
uitzonderlijke sociale omstandigheden die 
de crisis heeft geschapen, een strategie uit 
te stippelen die erop is gericht kwetsbare 
groepen nieuwe leerlingen - ook 
financieel - te stimuleren om de 
middelbare school af te maken;

Or. el

Amendement 206
Emilie Turunen, Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. spoort de lidstaten aan om het grote 
potentieel van de aanwending van 
overheidsfinanciën ter ondersteuning van 
de jeugdwerkgelegenheid te bestuderen, 
bijvoorbeeld door 
jeugdwerkgelegenheidscriteria in te 
stellen - bijvoorbeeld quota voor jonge 
werknemers of de terbeschikkingstelling 
van stageplaatsen; spoort de Commissie 
aan richtsnoeren uit te brengen voor 
jeugdwerkgelegenheidscriteria op het 
gebied van overheidsaanbestedingen en 
staatssteun;

Or. en

Amendement 207
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 b (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. moedigt de lidstaten aan om het 
beurzenstelsel te bevorderen en een 
systeem van studieleningen met gunstige 
terugbetalingsvoorwaarden op te zetten 
dat gemakkelijk toegankelijk is voor 
jongeren die vanwege financiële 
moeilijkheden niet kunnen doorstromen 
naar het hoger onderwijs, en onderstreept 
tegelijkertijd het belang van openbare 
studentenhuisvesting van goede kwaliteit;

Or. el

Amendement 208
Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. stelt vast dat de overgang van school 
naar werk een kritiek moment is voor het 
individu dat vergezeld gaat met hoge 
risico's; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om deze overgang met name 
middels de sociale zekerheid veiliger te 
maken, alsook om adviesdiensten en 
ondersteuning voor de periode 
voorafgaand, gedurende en na de 
overgang te verbeteren; benadrukt dat 
dergelijke maatregelen reeds uitermate 
nuttig zijn gebleken voor een soepele 
overgang en betere opname op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 209
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. verzoekt de lidstaten de 
verstrekking van informatie- en 
begeleidingsdiensten aan jongeren in het 
zeer vroege stadium van het middelbaar 
onderwijs te verbeteren, om hen te helpen 
een beter geïnformeerde beslissing te 
maken over hun toekomstige 
onderwijskeuze of hun overgang van 
onderwijs naar werk;

Or. en



AM\937186NL.doc 121/187 PE510.867v01-00

NL

Amendement 210
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt de vaststelling van het 
programma Erasmus voor iedereen en het 
inlassen van een apart hoofdstuk voor 
jongeren alsook een afzonderlijke 
toewijzing van de begrotingsmiddelen, 
samen met meer ondersteuning voor 
degenen die op niet-geïnstitutionaliseerde 
wijze actief zijn in het jongerenwerk; is 
van mening dat door het verwerven van 
meer en verschillende vaardigheden, ook 
door in het buitenland te studeren, de 
deelname van jongeren aan de samenleving 
wordt bevorderd en hun kansen op de 
arbeidsmarkt worden vergroot;

7. ondersteunt de vaststelling van het
volgende Europese onderwijs- en 
jongerenprogramma, voorzien van een 
apart hoofdstuk voor jongeren alsook een 
consequente afzonderlijke toewijzing van 
de begrotingsmiddelen, met inbegrip van 
meer ondersteuning voor degenen die op 
onder meer niet-geïnstitutionaliseerde 
wijze actief zijn in het jongerenwerk; is 
van mening dat door het verwerven van 
meer en verschillende vaardigheden, ook 
door in het buitenland te studeren, te 
werken of vrijwilligerswerk te verrichten, 
de deelname van jongeren aan de 
samenleving en de Europese integratie 
wordt bevorderd en hun kansen op de 
arbeidsmarkt worden vergroot;

Or. en

Amendement 211
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt de vaststelling van het 
programma Erasmus voor iedereen en het 
inlassen van een apart hoofdstuk voor 
jongeren alsook een afzonderlijke 
toewijzing van de begrotingsmiddelen, 
samen met meer ondersteuning voor 
degenen die op niet-geïnstitutionaliseerde 
wijze actief zijn in het jongerenwerk; is 
van mening dat door het verwerven van 
meer en verschillende vaardigheden, ook 

7. ondersteunt de vaststelling van het 
programma Erasmus voor iedereen en het 
inlassen van een apart hoofdstuk voor 
jongeren alsook een afzonderlijke 
toewijzing van de begrotingsmiddelen, 
samen met meer ondersteuning voor 
degenen die op niet-geïnstitutionaliseerde 
wijze actief zijn in het jongerenwerk; is 
van mening dat door het verwerven van 
meer en verschillende vaardigheden, ook 
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door in het buitenland te studeren, de 
deelname van jongeren aan de samenleving 
wordt bevorderd en hun kansen op de 
arbeidsmarkt worden vergroot;

door in het buitenland te studeren of te 
werken, de deelname van jongeren aan de 
samenleving wordt bevorderd, hun kansen 
op de arbeidsmarkt worden vergroot en de 
mobiliteit van de Europese werknemers in 
haar geheel wordt versterkt;

Or. de

Amendement 212
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt de vaststelling van het 
programma Erasmus voor iedereen en het 
inlassen van een apart hoofdstuk voor 
jongeren alsook een afzonderlijke 
toewijzing van de begrotingsmiddelen, 
samen met meer ondersteuning voor 
degenen die op niet-geïnstitutionaliseerde 
wijze actief zijn in het jongerenwerk; is 
van mening dat door het verwerven van 
meer en verschillende vaardigheden, ook 
door in het buitenland te studeren, de 
deelname van jongeren aan de samenleving 
wordt bevorderd en hun kansen op de 
arbeidsmarkt worden vergroot;

7. ondersteunt de vaststelling van het 
programma Erasmus voor iedereen en het 
inlassen van een apart hoofdstuk voor 
jongeren alsook een afzonderlijke 
toewijzing van de begrotingsmiddelen, 
samen met meer ondersteuning voor 
degenen die ook op niet-
geïnstitutionaliseerde wijze actief zijn in 
het jongerenwerk; is van mening dat door 
het verwerven van meer en verschillende 
vaardigheden, ook door in het buitenland te 
studeren, de deelname van jongeren aan de 
samenleving wordt bevorderd en hun 
kansen op de arbeidsmarkt worden 
vergroot;

Or. de

Amendement 213
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt de vaststelling van het 7. ondersteunt de vaststelling van het 
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programma Erasmus voor iedereen en het 
inlassen van een apart hoofdstuk voor 
jongeren alsook een afzonderlijke 
toewijzing van de begrotingsmiddelen, 
samen met meer ondersteuning voor 
degenen die op niet-geïnstitutionaliseerde 
wijze actief zijn in het jongerenwerk; is 
van mening dat door het verwerven van 
meer en verschillende vaardigheden, ook 
door in het buitenland te studeren, de 
deelname van jongeren aan de samenleving 
wordt bevorderd en hun kansen op de 
arbeidsmarkt worden vergroot;

programma Erasmus voor iedereen en het 
inlassen van een apart hoofdstuk voor 
jongeren alsook een afzonderlijke 
toewijzing van de begrotingsmiddelen, 
samen met meer ondersteuning voor 
degenen die op niet-geïnstitutionaliseerde 
wijze actief zijn in het jongerenwerk; is 
van mening dat door het verwerven van 
meer en verschillende vaardigheden, ook 
door in het buitenland te studeren, de 
actieve deelname van jongeren aan de 
samenleving wordt bevorderd en hun 
kansen op de arbeidsmarkt worden 
vergroot; de oplossingen, ervaringen en 
werkmethoden waarmee zij daar 
kennismaken, dragen ertoe bij dat zij hun 
werk efficiënter en effectiever uitvoeren;

Or. hu

Amendement 214
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt de vaststelling van het 
programma Erasmus voor iedereen en het
inlassen van een apart hoofdstuk voor 
jongeren alsook een afzonderlijke 
toewijzing van de begrotingsmiddelen, 
samen met meer ondersteuning voor 
degenen die op niet-geïnstitutionaliseerde 
wijze actief zijn in het jongerenwerk; is 
van mening dat door het verwerven van 
meer en verschillende vaardigheden, ook
door in het buitenland te studeren, de 
deelname van jongeren aan de samenleving 
wordt bevorderd en hun kansen op de 
arbeidsmarkt worden vergroot;

7. ondersteunt de vaststelling van het 
programma Erasmus voor iedereen en het 
inlassen van een apart hoofdstuk voor 
jongeren alsook een afzonderlijke 
toewijzing van de begrotingsmiddelen, 
samen met meer ondersteuning voor 
degenen die op niet-geïnstitutionaliseerde 
wijze actief zijn in het jongerenwerk; is 
van mening dat door het verwerven van 
meer en verschillende vaardigheden -
transversale vaardigheden zoals ICT- en 
taalvaardigheden in het bijzonder – onder 
meer door in het buitenland te studeren, de 
deelname van jongeren aan de samenleving 
wordt bevorderd en hun kansen op de 
arbeidsmarkt worden vergroot;
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Or. en

Amendement 215
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. ondersteunt de vaststelling van het 
programma Erasmus voor iedereen en het 
inlassen van een apart hoofdstuk voor 
jongeren alsook een afzonderlijke 
toewijzing van de begrotingsmiddelen, 
samen met meer ondersteuning voor 
degenen die op niet-geïnstitutionaliseerde 
wijze actief zijn in het jongerenwerk; is 
van mening dat door het verwerven van 
meer en verschillende vaardigheden, ook 
door in het buitenland te studeren, de 
deelname van jongeren aan de samenleving 
wordt bevorderd en hun kansen op de 
arbeidsmarkt worden vergroot;

7. ondersteunt de vaststelling van het 
programma Erasmus voor iedereen en het 
inlassen van een apart hoofdstuk voor 
jongeren alsook een afzonderlijke 
toewijzing van de begrotingsmiddelen, 
samen met meer ondersteuning voor 
degenen die op niet-geïnstitutionaliseerde 
wijze actief zijn in het jongerenwerk; is 
van mening dat door het verwerven van 
meer niet-formele en informele 
vaardigheden, ook door in het buitenland te 
studeren, de deelname van jongeren aan de 
samenleving wordt bevorderd en hun 
kansen op de arbeidsmarkt worden 
vergroot;

Or. fr

Amendement 216
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. onderstreept het grote succes van 
duale onderwijsstelsels, met name voor de 
beperking van de jeugdwerkloosheid, en 
adviseert de lidstaten die een dergelijk
onderwijsstelsel nog niet hebben dit in te 
voeren in het kader van hun maatregelen 
ter beperking van de jeugdwerkloosheid; 
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benadrukt in dit verband dat het beslist 
noodzakelijk is de sociale partners tijdig 
en volledig te betrekken bij de invoering 
van een dergelijk stelsel;

Or. de

Amendement 217
Monika Panayotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met de initiatieven 
van de Commissie om een Europees 
leningsgarantiestelsel in het leven te 
roepen voor voltijdse masterstudenten die 
in een ander Europees land studeren, 
aangezien dit de mobiliteit van de jeugd 
verder zal bevorderen en de concurrentie 
tussen de Europese universiteiten 
aanwakkeren;

Or. en

Amendement 218
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie om al haar 
programma's op te tuigen met specifieke 
maatregelen ter bestrijding van de 
jongerenwerkloosheid, uitgaande van een 
algemene en geïntegreerde visie, in lijn 
met het emblematische initiatief "Jeugd 
in beweging" in het kader van de Europa 
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2020-strategie;

Or. en

Amendement 219
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. benadrukt dat jongeren het recht 
moeten hebben op 
werkgelegenheidsmogelijkheden in hun 
eigen gemeenschap, alsook dat de 
geografische verschillen in Europa qua 
mogelijkheden en kansen voor jongeren 
in Europa bestreden moeten worden;

Or. en

Amendement 220
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. is van mening dat het Europees 
Sociaal Fonds een sleutelrol bij de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
moet spelen en verzoekt de lidstaten en de 
beheersautoriteiten van alle operationele 
programma's met het oog hierop de 
nodige maatregelen te treffen;

Or. en
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Amendement 221
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te 
verminderen en een gunstig fiscaal beleid 
in te voeren;

8. verzoekt de lidstaten jongeren die 
zelfstandig ondernemer willen worden, te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 222
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te verminderen 
en een gunstig fiscaal beleid in te voeren;

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig 
ondernemerschap onder jongeren te 
ondersteunen door voorzieningen en 
gunstige voorwaarden voor het opstarten 
van een eigen bedrijf te scheppen, 
bijvoorbeeld door de bureaucratische 
rompslomp te verminderen en de toegang 
tot financiering te verbeteren;

Or. en

Amendement 223
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te verminderen 
en een gunstig fiscaal beleid in te voeren;

8. verzoekt de lidstaten om jonge 
ondernemers en zelfstandig 
ondernemerschap onder jongeren te 
ondersteunen door de toegang tot de 
financiële middelen die voorhanden zijn 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
vereenvoudigen, alsook voorzieningen en 
gunstige voorwaarden te scheppen, 
bijvoorbeeld door de bureaucratische 
rompslomp te verminderen en een gunstig 
fiscaal beleid in te voeren;

Or. en

Amendement 224
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te 
verminderen en een gunstig fiscaal beleid 
in te voeren;

8. erkent de moeilijkheden die jongeren 
ervaren wanneer zij toegang willen 
krijgen tot financiering om hun eigen 
bedrijf op te zetten en uit te bouwen;
verzoekt de lidstaten jongeren bij hun 
carrièrekeuzes tevens te steunen in hun 
keuze voor zelfstandig ondernemerschap 
door voorzieningen en gunstige 
voorwaarden voor het opstarten van een 
eigen bedrijf te scheppen; benadrukt dat 
ondersteuning door mentors voor jonge 
ondernemers en werknemers haar nut 
ruim bewezen heeft;

Or. en

Amendement 225
Marietje Schaake, Nadja Hirsch
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te verminderen 
en een gunstig fiscaal beleid in te voeren;

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te 
verminderen, een gunstig fiscaal beleid in 
te voeren, het klimaat voor particuliere 
investeringen te verbeteren en de 
onevenredig straffende 
faillissementswetgeving aan te pakken;

Or. en

Amendement 226
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te verminderen 
en een gunstig fiscaal beleid in te voeren;

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te verminderen 
en een gunstig fiscaal beleid in te voeren, 
of werkgevers te stimuleren middels 
"gratis eerste 
werkervaring"-programma's, waardoor 
jongeren praktijkervaring kunnen 
opdoen, want vaak hebben zij alleen een 
duwtje in de rug nodig om de volgende 
stap te zetten, aangezien jonge 
werkkrachten in wezen mobieler zijn dan 
oudere werknemers of werknemers met 
een gezin;
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Or. hu

Amendement 227
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te verminderen 
en een gunstig fiscaal beleid in te voeren;

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te 
verminderen, te zorgen voor meer 
opleidingen in ondernemerschap, 
starterscentra op te richten en te 
ontwikkelen en een gunstig fiscaal beleid 
in te voeren;

Or. fi

Amendement 228
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te verminderen 
en een gunstig fiscaal beleid in te voeren;

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te verminderen 
en een gunstig fiscaal beleid in te voeren, 
alsook door de toegang tot financieel 
krediet te vereenvoudigen en 
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doeltreffende advies- en mentorfaciliteiten 
te bieden;

Or. en

Amendement 229
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te verminderen 
en een gunstig fiscaal beleid in te voeren;

8. verzoekt de lidstaten zelfstandig werk 
onder jongeren te ondersteunen door 
voorzieningen en gunstige voorwaarden 
voor het opstarten van een eigen bedrijf te 
scheppen, bijvoorbeeld door de 
bureaucratische rompslomp te verminderen 
en een gunstig fiscaal beleid in te voeren; 
benadrukt tegelijkertijd dat zelfstandig 
werk weliswaar beslist een gangbare en 
toe te juichen mogelijkheid voor jongeren 
kan zijn, maar dat er zich in dit verband 
in de praktijk tal van problemen voordoen 
die dringend moeten worden aangepakt, 
onder meer het hogere risico op 
insolventie bij startbedrijven van 
jongeren, het hogere risico van jonge 
zelfstandigen om ondanks hun arbeid 
toch het slachtoffer te zijn van armoede 
("working poor")5, de onder veel 
ondernemingen verspreide praktijk om 
reguliere arbeidsplaatsen te vervangen 
door de dienstverlening van jonge 
zelfstandigen en daardoor indirecte 
loonkosten over te hevelen naar deze 
jongeren en het toenemende probleem van 
de schijnzelfstandigheid;
__________________
5 Eurofound (2010), Working poor in 
Europe. Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg

Or. de
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Amendement 230
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara 
Matera, Licia Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. roept de lidstaten op om in overleg 
met de Commissie een plan met 
belastingprikkels op te stellen dat tot doel 
heeft werk te scheppen voor jongeren en 
ondernemingen van mensen beneden de 
35 te ondersteunen door deze 
ondernemingen en met name kmo's 
stimulansen te bieden voor het aannemen 
van jongeren met een contract voor 
onbepaalde tijd. Daartoe kunnen de 
lidstaten, overeenkomstig het voorstel van 
de Commissie in het stimuleringspakket 
voor de werkgelegenheid, gebruik maken 
van het instrument van loonsubsidies en 
verkleining van de belastingwig en 
voornamelijk vermindering van de 
werkgeverspremies voor sociale 
zekerheid;

Or. it

Amendement 231
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is, in de context van de bevordering van 
zelfstandig werk onder jongeren, 
ingenomen met de voorgestelde opvolger 
van de Progress-
microfinancieringsfaciliteit die is 
opgenomen in het programma voor sociale 

9. is, in de context van de bevordering van 
zelfstandig werk onder jongeren, 
ingenomen met de voorgestelde opvolger 
van de Progress-
microfinancieringsfaciliteit die is 
opgenomen in het programma voor sociale 
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verandering en innovatie voor de periode 
2014-2020 om, ook onder jongeren, beter 
aan de vraag te kunnen voldoen;

verandering en innovatie voor de periode 
2014-2020 alsook met de toezeggingen 
van de Europese Investeringsbank om de 
toegang van jongeren tot financiële steun 
te verbeteren teneinde, ook onder 
jongeren, beter aan de vraag te kunnen 
voldoen;

Or. en

Amendement 232
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is, in de context van de bevordering van 
zelfstandig werk onder jongeren, 
ingenomen met de voorgestelde opvolger 
van de Progress-
microfinancieringsfaciliteit die is 
opgenomen in het programma voor sociale 
verandering en innovatie voor de periode 
2014-2020 om, ook onder jongeren, beter 
aan de vraag te kunnen voldoen;

9. neemt nota van de voorgestelde 
opvolger van de Progress-
microfinancieringsfaciliteit die is 
opgenomen in het programma voor sociale 
verandering en innovatie voor de periode 
2014-2020;

Or. en

Amendement 233
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is, in de context van de bevordering van 
zelfstandig werk onder jongeren, 
ingenomen met de voorgestelde opvolger 
van de Progress-
microfinancieringsfaciliteit die is 

9. is, in de context van de bevordering van 
zelfstandig werk onder jongeren, 
ingenomen met de voorgestelde opvolger 
van de Progress-
microfinancieringsfaciliteit die is 
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opgenomen in het programma voor sociale 
verandering en innovatie voor de periode 
2014-2020 om, ook onder jongeren, beter 
aan de vraag te kunnen voldoen;

opgenomen in het programma voor sociale 
verandering en innovatie voor de periode 
2014-2020 om, ook onder jongeren, beter 
aan de vraag te kunnen voldoen, mede 
door het opzetten van kleine bedrijfjes, 
ook door studenten, te steunen;

Or. hu

Amendement 234
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is, in de context van de bevordering van 
zelfstandig werk onder jongeren, 
ingenomen met de voorgestelde opvolger 
van de Progress-
microfinancieringsfaciliteit die is 
opgenomen in het programma voor sociale 
verandering en innovatie voor de periode 
2014-2020 om, ook onder jongeren, beter 
aan de vraag te kunnen voldoen;

9. is, in de context van de bevordering van 
zelfstandig werk onder jongeren, 
ingenomen met de voorgestelde opvolger 
van de Progress-
microfinancieringsfaciliteit die is 
opgenomen in het programma voor sociale 
verandering en innovatie voor de periode 
2014-2020 om, ook onder jongeren, beter 
aan de vraag te kunnen voldoen; 
beklemtoont dat de drie deelprogramma's 
van het programma voor sociale 
verandering en innovatie - Progress, 
Eures en microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap - maatregelen voor de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
omvatten;

Or. de

Amendement 235
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is ingenomen met de investeringen 
op korte en middellange termijn zoals het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, maar 
waarschuwt voor het gebrek aan 
structurele inspanningen en 
hervormingen voor de lange termijn 
waarmee de onderwijsstelsels in sommige 
lidstaten met het oog op veiligstelling van 
de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt 
moeten worden voorbereid op de 
uitdagingen voor de toekomst;

Or. en

Amendement 236
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. acht het gezien het feit dat de 
interneteconomie voor elke verloren "off 
line"-arbeidsplaats 2,6 nieuwe 
arbeidsplaatsen creëert belangrijk dat 
jongeren e-vaardigheden op het gebied 
van programmeren, ontwerpen of sociale 
marketing met behulp van de beschikbare 
Europese en nationale financiële 
ondersteuning inzetten op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 237
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is ingenomen met initiatieven voor 
de mobiliteit van jonge mensen in de EU, 
zoals MobiPro;

Or. de

Amendement 238
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. is ingenomen met investeringen 
voor de korte en middellange termijn, 
zoals het Youth Employment Initiative, 
maar wijst erop dat er geen langdurige, 
structurele inspanning of hervorming is 
die de opleidingsstelsels in enkele 
lidstaten gezond moet maken voor de 
uitdagingen van de toekomst om de 
inzetbaarheid te garanderen;

Or. de

Amendement 239
Monika Panayotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus;

10. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten een 
ambitieuze, holistische beleidsaanpak tot 
stand te brengen en ten uitvoer te leggen 
waarin op integrale wijze wordt gekeken 
naar initiatieven op het gebied van 
onderwijs, opleiding, werkgelegenheid en 
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zelfstandig werk voor alle jongeren op alle 
verschillende niveaus; door de 
uiteenlopende programma's en nationale 
en Europese financieringsbronnen 
geïntegreerd ten uitvoer te leggen, kunnen 
synergie-effecten tot stand worden 
gebracht en kan zo worden bijgedragen 
aan een succesvolle tenuitvoerlegging van 
de jeugdwerkgelegenheidsmaatregelen; 
adviseert de Commissie met het oog op de 
komende programmeringsperiode 2014-
2020 om een uitgebreide analyse te maken 
van de EU-programma's en financiële 
hulpbronnen geïnvesteerd in onderwijs, 
scholing en bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid in de 
programmeringsperiode 2007-2013;

Or. en

Amendement 240
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus;

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid, zelfstandig werk en 
arbeidsmobiliteit voor alle jongeren op alle 
verschillende niveaus;

Or. de

Amendement 241
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus;

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding en 
werkgelegenheid voor alle jongeren op alle 
verschillende niveaus;

Or. en

Amendement 242
Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus;

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak op Europees en nationaal 
niveau waarin op integrale wijze wordt 
gekeken naar initiatieven op het gebied van 
onderwijs, opleiding, werkgelegenheid en 
zelfstandig werk voor alle jongeren op alle 
verschillende niveaus;

Or. es

Amendement 243
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus;

10. moedigt de lidstaten aan om een brede 
raadpleging van universiteiten en andere 
onderwijsinstellingen uit te voeren, 
teneinde hun opleidingsaanbod zo goed 
mogelijk af te stemmen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt; roept op tot een 
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ambitieuze, holistische beleidsaanpak 
waarin op integrale wijze wordt gekeken 
naar initiatieven op het gebied van 
onderwijs, opleiding, werkgelegenheid en 
zelfstandig werk voor alle jongeren op alle 
verschillende niveaus;

Or. pl

Amendement 244
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus;

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en ondernemerschap
voor alle jongeren op alle verschillende 
niveaus;

Or. fr

Amendement 245
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus;

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
hoogwaardige werkgelegenheid en 
zelfstandig werk voor alle jongeren op alle 
verschillende niveaus;

Or. de
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Amendement 246
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus;

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus, 
waarbij duidelijk voorrang moet worden 
gegeven aan de opleiding tot 
inzetbaarheid, zonder echter het gehele 
opleidingsaanbod te beknotten;

Or. de

Amendement 247
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus;

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus, 
en waarbij de nadruk wordt gelegd op het 
aanleren van vreemde talen, gedeelde 
maatschappelijke waarden als tolerantie 
en grotere vaardigheden op het gebied 
van samenwerking, onderwerpen die al in 
het verplichte basisonderwijs prioriteit 
genieten;

Or. hu
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Amendement 248
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus;

10. roept op tot een ambitieuze, holistische 
beleidsaanpak waarin op integrale wijze 
wordt gekeken naar initiatieven op het 
gebied van onderwijs, opleiding, 
werkgelegenheid en zelfstandig werk voor 
alle jongeren op alle verschillende niveaus; 
benadrukt dat de jeugdwerkloosheid 
verband houdt met een algemeen gebrek 
aan economische groei in de EU; is dan 
ook van mening dat dringend bij voorrang 
gewerkt moet worden aan 
banenvriendelijke groei die tevens 
jongeren ten goede zal komen, alsook dat 
de structurele obstakels voor de toetreding 
van jonge mensen op de arbeidsmarkt 
moeten worden aangepakt;

Or. en

Amendement 249
Emilie Turunen, Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Europese Commissie 
een voorstel op tafel te leggen voor een 
Europees-Jongerenkorpsprogramma 
waarmee jonge mensen onder de 30 in 
heel Europa tot drie maanden lang 
vrijwilligerswerk kunnen verrichten in 
een andere lidstaat; merkt op dat het 
Europees Jongerenkorps ervoor bedoeld 
is jongeren de kans te geven hun 
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onderwijs- en sociale vaardigheden te 
gebruiken en te verbeteren, alsook de 
kennis van jongeren van andere lidstaten 
te vergroten en de vriendschap en 
integratie in de EU te bevorderen; 
benadrukt dat het door de leden van het 
Jongerenkorps te verrichten werk 
vrijwillig en onbezoldigd moet zijn en 
bestaande banen in het bezochte land niet 
mogen verdringen; is van mening dat een 
Europees Jongerenkorps moet worden 
vormgegeven als een publiek-privaat 
partnerschap om zo een programma tot 
stand te brengen waaruit jongeren een 
individuele subsidie kunnen krijgen ter 
dekking van een reis- en verblijfskosten 
voor maximaal drie maanden tijd; 

Or. en

Amendement 250
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. is van mening dat onderwijs- en 
opleidingsinstellingen moeten garanderen 
dat hun studenten stage kunnen lopen als 
aanvulling op het curriculum zodat zij 
ervaring kunnen opdoen in de sector die 
zij hebben gekozen en zodat zij 
makkelijker kunnen bijleren en 
aansluiting kunnen vinden in de 
arbeidswereld;

Or. pt

Amendement 251
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. benadrukt dat de lidstaten de 
beroepsstages naar behoren moeten 
reguleren zodat deze passen in het 
opleidingsgebied van de studenten en niet-
betaalde stages worden verboden;

Or. pt

Amendement 252
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's
onder ondernemers nodig is;

11. is ingenomen met het Europees 
Kwaliteitshandvest voor stages1 en 
verzoekt de Commissie en de Raad om dit 
handvest formeel goed te keuren; verzoekt 
de Raad en de lidstaten als eerste stap een 
aanbeveling van de Raad uit te brengen 
over het Europees Kwaliteitshandvest 
voor stages; benadrukt dat stages deel 
uitmaken van het onderwijsproces, 
bestaande banen niet mogen verdringen 
en aan een aantal minimumvoorwaarden 
moeten voldoen; dergelijke normen 
dienen ten minste een beknopte 
omschrijving te bevatten van de inhoud 
van de baan en de te verwerven 
kwalificaties, een maximumtermijn voor 
de duur van een stage, een minimum 
stagetoelage gebaseerd op de kosten van 
levensonderhoud op de plaats waar de 
stage wordt verricht in overeenstemming
met de nationale tradities, verzekering op 
het gebied van hun werk, alsook sociale 
zekerheidsvoorzieningen in 
overeenstemming met de lokale normen, 
en een duidelijk verband met het 
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desbetreffende opleidingsprogramma; 
benadrukt dat actieve bevordering en 
bewustmaking met betrekking tot 
dergelijke normen onder ondernemers 
nodig is; verzoekt de lidstaten dit te 
voorzien van kwalitatief hoogwaardige 
kaders voor stages en 
werkervaringsplaatsen, die worden 
geschraagd door financiële steun en 
verplichte controles en door een 
gemeenschappelijke kwaliteitsnorm voor 
stages en werkervaringsplaatsen;
__________________
1 http://qualityinternships.eu/

Or. en

Amendement 253
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages waarmee stages volledig aansluiten 
op de behoeften van jongeren en 
vergezeld gaan van een behoorlijk loon en 
behoorlijke arbeidsrechten en 
omstandigheden die de lonen en de 
arbeidsomstandigheden van de bestaande 
werknemers niet ondermijnen, die worden 
geschraagd door financiële steun en 
verplichte controles en door een 
gemeenschappelijke kwaliteitsnorm voor 
stages; benadrukt dat actieve bevordering 
en bewustmaking met betrekking tot 
dergelijke programma's nodig is;

Or. en
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Amendement 254
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
een kwalitatief hoogwaardig Europees 
kaderprogramma voor stages, die worden 
geschraagd door financiële steun en 
verplichte controles en door een 
gemeenschappelijke verplichte 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

Or. de

Amendement 255
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages voorzien van 
criteria ten aanzien van behoorlijk loon, 
arbeidsomstandigheden en veiligheid en 
gezondheid op de werkvloer, ongeacht de 
duur van de stage; benadrukt dat actieve 
bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

Or. en
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Amendement 256
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages, om het 
misbruik van stagiairs als goedkope 
vervanging van arbeidsplaatsen met 
behulp van duidelijke regels te bestrijden; 
benadrukt dat actieve bevordering en 
bewustmaking met betrekking tot 
dergelijke programma's onder ondernemers 
nodig is;

Or. de

Amendement 257
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages, waarbij moet 
worden vastgelegd dat alle stages die 
langer dan een maand duren 
overeenkomstig de arbeidsprestatie 
moeten worden bezoldigd; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;
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Or. de

Amendement 258
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, voorzien van maatregelen ter 
bevordering van de mobiliteit naar andere 
landen in de Europese Unie en elders ter 
wereld, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

Or. en

Amendement 259
Sylvana Rapti, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
toezicht om te voorkomen dat stagiairs 
worden ingezet ter vervanging van 
voltijdsmedewerkers, alsook door een 
gemeenschappelijke kwaliteitsnorm voor 
stages; benadrukt dat actieve bevordering 
en bewustmaking met betrekking tot 
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dergelijke programma's onder ondernemers 
nodig is;

Or. en

Amendement 260
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages voorzien van duidelijke regels ten 
aanzien van de rechten en 
verantwoordelijkheden van stagiairs, die 
worden geschraagd door financiële steun 
en verplichte controles en door een 
gemeenschappelijke kwaliteitsnorm voor 
stages; benadrukt dat actieve bevordering 
en bewustmaking met betrekking tot 
dergelijke programma's onder ondernemers 
nodig is; verzoekt tevens de lidstaten erop 
toe te zien dat stagiairs een behoorlijke 
vergoeding krijgen overeenkomstig de 
CAO en de minimumloonwetgeving;

Or. en

Amendement 261
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
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stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is; dringt aan op 
samenwerking tussen de opleidings- en 
onderwijsinstellingen van de lidstaten, 
overheidsbedrijven en particuliere 
ondernemingen en ngo's, versterking van 
partnerschappen, regelmatige contacten 
en continue uitwisseling van informatie 
over de aangeboden leerlingplaatsen, 
alsmede het aanbod van fulltime- en 
parttimebanen; verzoekt de lidstaten 
derhalve om jonge werknemers met elk 
mogelijk middel op de hoogte te stellen 
van de in hun regio aangeboden stages en 
vacatures;

Or. hu

Amendement 262
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor 
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is;

11. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige kaders voor
stages, die worden geschraagd door 
financiële steun en verplichte controles en 
door een gemeenschappelijke 
kwaliteitsnorm voor stages; benadrukt dat 
actieve bevordering en bewustmaking met 
betrekking tot dergelijke programma's 
onder ondernemers nodig is; benadrukt dat 
jongeren niet door onbetaalde stages 
mogen worden uitgebuit en dat dergelijke 
arbeidsverhoudingen tot stand moeten 
komen op basis van een in de tijd 
begrensd opleidingsprogramma met 
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advies, toezicht en leerdoelstellingen;

Or. de

Amendement 263
Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verlangt van de lidstaten dat zij met 
name letten op de hogere 
jeugdwerkloosheid bij migranten en dat 
zij voorrang geven aan het onderwerp 
migratie op de arbeidsmarkt en 
"integration mainstreaming" aangezien 
arbeid de sleutel is tot succesvolle 
integratie;

Or. de

Amendement 264
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. betreurt het feit dat jongeren laat 
op de arbeidsmarkt komen en dat dit 
gevolgen heeft voor de laatste bijdrage 
voor een volledig pensioen; is daarom van 
mening dat de tijd die is besteed aan 
stages, moet meetellen bij de berekening 
van het uiteindelijke pensioen;

Or. en
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Amendement 265
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt de centrale rol die 
stages en leerlingwezen spelen bij het 
verwerven van een eerste werkervaring, 
die voor het individu een belangrijke 
"route" vormt voor het verkrijgen van 
toegang tot- en ontplooiing binnen de 
arbeidsmarkt;

Or. el

Amendement 266
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten hun 
beroepsonderwijs- en opleidingsstelsels af 
te stemmen op de behoeften en de vraag 
van de arbeidsmarkt alsook aan een 
continue dialoog te werken tussen de 
aanbieders van beroepsonderwijs en -
opleiding enerzijds en werkgevers 
anderzijds, teneinde ervoor te zorgen dat 
jongeren na hun studie of opleiding over 
vaardigheden en competenties beschikken 
die aansluiten op de verwachtingen van 
werkgevers;

Or. en

Amendement 267
Marietje Schaake



PE510.867v01-00 152/187 AM\937186NL.doc

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. spoort de lidstaten aan om 
specifiek iets te doen aan de hogere 
jongerenwerkloosheid onder immigranten 
alsook om met voorrang te werken aan 
hun integratie in de arbeidsmarkt en 
integratie te mainstreamen, aangezien 
werk de sleutel is naar succesvolle 
integratie;

Or. en

Amendement 268
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om tegen het einde van 2013 een duidelijk 
voorstel in te dienen voor een 
kwaliteitskader voor stages voorzien van 
nauwkeurige kwaliteitscriteria zoals zij 
reeds aankondigde in haar voorstel inzake 
een tweede fase van de raadpleging van de 
sociale partners op Europees niveau 
betreffende een kwaliteitskader voor 
stages (COM(2012)0728);

Or. en

Amendement 269
Konstantinos Poupakis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. steunt de versterking en uitbreiding 
van de rol van stages en leerlingwezen in 
het onderwijsstelsel (technisch middelbaar 
onderwijs, initiële beroepsopleiding en 
voortgezet onderwijs), dit echter met 
normatieve regelingen en voorwaarden 
die moeten voorkomen dat deze fungeren 
als "substituut" voor bestaande banen of 
onmiddellijke arbeidsbehoeften;

Or. el

Amendement 270
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese en nationale 
campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
discussie met alle relevante Europese en
nationale belanghebbenden over het 
toezicht op de Europese strategie inzake 
leerlingplaatsen; benadrukt dat tevens de 
vergemakkelijking van de financiering 
voor grensoverschrijdende 
opleidingsactiviteiten moet worden 
aangemoedigd, waardoor bedrijven en 
organisaties van sociale partners betrokken 
kunnen worden bij het opzetten van duale 
opleidingsstelsels;

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese, nationale, 
regionale en lokale campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
discussie met alle relevante Europese,
nationale, regionale en lokale
belanghebbenden over het toezicht op de 
Europese strategie inzake leerlingplaatsen; 
benadrukt dat tevens de vergemakkelijking 
van de financiering voor 
grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten 
moet worden aangemoedigd, waardoor 
bedrijven en organisaties van sociale 
partners betrokken kunnen worden bij het 
opzetten van duale opleidingsstelsels;

Or. de
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Amendement 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese en nationale
campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
discussie met alle relevante Europese en
nationale belanghebbenden over het 
toezicht op de Europese strategie inzake 
leerlingplaatsen; benadrukt dat tevens de 
vergemakkelijking van de financiering 
voor grensoverschrijdende 
opleidingsactiviteiten moet worden 
aangemoedigd, waardoor bedrijven en 
organisaties van sociale partners betrokken 
kunnen worden bij het opzetten van duale 
opleidingsstelsels;

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese, nationale, 
regionale en lokale campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
discussie met alle relevante Europese en
nationale, regionale en lokale 
belanghebbenden over het toezicht op de 
Europese strategie inzake leerlingplaatsen; 
benadrukt dat tevens de vergemakkelijking 
van de financiering voor 
grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten 
moet worden aangemoedigd, waardoor 
bedrijven en organisaties van sociale 
partners betrokken kunnen worden bij het 
opzetten van duale opleidingsstelsels;

Or. en

Amendement 272
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese en 
nationale campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
discussie met alle relevante Europese en 
nationale belanghebbenden over het 
toezicht op de Europese strategie inzake 

12. verzoekt de Europese sociale partners 
om hun resultaatgerichte 
onderhandelingen ten behoeve van de 
Alliantie voor leerlingplaatsen voort te 
zetten; benadrukt dat een dergelijke 
Alliantie ook campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
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leerlingplaatsen; benadrukt dat tevens de 
vergemakkelijking van de financiering 
voor grensoverschrijdende 
opleidingsactiviteiten moet worden
aangemoedigd, waardoor bedrijven en 
organisaties van sociale partners 
betrokken kunnen worden bij het opzetten 
van duale opleidingsstelsels;

discussie met alle relevante 
belanghebbenden over het toezicht op de 
Europese strategie inzake leerlingplaatsen; 
benadrukt dat de toegang tot financiering 
voor grensoverschrijdende 
opleidingsactiviteiten moet worden
verbeterd ten behoeve van bedrijven en 
verzoekt de sociale partners hun actieve 
betrokkenheid bij het opzetten van duale 
opleidingsstelsels voort te zetten;

Or. en

Amendement 273
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese en nationale 
campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
discussie met alle relevante Europese en 
nationale belanghebbenden over het 
toezicht op de Europese strategie inzake 
leerlingplaatsen; benadrukt dat tevens de 
vergemakkelijking van de financiering 
voor grensoverschrijdende 
opleidingsactiviteiten moet worden 
aangemoedigd, waardoor bedrijven en 
organisaties van sociale partners betrokken 
kunnen worden bij het opzetten van duale 
opleidingsstelsels;

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese en nationale 
campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen, 
moet garanderen dat deze studenten 
dezelfde mogelijkheden aangaande 
toegang tot hoger onderwijs hebben als 
alle andere studenten en regelmatig een 
forum moet houden voor discussie met alle 
relevante Europese en nationale 
belanghebbenden over het toezicht op de 
Europese strategie inzake leerlingplaatsen; 
benadrukt dat tevens de vergemakkelijking 
van de financiering voor 
grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten 
moet worden aangemoedigd, waardoor 
bedrijven en organisaties van sociale 
partners betrokken kunnen worden bij het 
opzetten van duale opleidingsstelsels;

Or. pt
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Amendement 274
Anthea McIntyre

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese en nationale 
campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
discussie met alle relevante Europese en 
nationale belanghebbenden over het 
toezicht op de Europese strategie inzake 
leerlingplaatsen; benadrukt dat tevens de 
vergemakkelijking van de financiering 
voor grensoverschrijdende 
opleidingsactiviteiten moet worden 
aangemoedigd, waardoor bedrijven en 
organisaties van sociale partners betrokken 
kunnen worden bij het opzetten van duale 
opleidingsstelsels;

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese en nationale 
campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
discussie met alle relevante Europese en 
nationale belanghebbenden over het 
toezicht op de Europese strategie inzake 
leerlingplaatsen; benadrukt dat tevens de 
vergemakkelijking van 
grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten 
moet worden aangemoedigd, waardoor 
bedrijven en organisaties van sociale 
partners betrokken kunnen worden bij het 
opzetten van duale opleidingsstelsels;

Or. en

Amendement 275
Ole Christensen, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese en nationale 
campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
discussie met alle relevante Europese en 
nationale belanghebbenden over het 
toezicht op de Europese strategie inzake 
leerlingplaatsen; benadrukt dat tevens de 

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese en nationale 
campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
discussie met alle relevante Europese en 
nationale belanghebbenden over het 
toezicht op de Europese strategie inzake 
leerlingplaatsen; benadrukt dat tevens de 
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vergemakkelijking van de financiering 
voor grensoverschrijdende 
opleidingsactiviteiten moet worden 
aangemoedigd, waardoor bedrijven en 
organisaties van sociale partners betrokken 
kunnen worden bij het opzetten van duale 
opleidingsstelsels;

vergemakkelijking van de financiering 
voor grensoverschrijdende 
opleidingsactiviteiten moet worden 
aangemoedigd, waardoor bedrijven en 
organisaties van sociale partners betrokken 
kunnen worden bij het opzetten van duale 
opleidingsstelsels; verzoekt de Commissie 
een wetsvoorstel in te dienen voor een 
Alliantie voor leerlingplaatsen en een 
Kwaliteitskader voor stages, onder meer 
voorzien van een definitie van 
hoogkwalitatieve stages met criteria ten 
aanzien van behoorlijk loon, 
arbeidsomstandigheden en veiligheid en 
gezondheid op de werkvloer, ongeacht de 
duur van de stage;

Or. en

Amendement 276
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese en nationale 
campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor 
discussie met alle relevante Europese en 
nationale belanghebbenden over het 
toezicht op de Europese strategie inzake 
leerlingplaatsen; benadrukt dat tevens de 
vergemakkelijking van de financiering 
voor grensoverschrijdende 
opleidingsactiviteiten moet worden 
aangemoedigd, waardoor bedrijven en 
organisaties van sociale partners betrokken 
kunnen worden bij het opzetten van duale 
opleidingsstelsels;

12. De benadrukt dat de Alliantie voor 
leerlingplaatsen ook Europese en nationale, 
regionale en lokale campagnes voor een 
mentaliteitsverandering met betrekking tot 
beroepsopleidingen moet ondersteunen en 
regelmatig een forum moet houden voor
discussie met alle relevante Europese en
nationale belanghebbenden over het 
toezicht op de Europese strategie inzake 
leerlingplaatsen; benadrukt dat tevens de 
vergemakkelijking van de financiering 
voor grensoverschrijdende 
opleidingsactiviteiten moet worden 
aangemoedigd, waardoor bedrijven en 
organisaties van sociale partners betrokken 
kunnen worden bij het opzetten van duale 
opleidingsstelsels;
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Or. en

Amendement 277
Roberta Angelilli, Antonio Cancian, Clemente Mastella, Barbara Matera, Licia 
Ronzulli, Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Marco Scurria, Paolo Bartolozzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. roept de lidstaten op om in overleg 
met de Commissie maatregelen en 
prikkels vast te stellen voor 
leerlingovereenkomsten en 
stimuleringsgelden voor start-ups van 
jongeren onder de 35 jaar. De lidstaten 
moeten in het bijzonder voorzien in 
omvangrijkere en betere dienstverlening 
ter ondersteuning van start-ups, 
voorlichtingscampagnes over aan 
zelfstandig werk gerelateerde kansen en 
perspectieven, betere samenwerking 
tussen de arbeidsvoorzieningsdiensten en 
ondersteuning van bedrijven door onder 
meer ook gebruikmaking van 
(micro)financiering;

Or. it

Amendement 278
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat stages in geen geval 
gebruikt mogen worden ter vervanging 
van personen met een reguliere 
arbeidsovereenkomst of hun lonen of 
arbeidsomstandigheden mogen 
ondermijnen; is dan ook van mening dat 
alle stagiairs en mensen die een 
beroepsopleiding volgen een behoorlijk 
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loon moeten genieten en onder 
behoorlijke arbeidsomstandigheden 
moeten kunnen werken, alsook dat zij 
over volwaardige vakbondsrechten 
moeten beschikken;

Or. en

Amendement 279
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten de huidige 
obstakels voor grensoverschrijdende 
leerplaatsen en stages uit de weg te 
ruimen teneinde vraag en aanbod naar 
werkervaringsplaatsen beter op elkaar af 
te stemmen en zo de 
mobiliteitsmogelijkheden en 
arbeidskansen te vergroten;

Or. en

Amendement 280
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. pleit voor dringende verbetering 
van het kader voor het sociaal 
partnerschap en de sociale 
verantwoordelijkheid voor 
ondernemingen, opdat zij zich het 
Europees kwaliteitshandvest voor stages 
en de Jongerengarantie beter eigen 
maken;
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Or. en

Amendement 281
Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit 
van jonge werknemers te bevorderen door 
verdere vooruitgang te boeken in de 
richting van de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en vaardigheden en betere 
coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels, met name wat 
betreft pensioenstelsels, alsook door 
aanzienlijk te blijven investeren in 
taallessen;

13. moedigt de lidstaten aan verdere 
vooruitgang te boeken in de richting van de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties en 
vaardigheden en betere coördinatie van de 
nationale socialezekerheidsstelsels, met 
name wat betreft pensioenstelsels;
onderstreept evenwel dat harmonisering 
op geen enkele wijze ten koste mag gaan 
van de sociale rechten en de 
arbeidsomstandigheden van werkenden, 
maar juist zorgen moet voor meer 
bescherming en verhoging van de sociale 
rechten tot de hoogst aanwezige standaard 
in de EU; de lidstaten dienen aanzienlijk
te investeren in taallessen;

Or. en

Amendement 282
Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit 
van jonge werknemers te bevorderen door 
verdere vooruitgang te boeken in de 
richting van de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en vaardigheden en betere 
coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels, met name wat 
betreft pensioenstelsels, alsook door

13. moedigt de EU en de lidstaten aan de 
wederzijdse erkenning van kwalificaties en 
vaardigheden te verbeteren en voor een 
betere coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels te zorgen, met 
name wat betreft pensioenstelsels, alsook 
om aanzienlijk te blijven investeren in 
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aanzienlijk te blijven investeren in 
taallessen;

taallessen;

Or. es

Amendement 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit 
van jonge werknemers te bevorderen door 
verdere vooruitgang te boeken in de 
richting van de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en vaardigheden en betere 
coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels, met name wat 
betreft pensioenstelsels, alsook door 
aanzienlijk te blijven investeren in 
taallessen;

13. moedigt de lidstaten aan in de 
allereerste plaats te werken aan 
bevordering van de 
werkgelegenheidskansen voor jongeren 
op eigen grondgebied, om pas in 
aanvulling daarop te werken aan 
bevordering van de mobiliteit van jonge 
werknemers naar andere EU-landen en de 
rest van de wereld, dit alles in de vorm 
van maatregelen waarmee hun 
opleidingsniveau en ervaring worden 
verrijkt, alsook door verdere vooruitgang 
te boeken in de richting van de wederzijdse 
erkenning van kwalificaties en 
vaardigheden en betere coördinatie van de 
nationale socialezekerheidsstelsels, met 
name wat betreft pensioenstelsels, alsook 
door aanzienlijk te blijven investeren in 
taallessen;

Or. en

Amendement 284
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit 
van jonge werknemers te bevorderen door 
verdere vooruitgang te boeken in de 
richting van de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en vaardigheden en betere 
coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels, met name wat 
betreft pensioenstelsels, alsook door 
aanzienlijk te blijven investeren in 
taallessen;

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit 
van jonge werknemers te bevorderen door 
verdere vooruitgang te boeken in de 
richting van de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en vaardigheden en betere 
coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels, met name wat 
betreft pensioenstelsels, alsook door 
aanzienlijk te blijven investeren in
onderwijs voor jonge kinderen en in
taallessen;

Or. de

Amendement 285
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit 
van jonge werknemers te bevorderen door 
verdere vooruitgang te boeken in de 
richting van de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en vaardigheden en betere 
coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels, met name wat 
betreft pensioenstelsels, alsook door 
aanzienlijk te blijven investeren in 
taallessen;

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit 
van jonge werknemers te ondersteunen
door verdere vooruitgang te boeken in de 
richting van de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en vaardigheden en betere 
coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels, met name wat 
betreft pensioenstelsels, alsook door 
aanzienlijk te blijven investeren in 
taallessen;

Or. pt

Amendement 286
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13



AM\937186NL.doc 163/187 PE510.867v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit 
van jonge werknemers te bevorderen door 
verdere vooruitgang te boeken in de 
richting van de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en vaardigheden en betere 
coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels, met name wat 
betreft pensioenstelsels, alsook door 
aanzienlijk te blijven investeren in 
taallessen;

13. moedigt de lidstaten aan de regionale 
en grensoverschrijdende mobiliteit van 
jonge werknemers te bevorderen door
verdere vooruitgang te boeken in de 
richting van de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en vaardigheden en betere 
coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels, met name wat 
betreft pensioenstelsels, alsook door 
aanzienlijk te blijven investeren in 
taallessen;

Or. en

Amendement 287
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit 
van jonge werknemers te bevorderen door 
verdere vooruitgang te boeken in de 
richting van de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en vaardigheden en betere 
coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels, met name wat 
betreft pensioenstelsels, alsook door 
aanzienlijk te blijven investeren in 
taallessen;

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit 
van jonge werknemers te waarborgen door 
verdere vooruitgang te boeken in de 
richting van de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties en vaardigheden en betere 
coördinatie van de nationale 
socialezekerheidsstelsels, met name de 
overdraagbaarheid van pensioenrechten 
en werkloosheidsuitkeringen, alsook door 
aanzienlijk te blijven investeren in 
taallessen;

Or. en

Amendement 288
Raül Romeva i Rueda
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. moedigt de lidstaten aan de mobiliteit
van te bevorderen door verdere 
vooruitgang te boeken in de richting van 
de wederzijdse erkenning van kwalificaties 
en vaardigheden en betere coördinatie 
van de nationale socialezekerheidsstelsels, 
met name wat betreft pensioenstelsels, 
alsook door aanzienlijk te blijven 
investeren in taallessen;

13. moedigt de lidstaten aan allereerst op 
eigen grondgebied de
werkgelegenheidskansen van jongeren te 
bevorderen en mobiliteitsmogelijkheden 
als keuze voor jonge werknemers te 
creëren; is ingenomen met mobiliteit als 
keuzemogelijkheid, maar wijst op de 
mogelijke negatieve gevolgen van
emigratie uit crisisregio's als verspilling 
van talent, hersenvlucht en verlies van 
talent; benadrukt dat de bestaande 
rechten krachtens de coördinatie van 
sociale zekerheid en erkenning van
diploma's onvoldoende bekend zijn en 
verzoekt de Commissie dan ook het 
EURES-adviesnetwerk en EURES-
projecten verder te verbeteren;

Or. en

Amendement 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten te zorgen voor beleid 
bestaande uit maatregelen ter 
ondersteuning van de terugkeer van 
jongeren naar hun land van oorsprong,
teneinde hersenvlucht en verlies van 
menselijk kapitaal te voorkomen; 

Or. en
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Amendement 290
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten beleid en maatregelen te 
ontwikkelen ter ondersteuning van de 
terugkeer van jongeren naar hun land 
van oorsprong, teneinde hersenvlucht en 
verlies van menselijk kapitaal te 
voorkomen; 

Or. en

Amendement 291
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat EURES moet worden 
hervormd om werkzoekenden en 
baanwisselaars proactief aan bestaande 
vacatures te kunnen koppelen en dat, waar 
nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten 
worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; benadrukt dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 
zichtbaarheid en de beschikbaarheid 
ervan als een systeem voor 
loopbaanadvies dat de studenten steunt bij 
de bewustwording van hun ambities en 
capaciteiten, alsook van de bestaande 
kansen op een baan;

14. betreurt het dat EURES geen 
doeltreffend instrument is om werk te 
vinden of om de vrijwillige mobiliteit 
onder jongeren te bevorderen; benadrukt 
dat EURES moet worden hervormd om 
werkzoekenden en baanwisselaars 
proactief aan bestaande vacatures te 
kunnen koppelen en dat, waar nodig, de 
openbare arbeidsvoorzieningsdiensten 
moeten worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; wijst erop dat EURES zou 
moeten worden omgevormd tot een echt 
platform dat alle openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten van de 
lidstaten onderling met elkaar verbindt en 
waar zo actueel mogelijke informatie 
alsmede evaluatiecriteria voor vacatures 
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en de selectie van gewone kandidaten te 
vinden zijn; wijst erop dat EURES zou 
moeten beschikken over een systeem om 
het houden van sollicitatiegesprekken te 
vergemakkelijken;

Or. es

Amendement 292
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat EURES moet worden 
hervormd om werkzoekenden en 
baanwisselaars proactief aan bestaande 
vacatures te kunnen koppelen en dat, 
waar nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten 
worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; benadrukt dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 
zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat de 
studenten steunt bij de bewustwording van 
hun ambities en capaciteiten, alsook van de 
bestaande kansen op een baan;

14. verzoekt de lidstaten de hervorming en 
de ontwikkeling van doeltreffende 
openbare arbeidsvoorzieningsdiensten 
voort te zetten, zodat deze als 
fundamenteel onderdeel van eender welke 
jongerengarantiestrategie hun activiteiten 
en aanpak beter op jongeren kunnen 
richten; benadrukt bovendien dat EURES 
moet worden hervormd om 
werkzoekenden en baanwisselaars 
proactief aan bestaande vacatures te 
kunnen koppelen, alsook dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 
zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat de 
studenten steunt bij de bewustwording van 
hun ambities en capaciteiten, alsook van de 
bestaande kansen op een baan;

Or. en

Amendement 293
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat EURES moet worden 
hervormd om werkzoekenden en 
baanwisselaars proactief aan bestaande 
vacatures te kunnen koppelen en dat, 
waar nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten 
worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; benadrukt dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 
zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat 
de studenten steunt bij de bewustwording 
van hun ambities en capaciteiten, alsook 
van de bestaande kansen op een baan;

14. benadrukt de goede ervaringen met
EURES op met name het gebied van 
adviesverlening inzake de rechten 
krachtens het vrij verkeer van werkenden; 
verzoekt de Commissie het EURES-
adviesnetwerk verder uit te bouwen en het 
specifiek in te zetten ter advisering van 
burgers over hun rechten op de Europese 
arbeidsmarkt; wijst op de mogelijkheid 
voor EURES om daarnaast 
werkzoekenden en baanwisselaars 
proactief aan bestaande vacatures te 
koppelen; benadrukt dat de voorlichting 
over EURES moet worden verbeterd ter 
vergroting van de zichtbaarheid en de
beschikbaarheid ervan als een systeem 
voor advies aan de burger, alsook dat 
speciaal jongeren als doelgroep kunnen 
worden genomen middels "my first 
EURES job";

Or. en

Amendement 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat EURES moet worden 
hervormd om werkzoekenden en 
baanwisselaars proactief aan bestaande 
vacatures te kunnen koppelen en dat, waar 
nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten 
worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; benadrukt dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 

14. benadrukt dat EURES moet worden 
hervormd om werkzoekenden en 
baanwisselaars proactief aan bestaande 
vacatures te kunnen koppelen en dat, waar 
nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten 
worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; benadrukt dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 
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zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat de 
studenten steunt bij de bewustwording van 
hun ambities en capaciteiten, alsook van de 
bestaande kansen op een baan;

zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat de 
studenten steunt bij de bewustwording van 
hun ambities en capaciteiten, alsook van de 
bestaande kansen op een baan; pleit 
daarnaast voor een betere coördinatie 
tussen EURES en andere portalen en 
diensten voor burgers en ondernemingen 
(te weten de Europe Direct-
informatiecentra of het European 
Entreprise Network for SMEs), dit 
teneinde de geleverde diensten 
doeltreffender en effectiever te maken; 

Or. en

Amendement 295
Marietje Schaake, Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat EURES moet worden 
hervormd om werkzoekenden en 
baanwisselaars proactief aan bestaande 
vacatures te kunnen koppelen en dat, waar 
nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten 
worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; benadrukt dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 
zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat de 
studenten steunt bij de bewustwording van 
hun ambities en capaciteiten, alsook van de 
bestaande kansen op een baan;

14. benadrukt dat EURES moet worden 
hervormd om werkzoekenden en 
baanwisselaars proactief aan bestaande 
vacatures te kunnen koppelen - met daarbij 
in het bijzonder oog voor het feit dat de 
vraag naar en het aanbod van werk 
geografisch veelal niet op elkaar aansluit 
- alsook dat, waar nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten 
worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; benadrukt dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 
zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat de 
studenten steunt bij de bewustwording van 
hun ambities en capaciteiten, alsook van de 
bestaande kansen op een baan;

Or. en
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Amendement 296
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat EURES moet worden 
hervormd om werkzoekenden en 
baanwisselaars proactief aan bestaande 
vacatures te kunnen koppelen en dat, waar 
nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten 
worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; benadrukt dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 
zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat de 
studenten steunt bij de bewustwording van 
hun ambities en capaciteiten, alsook van de 
bestaande kansen op een baan;

14. benadrukt dat EURES moet worden 
hervormd om werkzoekenden en 
baanwisselaars proactief aan bestaande 
vacatures te kunnen koppelen en dat, waar 
nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten 
worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; benadrukt dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 
zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat de 
studenten steunt bij de bewustwording van 
hun ambities en capaciteiten, alsook van de 
bestaande kansen op een baan; pleit 
daarnaast voor een betere coördinatie 
tussen EURES en andere portalen en 
diensten voor burgers en ondernemingen 
(te weten de Europe Direct-
informatiecentra of het European 
Entreprise Network voor het mkb), dit 
teneinde de geleverde diensten 
doeltreffender en effectiever te maken; 

Or. en

Amendement 297
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat EURES moet worden 14. benadrukt dat EURES moet worden 
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hervormd om werkzoekenden en 
baanwisselaars proactief aan bestaande 
vacatures te kunnen koppelen en dat, waar 
nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten 
worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; benadrukt dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 
zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat de 
studenten steunt bij de bewustwording van 
hun ambities en capaciteiten, alsook van de 
bestaande kansen op een baan;

hervormd om werkzoekenden en 
baanwisselaars proactief aan bestaande 
vacatures te kunnen koppelen en dat, waar 
nodig, de openbare 
arbeidsvoorzieningsdiensten moeten 
worden hervormd, zodat deze hun 
activiteiten en aanpak beter op jongeren 
kunnen richten; benadrukt dat de 
voorlichting over EURES moet worden 
verbeterd ter vergroting van de 
zichtbaarheid en de beschikbaarheid ervan 
als een systeem voor loopbaanadvies dat de 
studenten steunt bij de bewustwording van 
hun ambities en capaciteiten, alsook van de 
bestaande kansen op een baan; benadrukt 
dat EURES-mobiliteitsprogramma's 
uitsluitend bemiddeling mogen verlenen 
in verband met hoogwaardige en 
duurzame arbeidsplaatsen;

Or. de

Amendement 298
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten met het oog 
op het feit dat er geen specifieke cijfers 
bestaan over migratiestromen van 
jongeren om mechanismen in het leven te 
roepen voor het onderzoek, de monitoring 
en analyse van dergelijke mobiliteit om 
die vervolgens aan EURES te leveren die 
aan de hand daarvan dan beter iets met 
die migratie doen kan;

Or. en
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Amendement 299
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. wijst tevens op het belang van 
informering van jongeren over het nut 
van begeleiding zoals die aangeboden 
wordt in het kader van openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening, alsook op het 
belang van versterking van de 
partnerschappen met scholen en 
universiteiten en een betere integratie van 
deze instellingen in het EURES-netwerk;

Or. en

Amendement 300
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten informeel leren en 
verworven vaardigheden terdege te 
erkennen en te valideren als een vorm van 
waardering van op de arbeidsmarkt vereiste 
competenties;

15. verzoekt de Commissie om een 
eengemaakt kader te ontwikkelen, op 
grond waarvan de lidstaten informeel leren 
en verworven vaardigheden terdege 
kunnen erkennen en valideren als een 
vorm van waardering van op de 
arbeidsmarkt vereiste competenties;

Or. bg

Amendement 301
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten informeel leren en
verworven vaardigheden terdege te 
erkennen en te valideren als een vorm van 
waardering van op de arbeidsmarkt vereiste 
competenties;

15. verzoekt de lidstaten informeel en niet-
formeel leren en onderwijs alsook
verworven competenties evenals ander
beroepsonderwijs of meer beroeps- of 
maatschappelijke ervaring terdege te 
erkennen en te valideren als een vorm van 
waardering van competenties, opdat 
jongeren zoals bij het zoeken naar werk 
op de arbeidsmarkt vereist is hun 
onderwijs en competenties verder kunnen 
aantonen;

Or. en

Amendement 302
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de lidstaten informeel leren en
verworven vaardigheden terdege te 
erkennen en te valideren als een vorm van 
waardering van op de arbeidsmarkt vereiste 
competenties;

15. verzoekt de lidstaten informeel leren, 
informele opleiding en verworven 
vaardigheden terdege te erkennen en te 
valideren als een vorm van waardering van 
op de arbeidsmarkt vereiste competenties;

Or. de

Amendement 303
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat het probleem van 
"verspilling van talent" moet worden 
aangepakt, omdat als hooggekwalificeerde 

16. benadrukt dat het probleem van de 
braindrain moet worden aangepakt, omdat 
als hooggekwalificeerde en -geschoolde 
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en -geschoolde jongeren ver onder hun 
niveau werkzaam zijn, hun feitelijke 
vaardigheden en kwalificaties niet worden 
benut, terwijl dit tegelijkertijd in sociaal 
en psychologisch opzicht een negatieve 
invloed op hen heeft;

jongeren hun vakkennis buiten de EU-
lidstaten te gelde maken, dit een 
aanzienlijk verlies oplevert voor zowel de 
lidstaten die veel geld hebben geïnvesteerd 
in de opleiding van human resources 
(onderwijs en scholing) als de EU zelf. 
Daarom moeten de lidstaten en de EU 
zich inspannen om ervoor te zorgen dat 
jongeren gemakkelijker een baan vinden 
en een bij hun opleidingsniveau passende 
vergoeding krijgen, zodat zij niet het 
concurrentievermogen van andere regio's 
en landen versterken.

Or. hu

Amendement 304
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat het probleem van 
"verspilling van talent" moet worden 
aangepakt, omdat als hooggekwalificeerde 
en -geschoolde jongeren ver onder hun 
niveau werkzaam zijn, hun feitelijke 
vaardigheden en kwalificaties niet worden 
benut, terwijl dit tegelijkertijd in sociaal en 
psychologisch opzicht een negatieve 
invloed op hen heeft;

16. benadrukt dat het probleem van 
"verspilling van talent" moet worden 
aangepakt, omdat als hooggekwalificeerde 
en -geschoolde jongeren ver onder hun 
niveau werkzaam zijn, hun feitelijke 
vaardigheden en kwalificaties niet worden 
benut, terwijl dit tegelijkertijd in sociaal, 
economisch en psychologisch opzicht een 
negatieve invloed op hen heeft;

Or. de

Amendement 305
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. beklemtoont dat het probleem van 
verlies van talent, de zogenoemde 
"braindrain", moet worden aangepakt, 
aangezien dit hoofdzakelijk door 
emigratie veroorzaakte fenomeen zeer 
negatieve effecten heeft op de 
economische, sociale en demografische 
ontwikkeling van de betrokken regio's; 
roept de Raad en de Commissie daarom 
op meer middelen voor langlopende 
investeringen en voor 
plattelandsontwikkeling ter beschikking te 
stellen, ook om jongeren de mogelijkheid 
te geven in hun regio van herkomst werk 
te vinden; 

Or. de

Amendement 306
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om negatieve effecten van de 
geografische mobiliteit op de 
afzonderlijke lidstaten of op specifieke 
sectoren vast te stellen en te verhinderen; 
beklemtoont dat programma's ter 
bevordering van de mobiliteit maatregelen 
moeten omvatten die het voor jongeren 
gemakkelijker maken om zich opnieuw te 
integreren in de arbeidsmarkt van hun 
land van herkomst, om het negatieve 
fenomeen van de "braindrain" en 
daarmee de massale emigratie van 
gekwalificeerde arbeidskrachten te 
voorkomen; 

Or. de
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Amendement 307
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst op de bijzonder nadelige 
gevolgen op de middellange termijn van 
de "braindrain" voor wat betreft de 
vereiste knowhow en innovatie waaraan 
producenten en ondernemingen gebrek 
hebben;

Or. el

Amendement 308
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Morin-Chartier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten om afgezien 
van potentieel grotere mobiliteit alle 
nodige maatregelen te treffen om 
hersenvlucht te voorkomen, door 
duurzame maatregelen te treffen die 
ervoor zorgen dat een passend deel van de 
hoogopgeleide werknemers in de eigen 
lidstaat blijft;

Or. en

Amendement 309
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17



PE510.867v01-00 176/187 AM\937186NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs; benadrukt dat alle 
loopbaanbegeleiding te allen tijden 
uitsluitend mag uitgaan van de belangen,
behoeften en wensen van de jongeren en 
niet van de vereisten van de particuliere 
sector; verzoekt de lidstaten mechanismen 
in te voeren ter monitoring van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van jongeren;

Or. en

Amendement 310
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

17. stelt vast dat voor jongeren de 
overgang van onderwijs naar werk bij 
uitstek een belangrijk levensmoment is;
verzoekt de lidstaten dan ook persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;
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Or. en

Amendement 311
Hans-Peter Martin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, zowel binnen de EU als 
daarbuiten, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

Or. de

Amendement 312
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens een vroege fase van het 
secundair onderwijs wordt begonnen, met 
als doel jongeren in staat te stellen met 
kennis van zaken keuzes te maken over het 
hoger onderwijs of hun beroepsopleiding, 
en tegelijkertijd mechanismen in te voeren 
voor het toezicht op de geboden kansen en 
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succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

de beoordeling van de succesratio van de 
latere overgang naar werk van deze 
jongeren;

Or. de

Amendement 313
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs (dan wel zo mogelijk al op de 
basisschool) wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

Or. hu

Amendement 314
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding en toegesneden 
bemiddelingsdiensten te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
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in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

Or. de

Amendement 315
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen of die door het 
voortgezet onderwijs worden aangeboden, 
met als doel jongeren in staat te stellen met 
kennis van zaken keuzes te maken over het 
hoger onderwijs, en tegelijkertijd 
mechanismen in te voeren voor het toezicht 
op de geboden kansen en de beoordeling 
van de succesratio van de latere overgang 
naar werk van deze jongeren;

Or. de

Amendement 316
Adam Bielan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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onderwijs wordt begonnen, met als doel
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger 
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

Or. pl

Amendement 317
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het hoger
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

17. verzoekt de lidstaten persoonlijke 
loopbaanbegeleiding en 
beroepskeuzebegeleiding te ontwikkelen 
waarmee al tijdens het voortgezet 
onderwijs wordt begonnen, met als doel 
jongeren in staat te stellen met kennis van 
zaken keuzes te maken over het verdere
onderwijs, en tegelijkertijd mechanismen 
in te voeren voor het toezicht op de 
geboden kansen en de beoordeling van de 
succesratio van de latere overgang naar 
werk van deze jongeren;

Or. en

Amendement 318
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
een stelsel te ontwikkelen dat elke 
onderneming vanaf een bepaalde omvang 
ertoe verbindt stageplaatsen in het kader 
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van het duale opleidingsstelsel aan te 
bieden, tenzij de onderneming zich in 
grote economische moeilijkheden bevindt;
daarnaast moet de onderneming de 
stagiair na afloop van diens opleiding in 
dienst nemen; benadrukt bovendien dat in 
het bijzonder voor ondernemingen die met 
openbare financiële middelen worden 
ondersteund voorwaarden voor de 
tewerkstelling van jongeren moeten 
worden geformuleerd.

Or. de

Amendement 319
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. Als gevolg van de economische en 
financiële crisis zijn veel huishoudens 
financieel niet langer in staat om de 
kosten van het hoger onderwijs te dragen, 
hetgeen geleid heeft tot een toename van 
de schooluitval op dat onderwijsniveau; is 
van mening dat de lidstaten het recht van 
eenieder, ongeacht diens financiële 
situatie, op gratis, universeel en 
kwaliteitsvol onderwijs moeten 
garanderen;

Or. pt

Amendement 320
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. is van oordeel dat de lidstaten de 
nationale structuren voor het vaststellen 
van de behoeften van de arbeidsmarkt 
moeten opwaarderen en moderniseren 
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door deze op effectieve wijze te koppelen 
aan het onderwijsproces zodat ervoor kan 
worden gezorgd dat de aangeboden 
vaardigheden zo nauw mogelijk 
aansluiten op de arbeidsbehoeften, mede 
door de voortdurende actualisering van de 
leerprogramma's;

Or. el

Amendement 321
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat jongeren, indien zij dat 
wensen, een beroep kunnen doen op 
doeltreffende bijstand voor de keuze van 
hun loopbaan, voor informatie over hun 
rechten en voor het beheer van hun 
minimuminkomen;

Or. en

Amendement 322
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat alle financiële middelen 
die in de actieve bestrijding van 
jeugdwerkloosheid worden geïnvesteerd, 
doeltreffend moeten worden besteed; 
verzoekt de lidstaten een controle- en 
evaluatiesysteem voor de ten uitvoer 
gelegde werkgelegenheidsmaatregelen in te 
voeren, alsook een systeem om de 
doeltreffendheid van deze maatregelen na 

18. benadrukt dat alle financiële middelen 
die in de actieve bestrijding van 
jeugdwerkloosheid worden geïnvesteerd, 
doeltreffend moeten worden besteed; 
verzoekt de lidstaten een controle- en 
evaluatiesysteem voor de ten uitvoer 
gelegde werkgelegenheidsmaatregelen in te 
voeren, dat openbaar en voor leden van 
het publiek gemakkelijk te volgen moet 
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te gaan, teneinde steeds meer toe te werken 
naar empirisch onderbouwd beleid dat ook 
op EU-niveau kan worden gedeeld;

zijn, alsook een systeem om de 
doeltreffendheid van deze maatregelen na 
te gaan, teneinde steeds meer toe te werken 
naar empirisch onderbouwd beleid dat ook 
op EU-niveau kan worden gedeeld;

Or. fi

Amendement 323
Monika Panayotova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat alle financiële middelen 
die in de actieve bestrijding van 
jeugdwerkloosheid worden geïnvesteerd, 
doeltreffend moeten worden besteed; 
verzoekt de lidstaten een controle- en 
evaluatiesysteem voor de ten uitvoer 
gelegde werkgelegenheidsmaatregelen in te 
voeren, alsook een systeem om de 
doeltreffendheid van deze maatregelen na 
te gaan, teneinde steeds meer toe te werken 
naar empirisch onderbouwd beleid dat ook 
op EU-niveau kan worden gedeeld;

18. benadrukt dat alle financiële middelen 
die in de actieve bestrijding van 
jeugdwerkloosheid worden geïnvesteerd, 
doeltreffend moeten worden besteed; 
verzoekt de lidstaten een controle- en 
evaluatiesysteem voor de ten uitvoer 
gelegde werkgelegenheidsmaatregelen in te 
voeren, alsook een systeem om de 
doeltreffendheid van deze maatregelen na 
te gaan, teneinde steeds meer toe te werken 
naar empirisch onderbouwd beleid dat ook 
op EU-niveau kan worden gedeeld; merkt 
in dit verband op dat de inrichting van 
een gezamenlijk stelsel van resultaat- en 
impactindicatoren kan helpen de 
vooruitgang die geboekt is middels de 
verschillende programma's en de 
werkgelegenheidsmaatregelen in het 
kader daarvan, te analyseren op 
doeltreffendheid en efficiëntie en niet 
alleen voor wat betreft de kwantitatieve 
financiële tenuitvoerlegging;

Or. en

Amendement 324
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

benadrukt dat jeugdorganisaties een 
erkende rol moeten krijgen in het 
monitoringsproces alsook in voorkomende 
gevallen bij de tenuitvoerlegging van 
beleid en initiatieven ter bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid; 

Or. en

Amendement 325
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. acht het van groot belang dat er 
geïnvesteerd wordt in de totstandbrenging 
van stabiele en hoogstaande groene banen 
als dé manier waarop jongeren een 
behoorlijk leven kunnen leiden; verzoekt 
verder de Commissie en de lidstaten om 
alle beschikbare middelen in het geweer te 
brengen ter stimulering van investeringen 
in met name groene werkgelegenheid, 
teneinde de onaanvaardbare hoge 
jeugdwerkloosheid te helpen bestrijden;

Or. en

Amendement 326
Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt dat jeugdorganisaties 
een erkende rol in het monitoringsproces 
moeten krijgen, alsook in voorkomende 
gevallen bij de tenuitvoerlegging van 
beleid en initiatieven ter bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid; 

Or. en

Amendement 327
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. roept op tot onmiddellijke 
stopzetting van alle bezuinigingsbeleid;

Or. en

Amendement 328
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. herhaalt dat gezien de historisch 
lage investeringen in de economie door de 
particuliere sector, de publieke sector de 
drijvende motor moet worden achter 
economische groei en het scheppen van 
banen, en wel door omvangrijke 
overheidsinvesteringen te plegen en 
tegelijkertijd de economie onder 
democratisch staatseigendom te brengen, 
dit alles teneinde de basis te leggen voor 
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de wederopbouw van de economie en op 
die manier zinvolle en hoogstaande banen 
te creëren en de jeugdwerkloosheid uit te 
roeien;

Or. en

Amendement 329
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu, Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de Commissie om in het 
kader van het Europees semester op 
gelijke voet met economische parameters 
rekening te houden met sociale 
parameters; dit is des te belangrijker in 
het geval van jeugdwerkloosheid die nauw 
toezicht en gecoördineerd optreden in alle 
lidstaten en op EU-niveau vereist;

Or. en

Amendement 330
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. verzoekt de Commissie 
investeringen op vlakken als onderwijs en 
opleiding en onderzoek en ontwikkeling 
uit te sluiten van tekortdoelstellingen, 
omdat deze cruciaal zijn voor een 
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duurzaam herstel van de crisis, maar ook 
om de economie van de EU op de weg van 
concurrentievermogen en duurzame 
productiviteit te consolideren;

Or. en

Amendement 331
Eider Gardiazábal Rubial, Sergio Gutiérrez Prieto, Franziska Katharina Brantner, 
Justina Vitkauskaite Bernard, Younous Omarjee, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli, 
Franziska Keller, Rebecca Taylor, Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quinquies. verzoekt de Europese 
Commissie om in samenwerking met de 
lidstaten onderzoek te doen naar de 
kosten van invoering van 
jongerengarantieregelingen op nationaal 
en regionaal niveau; verzoekt tevens de 
Europese Commissie om de regio's en de 
lidstaten die een dergelijk kader tot stand 
willen brengen, te ondersteunen;

Or. en


