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Amendement 1
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het actieplan voor de 
automobielindustrie en vestigt de aandacht 
op het strategische belang van de 
automobielindustrie voor de Europese 
economie, aangezien zij direct en indirect 
goed is voor circa 12 miljoen banen;

1. neemt kennis van het actieplan voor de 
automobielindustrie en vestigt de aandacht 
op het strategische belang van de 
automobielindustrie voor de Europese 
economie, aangezien zij direct en indirect 
goed is voor circa 12 miljoen banen; 
benadrukt dat teneinde werkgelegenheid 
te behouden en concurrentievermogen 
terug te winnen de Europese 
automobielindustrie nood heeft aan een 
hernieuwingsstrategie in de richting van 
duurzamere auto's als onderdeel van een 
groener vervoerssysteem; roept de 
Commissie op daartoe een CO2-
labelingregeling voor auto's in te voeren;

Or. en

Amendement 2
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het actieplan voor de 
automobielindustrie en vestigt de aandacht 
op het strategische belang van de 
automobielindustrie voor de Europese 
economie, aangezien zij direct en indirect 
goed is voor circa 12 miljoen banen;

1. is ingenomen met het actieplan voor de 
automobielindustrie en vestigt de aandacht 
op het strategische belang van de 
automobielindustrie voor de Europese 
economie, aangezien zij direct en indirect 
goed is voor circa 12 miljoen banen, een 
aanzienlijke positieve bijdrage van 
ongeveer 90 miljard EUR (in 2011) levert 
tot de EU-handelsbalans, de grootste 
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particuliere uitgaven voor onderzoek en 
innovatie voor haar rekening neemt 
(ongeveer 30 miljard EUR in 2010) en een 
essentiële aanjager van technologische 
innovatie is;

Or. en

Amendement 3
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. overwegende dat een ambitieus 
industriebeleid in Europa met een sterke 
nadruk op lokale werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van groene technologieën 
een noodzakelijke hefboom is voor een 
herstel dat meer banen genereert en 
duurzame groei bevordert;

Or. en

Amendement 4
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. overwegende dat dynamische en 
inclusieve arbeidsmarkten met personen 
met hoge, voor de markt relevante 
vaardigheden essentieel zijn voor het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie en sociale cohesie;

Or. en
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Amendement 5
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt hoe belangrijk het is zich 
te onderscheiden qua kwaliteit en 
veiligheid; vindt derhalve dat moet 
worden geïnvesteerd in geavanceerde 
technologieën en dat de nadruk moet 
worden gelegd op innovatie;

Or. es

Amendement 6
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is verheugd over het voorstel van de 
Commissie over eCall, een systeem 
waardoor voertuigen automatisch de 
nooddiensten opbellen in geval van een 
ernstig ongeval;

Or. es

Amendement 7
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is van mening dat, teneinde 
integratie in de EU te bevorderen, de 
aanpassingen waardoor personen met een 
handicap een voertuig kunnen besturen, 
moeten worden verbeterd qua resultaten 
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en toegankelijkheid;

Or. es

Amendement 8
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. vraagt de in de 
"Communautaire strategie 2007-2012 
voor de gezondheid en veiligheid op het 
werk" vastgelegde gezondheids- en 
veiligheidsnormen te verbeteren zodat 
gelijke tred wordt gehouden met de 
veranderingen in de verschillende soorten 
werk en taken; roept daarom de 
Commissie op zo snel mogelijk een 
Europese gezondheids- en 
veiligheidsstrategie voor 2020 in te 
dienen;

Or. es

Amendement 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt dat er meer inspanningen 
geleverd moeten worden om de EU 2020-
doelstellingen op het gebied van slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken door het bevorderen van 
een sterkere Europese industrie;

2. verlangt dat er meer inspanningen 
geleverd moeten worden om de EU 2020-
doelstellingen op het gebied van slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken door het bevorderen van 
een sterkere Europese 
automobielindustrie;

Or. en
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Amendement 10
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verlangt dat er meer inspanningen 
geleverd moeten worden om de EU 2020-
doelstellingen op het gebied van slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken door het bevorderen van 
een sterkere Europese industrie;

2. verlangt dat er meer inspanningen 
geleverd moeten worden om de EU 2020-
doelstellingen op het gebied van slimme, 
duurzame en inclusieve groei te 
verwezenlijken door het bevorderen van 
een sterkere Europese industrie; benadrukt 
in dit verband het belang van handhaving 
van een sterke automobielindustrie in 
Europa, ook door een grotere 
verscheidenheid van hoogwaardige 
voertuigen en voertuigen van duurzame 
technologie uit te voeren naar derde 
landen;

Or. en

Amendement 11
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat onderzoek, 
ontwikkeling en innovatie steeds 
belangrijker worden, in het bijzonder met 
betrekking tot de noodzaak om 
energiezuinige auto's met een lage 
uitstoot te ontwikkelen, opdat Europa 
concurrerend blijft en de werkgelegenheid 
wordt bevorderd door de afhankelijkheid 
van de energie-invoer te verminderen, en 
dat IT in auto's moet worden geïntegreerd 
om deze aangenamer en veiliger te 
maken;
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Or. fi

Amendement 12
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. erkent dat elektrische voertuigen 
een groeipotentieel hebben, niet alleen op 
het vlak van energieduurzaamheid en 
klimaatactie, maar ook omdat zij 
economische groei en werkgelegenheid 
scheppen; roept daarom op inspanningen 
te leveren teneinde dit type voertuig te 
ontwikkelen en te verbeteren en het 
gebruik ervan in de EU aan te moedigen; 
is van mening dat hiervoor faciliteiten 
moeten worden ingericht voor het 
hervullen of heropladen van voertuigen 
die rijden op alternatieve brandstoffen;

Or. es

Amendement 13
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is verheugd over de door de 
Commissie voorgestelde Horizon 2020- en 
COSME-programma's, in het kader 
waarvan financiële steun wordt verleend 
waardoor ondernemingen en kmo's hun 
concurrentievermogen kunnen 
verbeteren, terwijl Europa overgaat naar 
een milieuvriendelijk en 
grondstofefficiënt vervoerssysteem;
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Or. es

Amendement 14
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is een groot voorstander van de acties 
die in het kader van de vierde pijler van 
het actieplan voorgesteld worden; dringt 
andermaal aan op een rechtshandeling 
inzake informatie en raadpleging van 
werknemers en de anticipatie op en de 
omgang met herstructurering;

Schrappen

Or. en

Amendement 15
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is een groot voorstander van de acties 
die in het kader van de vierde pijler van het 
actieplan voorgesteld worden; dringt 
andermaal aan op een rechtshandeling 
inzake informatie en raadpleging van 
werknemers en de anticipatie op en de 
omgang met herstructurering;

3. is verheugd over de acties die in het 
kader van de vierde pijler van het actieplan 
voorgesteld worden; herhaalt dat elke 
actie op EU-niveau in dit verband 
evenredig moet zijn om ervoor te zorgen 
dat de automobielindustrie kan blijven 
groeien en banen scheppen;

Or. en

Amendement 16
Sari Essayah
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is een groot voorstander van de acties 
die in het kader van de vierde pijler van het 
actieplan voorgesteld worden; dringt 
andermaal aan op een rechtshandeling 
inzake informatie en raadpleging van 
werknemers en de anticipatie op en de 
omgang met herstructurering;

3. is een groot voorstander van de acties 
die in het kader van de vierde pijler van het 
actieplan voorgesteld worden; dringt 
andermaal aan op verbeteringen zowel met 
betrekking tot informatie en raadpleging 
van werknemers als met betrekking tot de 
anticipatie op en de omgang met 
herstructurering;

Or. fi

Amendement 17
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is een groot voorstander van de acties 
die in het kader van de vierde pijler van het 
actieplan voorgesteld worden; dringt 
andermaal aan op een rechtshandeling 
inzake informatie en raadpleging van 
werknemers en de anticipatie op en de 
omgang met herstructurering;

3. is een groot voorstander van de acties 
die in het kader van de vierde pijler van het 
actieplan voorgesteld worden; dringt 
andermaal aan op een rechtshandeling 
inzake informatie en raadpleging van 
werknemers en de anticipatie op en de 
omgang met herstructurering; hecht 
bijzonder belang aan een 
langetermijnplanning van de 
herstructurering, waarbij in geval van 
mogelijke veranderingen in de 
arbeidsbehoefte zowel de werkgelegenheid 
door kwalificaties wordt veiliggesteld als 
een geleidelijke overgang naar nieuwe 
productievormen en bedrijfsmodellen 
mogelijk wordt gemaakt;

Or. de



AM\942158NL.doc 11/24 PE514.814v01-00

NL

Amendement 18
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is een groot voorstander van de acties 
die in het kader van de vierde pijler van het 
actieplan voorgesteld worden; dringt 
andermaal aan op een rechtshandeling 
inzake informatie en raadpleging van 
werknemers en de anticipatie op en de 
omgang met herstructurering;

3. is een groot voorstander van de acties 
die in het kader van de vierde pijler van het 
actieplan voorgesteld worden; benadrukt 
dat langetermijnstrategieën noodzakelijk 
zijn waardoor ondernemingen en 
werknemers zich kunnen aanpassen aan 
structurele hervormingen en tegelijkertijd 
kunnen anticiperen op verandering en de 
sociale impact kunnen beperken; dringt 
andermaal aan op een rechtshandeling 
inzake informatie en raadpleging van 
werknemers en de anticipatie op en de 
omgang met herstructurering1;

__________________
1Resolutie van het Europees Parlement 
van 15 januari 2013 met aanbevelingen 
aan de Commissie betreffende informatie 
voor en raadpleging van werknemers, 
anticipatie en beheer van herstructurering 
(2012/2061(INI))

Or. en

Amendement 19
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept, in de context van betere 
regelgeving, de Commissie op 
systematischer te zijn bij de beoordeling 
van de gevolgen van haar voorstellen voor 
het vermogen van de Europese 
automobielindustrie om op internationaal 
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niveau concurrerend te blijven en zo veel 
nieuwe banen te verschaffen, waarop 
Europa steunt; dringt er in dit verband bij 
de Commissie op aan "gold-plating" van 
EU-wetgeving op nationaal niveau actief 
te ontmoedigen;

Or. en

Amendement 20
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de lidstaten op te anticiperen 
op herstructureringsprocessen om banen 
te redden, interne en externe mobiliteit te 
bevorderen en eventuele negatieve 
gevolgen van deze processen tot een 
minimum te beperken; roept de lidstaten 
op de nationale wetgeving en de 
bestaande EU-richtlijnen op doeltreffende 
wijze en onder naleving van het 
subsidiariteitsbeginsel ten uitvoer te 
brengen, met inbegrip van de richtlijn 
inzake collectief ontslag, de richtlijn 
inzake overdracht van ondernemingen en 
de kaderrichtlijn inzake informatie en 
raadpleging van werknemers; is van 
mening dat EU-middelen een belangrijke 
rol moeten spelen voor het afwenden, 
beperken of verzachten van dergelijke 
negatieve gevolgen, die 
herstructureringsprocessen met zich mee 
kunnen brengen;

Or. es

Amendement 21
Verónica Lope Fontagné
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. blijft erbij dat wanneer 
herstructureringen niet te voorkomen zijn, 
bedrijfssluitingen of -inkrimpingen 
slechts als laatste redmiddel mogen 
worden beschouwd; is dan ook van 
mening dat in deze gevallen informatie 
moet worden verstrekt aan en 
onderhandelingen moeten worden 
gevoerd met belanghebbenden, ook 
vakbonden, vertegenwoordigers van 
werknemers en 
bedrijfsvertegenwoordigers, teneinde een 
overeenkomst te bereiken waardoor de 
levensvatbaarheid van het bedrijf wordt 
veiliggesteld en de rechten van 
werknemers worden geëerbiedigd;

Or. es

Amendement 22
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. dringt er bij de lidstaten op aan 
in geval van bedrijfssluitingen of 
aanzienlijke inkrimpingen het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering ten volle te benutten;

Or. es

Amendement 23
Anthea McIntyre
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de oprichting van een 
Europese raad voor vaardigheden in de 
automobielsector, waarin nationale 
organisaties en sociale partners tezamen 
worden gebracht om de ontwikkeling van 
vaardigheden en werkgelegenheid in de 
automobielsector te bevorderen;

4. neemt kennis van voorstellen voor de 
oprichting van een Europese raad voor 
vaardigheden in de automobielsector, 
waarin nationale organisaties, relevante
sociale partners en aanbieders van 
onderwijs en opleiding tezamen worden 
gebracht om de uitwisseling van beste 
praktijken en de ontwikkeling van 
vaardigheden en werkgelegenheid in de 
automobielsector te bevorderen; 

Or. en

Amendement 24
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de oprichting van een 
Europese raad voor vaardigheden in de 
automobielsector, waarin nationale 
organisaties en sociale partners tezamen 
worden gebracht om de ontwikkeling van 
vaardigheden en werkgelegenheid in de 
automobielsector te bevorderen;

4. benadrukt dat moet worden 
geanticipeerd op de vraag naar 
vaardigheden en dat het 
vaardigheidsniveau van werknemers moet 
worden aangepast, eveneens via een leven 
lang leren; ondersteunt de oprichting van 
een Europese raad voor vaardigheden in de 
automobielsector, waarin industrie-, 
werkgelegenheid- en 
vaardighedenobservatoria alsmede sociale 
partners en organisaties van aanbieders 
van onderwijs en opleiding tezamen 
worden gebracht om de ontwikkeling van 
vaardigheden en werkgelegenheid in de 
automobielsector te bevorderen;

Or. en



AM\942158NL.doc 15/24 PE514.814v01-00

NL

Amendement 25
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. ondersteunt de oprichting van een 
Europese raad voor vaardigheden in de 
automobielsector, waarin nationale 
organisaties en sociale partners tezamen 
worden gebracht om de ontwikkeling van 
vaardigheden en werkgelegenheid in de 
automobielsector te bevorderen;

4. ondersteunt de oprichting van een 
Europese raad voor vaardigheden in de 
automobielsector, die relevant hoger 
onderwijs en beroepsopleiding bevordert 
door nationale organisaties, de 
onderwijssector en sociale partners 
tezamen te brengen om de ontwikkeling 
van vaardigheden en werkgelegenheid in 
de automobielsector te bevorderen;

Or. en

Amendement 26
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang van de sociale 
dialoog voor de aanpassing van 
vaardigheden en 
herstructureringsprocessen en de 
noodzaak om beste praktijken te volgen2; 
brengt positieve voorbeelden in 
herinnering van de ontwikkeling van 
tijdelijke, innovatieve instrumenten 
tijdens de crisis, zoals werktijdverkorting, 
die bijdragen tot een behoud van de 
vroegere werkgelegenheidsniveaus;
__________________
2 "Checklist voor 
herstructureringsprocessen" in de 
mededeling van 3 juni 2009 van de 
Commissie "Een gezamenlijk engagement 
voor de werkgelegenheid", COM 
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(2009)0257 definitief.

Or. en

Amendement 27
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. moedigt de lidstaten aan nationale 
banenplannen op te stellen in het kader 
van het Europees semester en daarbij 
rekening te houden met de behoefte aan 
specifieke vaardigheden die er in het 
algemeen bestaat binnen de industriële 
sector en vooral binnen de 
automobielsector;

5. moedigt de lidstaten aan nationale 
onderzoeks-, banen- en opleidingsplannen
op te stellen en daarbij rekening te houden 
met de behoefte aan specifieke 
vaardigheden die er in het algemeen 
bestaat binnen de industriële sector en 
vooral binnen de automobielsector;

Or. fi

Amendement 28
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. acht gekwalificeerde 
arbeidskrachten vitaal opdat de Europese 
automobielsector concurrerend en 
kwalitatief zou zijn; is daarom van 
mening dat onderwijs- en 
opleidingsstelsels moeten worden 
gemoderniseerd zodat de voor de toekomst 
noodzakelijke vaardigheden op peil 
worden gebracht door middel van nieuwe 
curricula, informatie- en 
communicatietechnologie en 
partnerschappen met werkgevers;
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Or. es

Amendement 29
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat het ESF een 
belangrijk rol moet spelen zowel voor de 
bij- en omscholing van werknemers als 
voor de verbetering van een leven lang 
leren, dat in het bijzonder op groene 
voertuigen moet zijn gericht; 

Or. es

Amendement 30
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de noodzaak om nog beter 
gebruik te maken van EURES, en is er in 
dit verband een voorstander van om 
EURES niet alleen als een middel te 
gebruiken om werknemers en 
werkzoekenden te adviseren inzake hun 
recht op vrij verkeer, maar ook als een 
arbeidsmarktinstrument dat speciaal gericht 
is op arbeidsbemiddeling;

6. benadrukt de noodzaak om nog beter 
gebruik te maken van EURES en de 
werkgelegenheidsagentschappen van de 
lidstaten, en is er in dit verband een 
voorstander van om EURES als bijkomend 
instrument niet alleen als een middel te 
gebruiken om werknemers en 
werkzoekenden te adviseren inzake hun 
recht op vrij verkeer, maar ook als een 
arbeidsmarktinstrument dat speciaal gericht 
is op arbeidsbemiddeling;

Or. en
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Amendement 31
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de noodzaak om nog beter 
gebruik te maken van EURES, en is er in 
dit verband een voorstander van om 
EURES niet alleen als een middel te 
gebruiken om werknemers en 
werkzoekenden te adviseren inzake hun 
recht op vrij verkeer, maar ook als een 
arbeidsmarktinstrument dat speciaal gericht 
is op arbeidsbemiddeling;

6. benadrukt de noodzaak om nog beter 
gebruik te maken van EURES, en is er in 
dit verband een voorstander van om 
EURES niet alleen als een middel te 
gebruiken om werknemers en 
werkzoekenden te adviseren inzake hun 
recht op vrij verkeer, maar ook als een 
arbeidsmarktinstrument dat speciaal gericht 
is op arbeidsbemiddeling en hierdoor de 
mogelijkheid verbetert van Europese 
automobielfabrikanten om toegang te 
krijgen tot het aanbod van geschoolde 
arbeidskrachten dat zij nodig hebben;

Or. en

Amendement 32
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de noodzaak om nog beter 
gebruik te maken van EURES, en is er in 
dit verband een voorstander van om 
EURES niet alleen als een middel te 
gebruiken om werknemers en 
werkzoekenden te adviseren inzake hun 
recht op vrij verkeer, maar ook als een 
arbeidsmarktinstrument dat speciaal gericht 
is op arbeidsbemiddeling;

6. benadrukt de noodzaak om nog beter 
gebruik te maken van EURES, en is er in 
dit verband een voorstander van om 
EURES niet alleen als een middel te 
gebruiken om werknemers en 
werkzoekenden te adviseren inzake hun 
recht op vrij verkeer, maar ook als een 
arbeidsmarktinstrument dat speciaal gericht 
is op arbeidsbemiddeling voor 
permanente, voltijdse banen die 
werknemers in staat stellen hun eigen 
leven te leiden;

Or. de
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Amendement 33
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt de noodzaak om nog beter 
gebruik te maken van EURES, en is er in 
dit verband een voorstander van om 
EURES niet alleen als een middel te 
gebruiken om werknemers en 
werkzoekenden te adviseren inzake hun 
recht op vrij verkeer, maar ook als een 
arbeidsmarktinstrument dat speciaal gericht 
is op arbeidsbemiddeling;

6. benadrukt de noodzaak om nog beter 
gebruik te maken van EURES, en is er in 
dit verband een voorstander van om 
EURES niet alleen als een middel te 
gebruiken om werknemers en 
werkzoekenden alsook werkgevers te 
adviseren inzake hun recht op vrij verkeer, 
maar ook als een arbeidsmarktinstrument 
dat speciaal gericht is op 
arbeidsbemiddeling;

Or. en

Amendement 34
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. pleit voor de oprichting van 
informatiecentra voor gedetacheerde en 
migrerende werknemers om het vrij 
verkeer van werknemers zowel tussen de 
lidstaten als in grensoverschrijdende 
situaties te faciliteren ten bate van de 
werknemers en de auto-industrie;

7. neemt de sociale en economische 
voordelen van de oprichting van enige 
aanspreekpunten in overweging om het 
vrij verkeer van werknemers zowel tussen 
de lidstaten als in grensoverschrijdende 
situaties te faciliteren ten bate van de 
werknemers en de automobielindustrie;

Or. en

Amendement 35
Verónica Lope Fontagné
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verlangt dat het Europees Sociaal 
Fonds gebruikt wordt voor de bij- en 
omscholing van werknemers, alsmede dat 
het Europees Fonds voor aanpassing aan 
de globalisering gebruikt wordt als er 
fabrieken gesloten of aanzienlijk 
ingekrompen worden;

Schrappen

Or. es

Amendement 36
Anthea McIntyre

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verlangt dat het Europees Sociaal Fonds 
gebruikt wordt voor de bij- en omscholing 
van werknemers, alsmede dat het 
Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering gebruikt wordt als er 
fabrieken gesloten of aanzienlijk 
ingekrompen worden;

8. verlangt dat het Europees Sociaal Fonds 
gebruikt wordt voor de bij- en omscholing 
van werknemers, het aanpakken van de
vraag naar vaardigheden, de afstemming 
van vaardigheden op de vraag en het 
anticiperen op veranderingen, in het 
bijzonder in de automobielindustrie;

Or. en

Amendement 37
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verlangt dat het Europees Sociaal Fonds 
gebruikt wordt voor de bij- en omscholing 
van werknemers, alsmede dat het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
gebruikt wordt als er fabrieken gesloten of 

8. verlangt dat het Europees Sociaal Fonds 
gebruikt wordt voor de bij- en omscholing 
van werknemers en dat daarbij rekening 
wordt gehouden met de overcapaciteit van 
de Europese automobielindustrie en de 
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aanzienlijk ingekrompen worden; noodzaak om naar een duurzame 
economie over te gaan; verlangt dat het 
Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG) gebruikt wordt als er 
fabrieken gesloten of aanzienlijk 
ingekrompen worden; herhaalt zijn 
mening dat het ontwerp van EFG-
maatregelen verenigbaar moet zijn met de 
overgang naar een grondstofefficiënte en 
ecologisch duurzame economie.

Or. en

Amendement 38
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verlangt dat het Europees Sociaal Fonds 
gebruikt wordt voor de bij- en omscholing 
van werknemers, alsmede dat het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
gebruikt wordt als er fabrieken gesloten of 
aanzienlijk ingekrompen worden;

8. verlangt dat het Europees Sociaal Fonds 
gebruikt wordt voor de bij- en omscholing
van werknemers, alsmede dat het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
als kortetermijnmaatregel gebruikt wordt 
als er fabrieken gesloten of aanzienlijk 
ingekrompen worden; verlangt echter dat 
voor de lange termijn het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering 
wordt vervangen door een instrument 
binnen het Europees Sociaal Fonds zodat 
steun aan personen die hun baan hebben 
verloren, sneller en efficiënter kan 
worden verleend aan de beoogde 
ontvangers, zoals wordt aanbevolen door 
de Rekenkamer in speciaal verslag nr. 
7/2013.

Or. fi

Amendement 39
Evelyn Regner, Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. blijft erbij dat de ontwikkeling van 
nieuwe, milieuvriendelijke 
automobieltechnologieën – bijvoorbeeld 
om broeikasgasemissies te verminderen –
zowel voor het economisch succes van de 
autosector op de lange termijn kan zorgen 
als banen op duurzame basis kan 
veiligstellen.

Or. de

Amendement 40
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat sociale-
effectbeoordelingen en -overwegingen in 
alle industriebeleidsdomeinen moeten 
worden geïntegreerd; benadrukt dat 
sociale onzekerheid negatieve gevolgen 
heeft voor innovatie, productiviteit en 
creativiteit van de arbeidskrachten en dus 
ook voor de economische groei;

Or. en

Amendement 41
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. merkt op dat technologische 
innovatie en groene groei cruciale 
factoren zijn voor het 
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concurrentievermogen; benadrukt dat 
openbare financiering innovatie in de 
Europese industrie moet bevorderen, ook 
in de automobielindustrie, bijvoorbeeld 
via de EIB; benadrukt dat deze 
maatregelen moeten afhangen van hun 
vermogen om een ecologische 
meerwaarde en duurzame, hoogwaardige 
werkgelegenheid in de EU te scheppen.

Or. en

Amendement 42
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat wanneer een 
herstructurering op eender welk niveau 
moet plaatsvinden, de sociale partners in 
een vroeg stadium moeten worden 
betrokken en dat de rol van de nationale 
vakbonden en hun Europese 
overkoepelende organisaties en federaties, 
de gedetailleerde informatie die moet 
worden verstrekt en het recht op inspraak 
dat aan hen moet worden verleend inzake 
personeelsveranderingen in zekere mate 
kunnen worden bepaald door de Europese 
transnationale bedrijfsovereenkomsten 
(European Transnational Company 
Agreements);

Or. de

Amendement 43
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 ter. dringt er bij de Commissie, de 
lidstaten en alle andere belanghebbenden 
op aan de vier pijlers van het actieplan 
niet als afzonderlijke domeinen na te 
streven, maar de vierde pijler 
("Anticiperen op aanpassing en beheren 
van herstructurering") als een 
transversale taak te integreren in de drie 
andere; 

Or. de

Amendement 44
Thomas Händel

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. merkt op dat met betrekking tot 
de verandering van de hoeveelheid 
arbeidskrachten, de structuur en de 
vereiste vaardigheden van in het begin 
rekening kan worden gehouden met de 
integratie van de vierde pijler 
("Anticiperen op aanpassing en beheren 
van herstructurering") in de drie andere 
pijlers in de vorm van een holistische 
benadering van sociale mainstreaming; 
wijst erop dat uit ervaring blijkt dat 
dergelijke benadering grotendeels snellere 
en betere resultaten oplevert voor de 
betrokken belanghebbenden. 

Or. de


