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Amendement 1
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. verzoekt de Commissie om onverwijld 
de toegezegde mededeling betreffende de 
sociale dimensie van de EMU goed te 
keuren en om vanuit dat oogpunt het 
scorebord van de macro-economische 
onevenwichtigheden te actualiseren met 
een reeks sociale en 
werkgelegenheidsindicatoren samen met 
de goedkeuring van een apart scorebord 
in verband met de sociale dimensie van de 
EMU;

Or. en

Amendement 2
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het feit dat een aantal 
lidstaten verslagen heeft ingediend over de 
voortgang in de EU20202-doelstellingen, 
waarbij in sommige gevallen een 
beschrijving wordt gegeven van de 
specifieke projecten die aan deze 
doelstellingen gekoppeld worden; verzoekt 
alle lidstaten deze verslagen op te nemen 
als onderdeel van hun bijdragen voor het 
Europees semester 2014;

1. betreurt dat slechts een aantal lidstaten 
verslagen heeft ingediend over de 
voortgang in de EU20202-doelstellingen; 
verzoekt alle lidstaten deze verslagen op te 
nemen als onderdeel van hun bijdragen 
voor het Europees semester 2014;

Or. es
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Amendement 3
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het feit dat een aantal 
lidstaten verslagen heeft ingediend over de 
voortgang in de EU20202-doelstellingen, 
waarbij in sommige gevallen een 
beschrijving wordt gegeven van de 
specifieke projecten die aan deze 
doelstellingen gekoppeld worden; verzoekt 
alle lidstaten deze verslagen op te nemen 
als onderdeel van hun bijdragen voor het 
Europees semester 2014;

1. merkt op dat een aantal lidstaten 
verslagen heeft ingediend over de 
voortgang in de EU20202-doelstellingen, 
waarbij in sommige gevallen een 
beschrijving wordt gegeven van de 
specifieke projecten die aan deze 
doelstellingen gekoppeld worden;

Or. pt

Amendement 4
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is verheugd over het feit dat een aantal 
lidstaten verslagen heeft ingediend over de 
voortgang in de EU20202-doelstellingen, 
waarbij in sommige gevallen een 
beschrijving wordt gegeven van de 
specifieke projecten die aan deze 
doelstellingen gekoppeld worden; verzoekt 
alle lidstaten deze verslagen op te nemen 
als onderdeel van hun bijdragen voor het 
Europees semester 2014;

1. is verheugd over het feit dat een aantal 
lidstaten verslagen heeft ingediend over de 
voortgang in de EU 2020-doelstellingen, 
waarbij in sommige gevallen een 
beschrijving wordt gegeven van de 
specifieke projecten die aan deze 
doelstellingen gekoppeld worden; verzoekt 
alle lidstaten deze verslagen op te nemen 
als onderdeel van hun bijdragen voor het 
Europees semester 2014; betreurt dat de 
Commissie geen voortgangsverslag i.v.m. 
EU 2020 heeft voorgelegd; verzoekt de 
Commissie om jaarlijks zulk verslag voor 
te leggen;
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Or. en

Amendement 5
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat het Europees 
Parlement in zijn verslag over de 
jaarlijkse groeistrategie 2013 heeft 
verzocht om een strategie om de 
bezuinigingsprogramma’s te combineren 
met stimulansen ter bevordering van de 
groei en de werkgelegenheid; is in dat 
verband van mening dat de 
landenspecifieke aanbevelingen van de 
Europese Commissie, hoewel ze kleine 
aanpassingen aan de kalender voor de 
begrotingsconsolidatie omvatten, nog 
steeds niet volstaan om deze doelstellingen 
te bereiken; wijst erop dat de 
aanbevelingen die aan de landen zijn 
gedaan met betrekking tot structurele 
hervormingen dezelfde nadelige gevolgen 
kunnen hebben voor de groei en de 
werkgelegenheid als het gevoerde 
bezuinigingsbeleid;

Or. es

Amendement 6
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de neoliberale 
"bezuinigingsmaatregelen" die zijn 
aangescherpt, o.a. in het kader van de 
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nationale hervormingsplannen, het 
economisch bestuur en het Europees 
semester, in een aantal lidstaten met een 
zwakkere economie bijdragen aan een 
verheviging van de economische en 
sociale crisis, waardoor het leven voor 
gezinnen in de arbeidersklasse steeds 
moeilijker wordt, en in het bijzonder voor 
vrouwen en kinderen, die het 
voornaamste slachtoffer van de 
toenemende armoede, werkloosheid en 
van onzeker en slecht betaald werk zijn;

Or. pt

Amendement 7
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. uit haar bezorgdheid over een 
algemeen gebrek aan ambitie en 
voortgang inzake de EU 2020-
doelstellingen; verlangt dat de EU 2020-
doelstellingen centraal worden gesteld in 
het Europees semester en dat de lidstaten 
daarbij ambitieuze nationale 
doelstellingen bepalen waarin zij 
strategieën ontvouwen om deze te behalen 
en waarbij de voortgang zichtbaar wordt 
gevolgd via de nationale 
hervormingsprogramma’s, de 
landenspecifieke aanbevelingen en in de 
jaarlijkse groeianalyse; verzoekt de 
Commissie om stelselmatig aanbevelingen 
te richten aan de lidstaten betreffende 
iedere EU 2020-doelstelling waarmee 
onvoldoende voortgang wordt geboekt;

Or. en
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Amendement 8
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is er sterk van overtuigd dat 
landenspecifieke aanbevelingen in de 
context van het Europees semester veel 
relevanter en efficiënter zouden zijn als er 
indicatoren op sociaal vlak – die in de 
procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden en op autonome 
basis in aanmerking moeten worden 
genomen – en een scorebord zouden 
worden opgesteld;

Or. en

Amendement 9
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt dat de EU-27 zich nu in een 
recessie bevindt en dat het huidige 
begrotingsbeleid dit proces niet omkeert; 
verzoekt de Commissie daarom om haar 
aanpak te herbeoordelen in het licht van 
dit feit en van de onaanvaardbaar hoge 
langdurige en jeugdwerkloosheid in tal 
van lidstaten; 

Or. en

Amendement 10
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat de verschillen in de 
aanbevelingen van de Commissie tot een 
ongekende toename van de sociaal-
economische ongelijkheden tussen de 
lidstaten en de ongelijkheden op de 
arbeidsmarkten hebben geleid; wijst erop 
dat er ondanks enige verbeteringen nog 
steeds verschillen blijven bestaan tussen 
de aanbevelingen en verwacht dan ook 
dat deze verschillen zullen leiden tot nog 
meer ongelijkheid; 

Or. es

Amendement 11
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
om toezicht te houden op de nationale EU 
2020-doelstellingen in lidstaten die 
financiële bijstand ontvangen en met dat 
doel aangepaste landenspecifieke 
aanbevelingen te formuleren die op 
passende wijze rekening houden met de 
door de programma’s voor macro-
economische aanpassing gecreëerde 
beperkingen; 

Or. en

Amendement 12
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. betreurt dat, ondanks 
herhaaldelijke verzoeken van het 
Parlement om in elke lidstaat nationale 
werkgelegenheidsplannen en nationale 
plannen voor de 
jongerenwerkgelegenheid uit te werken, 
een groot aantal lidstaten dat nog niet 
heeft gedaan;

Or. es

Amendement 13
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater verzoekt de Commissie en de 
Raad om de indicatoren voor de bewaking 
van de sociale, milieu- en 
innovatiedimensie van de EU 2020-
strategie in het kader van het Europees 
semester te blijven verbeteren; verlangt de 
ontwikkeling van kwantitatieve en 
kwalitatieve methodieken voor een 
nauwkeuriger beoordeling van de 
algemene sociale en milieurealiteit die 
momenteel niet volledig wordt vastgelegd 
door vergelijkbare statistieken op EU-
niveau; 

Or. en

Amendement 14
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. vindt het een goede zaak dat 
de Commissie erkent dat de belasting op 
arbeid moet worden verlaagd en dat moet 
worden gekozen voor andere bronnen van 
inkomsten, zoals een milieubelasting; 
verzoekt de Commissie evenwel om 
rekening te houden met het feit dat er 
meer belastingen moeten worden geheven 
op vermogens om de 
begrotingsconsolidatie vlotter en 
rechtvaardiger te laten verlopen;

Or. es

Amendement 15
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderkent dat de landgebonden 
aanbevelingen van dit jaar vooral van 
belang zijn omdat de lidstaten daarin hun 
investeringsprioriteiten voor het 
cohesiebeleid in het volgende meerjarig 
financieel kader bepalen; pleit in dit 
verband voor meer gerichte EU-
financiering van het beleid op het vlak 
van groei en werkgelegenheid, en dan 
vooral de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid;

2. onderkent dat de landenspecifieke 
aanbevelingen van dit jaar bijzonder 
belangrijk zijn en toegespitst moeten zijn 
op de combinatie van 
bezuinigingsprogramma’s met 
stimulansen voor de groei, de strijd tegen 
de werkloosheid – met name onder 
jongeren –, en het behoud van 
productieve investeringen, zoals 
investeringen in onderwijs en innovatie;
betreurt dat de Commissie in haar 
ontwerpaanbevelingen geen rekening 
heeft gehouden met de meeste 
aanbevelingen van het Europees 
Parlement; toont zich bezorgd om de 
sociale en economische verschillen tussen 
de verschillende lidstaten;
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Or. es

Amendement 16
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderkent dat de landgebonden 
aanbevelingen van dit jaar vooral van 
belang zijn omdat de lidstaten daarin hun 
investeringsprioriteiten voor het 
cohesiebeleid in het volgende meerjarig 
financieel kader bepalen; pleit in dit 
verband voor meer gerichte EU-
financiering van het beleid op het vlak van 
groei en werkgelegenheid, en dan vooral de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid;

2. onderkent dat de landgebonden 
aanbevelingen van dit jaar vooral van 
belang zijn omdat de lidstaten daarin hun 
investeringsprioriteiten voor het 
cohesiebeleid in het volgende meerjarig 
financieel kader bepalen; pleit in dit 
verband voor gerichte EU-financiering van 
het beleid op het vlak van groei en 
werkgelegenheid, en dan vooral de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid en het 
creëren van duurzame, zekere en verplicht 
sociaal verzekerde banen met een 
toereikende beloning;

Or. de

Amendement 17
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderkent dat de landgebonden
aanbevelingen van dit jaar vooral van 
belang zijn omdat de lidstaten daarin hun 
investeringsprioriteiten voor het 
cohesiebeleid in het volgende meerjarig 
financieel kader bepalen; pleit in dit
verband voor meer gerichte EU-
financiering van het beleid op het vlak van 
groei en werkgelegenheid, en dan vooral 

2. onderkent dat de landenspecifieke
aanbevelingen van dit jaar vooral van 
belang zijn omdat de lidstaten daarin hun 
investeringsprioriteiten voor het 
cohesiebeleid in het volgende meerjarig 
financieel kader bepalen; pleit in dit 
verband voor meer gerichte EU-
financiering van het beleid op het vlak van 
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de bestrijding van jeugdwerkloosheid; alle prioriteiten van de EU 2020-strategie;

Or. en

Amendement 18
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderkent dat de landgebonden
aanbevelingen van dit jaar vooral van 
belang zijn omdat de lidstaten daarin hun 
investeringsprioriteiten voor het 
cohesiebeleid in het volgende meerjarig 
financieel kader bepalen; pleit in dit 
verband voor meer gerichte EU-
financiering van het beleid op het vlak van 
groei en werkgelegenheid, en dan vooral de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid;

2. onderkent dat de landenspecifieke
aanbevelingen van dit jaar vooral van 
belang zijn omdat de lidstaten daarin hun 
investeringsprioriteiten voor het 
cohesiebeleid in het volgende meerjarig 
financieel kader bepalen; pleit in dit 
verband voor meer gerichte EU-
financiering van het beleid op het vlak van 
groei en werkgelegenheid, en dan vooral de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid en 
langdurige werkloosheid;

Or. en

Amendement 19
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is bezorgd over de groeiende 
zienswijze dat migratie het probleem van 
de jeugdwerkloosheid zou oplossen; 
ondanks het feit dat het vrije verkeer van 
werknemers een hoeksteen is van het 
Verdrag, brengt dit als antwoord op de 
huidige crisis het risico van een 
hersenvlucht mee, creëert het nieuwe 
onevenwichtigheden tussen 
actieve/inactieve mensen en zou het 
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uiteindelijk bijdragen tot de nu reeds 
toenemende polarisatie binnen de EU en 
vooral in de eurozone;

Or. en

Amendement 20
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat diverse 
lidstaten ingrijpende hervormingen van de 
arbeidsmarkt hebben aangenomen, die 
bedoeld zijn voor de verbetering van de 
veerkracht van de arbeidsmarkt, door 
grotere interne en externe flexibiliteit te 
introduceren, de segmentatie terug te 
dringen en de overgang tussen twee banen 
te vergemakkelijken;

3. is ingenomen met het feit dat diverse 
lidstaten ingrijpende hervormingen van de 
arbeidsmarkt hebben aangenomen, die 
bedoeld zijn voor de verbetering van de 
veerkracht van de arbeidsmarkt, door 
grotere interne en externe flexibiliteit te 
introduceren, de segmentatie terug te 
dringen en de overgang tussen twee banen 
te vergemakkelijken; betreurt dat slechts 
een klein aantal van die hervormingen 
zijn uitgevoerd op basis van een ruime 
consensus onder de sociale partners; 
verzoekt de Commissie om in haar 
landenspecifieke aanbevelingen te 
garanderen dat de nodige flexibiliteit voor 
de arbeidsmarkten geen afbreuk doet aan 
de optimale niveaus van sociale 
bescherming die kenmerkend zijn voor 
ons sociale model;

Or. es

Amendement 21
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat diverse
lidstaten ingrijpende hervormingen van de 
arbeidsmarkt hebben aangenomen, die 
bedoeld zijn voor de verbetering van de 
veerkracht van de arbeidsmarkt, door 
grotere interne en externe flexibiliteit te 
introduceren, de segmentatie terug te 
dringen en de overgang tussen twee 
banen te vergemakkelijken;

3. spoort de lidstaten ertoe aan 
hervormingen van de arbeidsmarkt aan te 
nemen waarin sterk de nadruk wordt 
gelegd op de bevordering van 
kwaliteitsvolle arbeid, verbeterde sociale 
zekerheid en sociale integratie, de
versterking van de bestaande en de 
invoering van nieuwe sociale en 
arbeidsrechten van werknemers, de 
bevordering van gezondheid en veiligheid 
op het werk, een betere beheersing van 
sociale risico’s en de combinatie van werk 
en gezin;

Or. pt

Amendement 22
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat diverse 
lidstaten ingrijpende hervormingen van de 
arbeidsmarkt hebben aangenomen, die
bedoeld zijn voor de verbetering van de 
veerkracht van de arbeidsmarkt, door 
grotere interne en externe flexibiliteit te 
introduceren, de segmentatie terug te 
dringen en de overgang tussen twee 
banen te vergemakkelijken;

3. neemt nota van het feit dat diverse 
lidstaten ingrijpende hervormingen van de 
arbeidsmarkt hebben aangenomen, door 
grotere interne en externe flexibiliteit te 
introduceren; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat in haar 
beleidsrichtsnoeren de hervormingen van 
de arbeidsmarkt bedoeld zijn voor, onder 
meer, de terugdringing van segmentatie, 
de vergemakkelijking van de overgang 
tussen twee banen, de bevordering van de 
opname van kwetsbare groepen in de
arbeidsmarkt, de vermindering van 
armoede onder werkenden, de 
bevordering van gendergelijkheid, de 
versterking van de rechten van 
werknemers met atypische contracten en 
dat ze meer sociale bescherming bieden 
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aan zelfstandigen;

Or. en

Amendement 23
Ismail Ertug

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is ingenomen met het feit dat diverse 
lidstaten ingrijpende hervormingen van de 
arbeidsmarkt hebben aangenomen, die 
bedoeld zijn voor de verbetering van de 
veerkracht van de arbeidsmarkt, door 
grotere interne en externe flexibiliteit te 
introduceren, de segmentatie terug te 
dringen en de overgang tussen twee banen 
te vergemakkelijken;

3. is ingenomen met het feit dat diverse 
lidstaten ingrijpende hervormingen van de 
arbeidsmarkt hebben aangenomen, die 
bedoeld zijn voor de verbetering van de 
veerkracht van de arbeidsmarkt, door 
grotere interne en externe flexibiliteit te 
introduceren, de segmentatie terug te 
dringen en de overgang tussen twee banen 
te vergemakkelijken; benadrukt in 
verband met deze hervormingen de 
noodzaak om in de individuele lidstaten 
een aan het economische potentieel 
aangepast minimumloon in te voeren ter 
voorkoming van onzekere en onwaardige 
arbeidssituaties;

Or. de

Amendement 24
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. toont zich bezorgd over het feit dat 
het streven naar een betere 
concurrentiepositie voor Europa enkel 
wordt gerealiseerd door de lonen te 
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verlagen en niet door de productiviteit van 
onze economieën te verbeteren; verzoekt 
de Commissie om de noodzakelijke 
investeringen in innovatie en opleiding 
niet mee te nemen in de berekening van 
het tekort om zo de productiviteit in de 
gehele Europese Unie te vergroten;

Or. es

Amendement 25
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt met grote bezorgdheid vast dat 
de oorspronkelijke landenspecifieke 
aanbevelingen die door de Commissie 
werden voorgesteld voor verschillende 
lidstaten sterk voorschrijvend van aard 
waren betreffende pensioenhervormingen, 
terwijl zulke hervormingen nationale 
politieke en sociale cohesie vereisen en 
alleen kunnen slagen wanneer ze met de 
sociale partners worden onderhandeld; 

Or. en

Amendement 26
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. stelt vast dat de verhouding tussen 
schulden en BBP in sommige landen nog 
altijd toeneemt en dat maatregelen die de 
werkgelegenheid en groei bevorderen in 
deze lidstaten moeten worden 
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geïntensiveerd;

Or. en

Amendement 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. betreurt dat de aanbevelingen van 
de Commissie aan de lidstaten met de 
grootste begrotingsruimte om hun interne 
vraag te vergroten ontoereikend zijn en 
toegespitst zijn op een beperking van de 
sociale bijdragen en niet op een 
nettoverhoging van de lonen; dringt er bij 
de Commissie op aan om die 
aanbevelingen te herzien; 

Or. es

Amendement 28
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. constateert dat alle lidstaten 
aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie;
verzoekt de lidstaten met hoge 
werkloosheidspercentages zich in overleg 
met de sociale partners meer in te zetten 
voor actieve arbeidsmaatregelen, zoals 
diensten voor opleidingen en 
werkgelegenheid, en verdere hervormingen 
door te voeren om de toegang tot
werkgelegenheid te vergemakkelijken, het 

4. constateert dat alle lidstaten 
aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie; 
verzoekt de lidstaten met hoge 
werkloosheidspercentages zich in overleg 
met de sociale partners meer in te zetten 
voor actieve arbeidsmaatregelen, zoals 
diensten voor opleidingen en 
werkgelegenheid, en verdere hervormingen 
door te voeren om de toegang tot 
werkgelegenheid te vergemakkelijken;
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vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt 
te voorkomen, de arbeidskosten te 
beperken en segmentatie van de 
arbeidsmarkt tegen te gaan;

Or. pt

Amendement 29
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. constateert dat alle lidstaten 
aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie; 
verzoekt de lidstaten met hoge 
werkloosheidspercentages zich in overleg 
met de sociale partners meer in te zetten 
voor actieve arbeidsmaatregelen, zoals 
diensten voor opleidingen en 
werkgelegenheid, en verdere hervormingen 
door te voeren om de toegang tot 
werkgelegenheid te vergemakkelijken, het 
vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te 
voorkomen, de arbeidskosten te beperken 
en segmentatie van de arbeidsmarkt tegen 
te gaan;

4. constateert dat alle lidstaten 
aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie; 
verzoekt de lidstaten met hoge 
werkloosheidspercentages zich in overleg 
met de sociale partners meer in te zetten 
voor actieve arbeidsmaatregelen, zoals 
diensten voor opleidingen en 
werkgelegenheid, en verdere hervormingen 
door te voeren om de toegang tot 
werkgelegenheid te vergemakkelijken, het 
vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te 
voorkomen, de arbeidskosten te beperken 
en segmentatie van de arbeidsmarkt tegen 
te gaan en om de vaardigheden van de 
werknemers af te stemmen op de eisen 
van de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 30
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. constateert dat alle lidstaten 4. constateert dat alle lidstaten 
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aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie; 
verzoekt de lidstaten met hoge 
werkloosheidspercentages zich in overleg 
met de sociale partners meer in te zetten 
voor actieve arbeidsmaatregelen, zoals 
diensten voor opleidingen en 
werkgelegenheid, en verdere hervormingen 
door te voeren om de toegang tot 
werkgelegenheid te vergemakkelijken, het 
vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te 
voorkomen, de arbeidskosten te beperken 
en segmentatie van de arbeidsmarkt tegen 
te gaan;

aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie; 
verzoekt de lidstaten met hoge 
werkloosheidspercentages zich in overleg 
met de sociale partners meer in te zetten 
voor actieve arbeidsmaatregelen, zoals 
diensten voor opleidingen en 
werkgelegenheid, en verdere hervormingen 
door te voeren om de toegang tot 
werkgelegenheid te vergemakkelijken, het 
vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te 
voorkomen en segmentatie van de 
arbeidsmarkt tegen te gaan; constateert dat 
het nodig zal zijn om bij wijze van 
overgangsfase in de lidstaten opleidingen 
en banen van staatswege te ondersteunen 
teneinde langdurige werkloosheid te 
voorkomen en het betreden van de 
arbeidsmarkt door jongeren mogelijk te 
maken; verzoekt in dit verband de 
lidstaten, de Commissie en de Raad om 
investeringsprogramma’s voor de 
ontwikkeling van duurzame banen op te 
zetten; constateert dat bindende 
doelstellingen vastgesteld moeten worden 
voor de duurzame bestrijding van de 
werkloosheid, waarvoor investeringen in 
de lidstaten gedaan moeten worden;

Or. de

Amendement 31
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. constateert dat alle lidstaten 
aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie; 
verzoekt de lidstaten met hoge 
werkloosheidspercentages zich in overleg 
met de sociale partners meer in te zetten 
voor actieve arbeidsmaatregelen, zoals 

4. constateert dat alle lidstaten 
aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie; 
verzoekt de lidstaten met hoge 
werkloosheidspercentages zich in overleg 
met de sociale partners meer in te zetten 
voor actieve, veelomvattende en inclusieve
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diensten voor opleidingen en 
werkgelegenheid, en verdere hervormingen 
door te voeren om de toegang tot 
werkgelegenheid te vergemakkelijken, het 
vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te 
voorkomen, de arbeidskosten te beperken 
en segmentatie van de arbeidsmarkt tegen 
te gaan;

arbeidsmaatregelen, zoals diensten voor 
opleidingen en werkgelegenheid, en 
verdere hervormingen door te voeren om 
de toegang tot werkgelegenheid te 
vergemakkelijken, het vroegtijdig verlaten 
van de arbeidsmarkt te voorkomen, de 
arbeidskosten te beperken en segmentatie 
van de arbeidsmarkt tegen te gaan;

Or. de

Amendement 32
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. constateert dat alle lidstaten 
aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie;
verzoekt de lidstaten met hoge
werkloosheidspercentages zich in overleg 
met de sociale partners meer in te zetten 
voor actieve arbeidsmaatregelen, zoals 
diensten voor opleidingen en 
werkgelegenheid, en verdere hervormingen 
door te voeren om de toegang tot
werkgelegenheid te vergemakkelijken, het 
vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te 
voorkomen, de arbeidskosten te beperken 
en segmentatie van de arbeidsmarkt tegen 
te gaan;

4. constateert dat alle lidstaten 
aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie; 
verzoekt de lidstaten met lage
arbeidsmarktparticipatiecijfers zich in 
overleg met de sociale partners meer in te 
zetten voor actieve arbeidsmaatregelen, 
zoals diensten voor opleidingen en 
werkgelegenheid, en verdere hervormingen 
door te voeren om de toegang tot 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
vergemakkelijken, de verzoening tussen 
werk en privéleven te vergemakkelijken, 
het vroegtijdig verlaten van de 
arbeidsmarkt te voorkomen, de belastingen 
te verschuiven van belasting op arbeid 
naar milieubelasting en daarbij de 
arbeidskosten te beperken en segmentatie 
van de arbeidsmarkt tegen te gaan; 
onderstreept dat de duurzaamheid van 
hoogwaardig werk moet worden 
gegarandeerd en dat de toenemende 
armoede onder werkenden actief moet 
worden bestreden;

Or. en
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Amendement 33
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. constateert dat alle lidstaten 
aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie; 
verzoekt de lidstaten met hoge 
werkloosheidspercentages zich in overleg 
met de sociale partners meer in te zetten 
voor actieve arbeidsmaatregelen, zoals
diensten voor opleidingen en 
werkgelegenheid, en verdere hervormingen 
door te voeren om de toegang tot 
werkgelegenheid te vergemakkelijken, het 
vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te 
voorkomen, de arbeidskosten te beperken
en segmentatie van de arbeidsmarkt tegen 
te gaan;

4. constateert dat alle lidstaten 
aanbevelingen hebben ontvangen over de 
mate van arbeidsmarktparticipatie; 
verzoekt de lidstaten met hoge 
werkloosheidspercentages zich in overleg 
met de sociale partners meer in te zetten 
voor actieve arbeidsmaatregelen, zoals 
diensten voor opleidingen en 
werkgelegenheid, en verdere hervormingen 
door te voeren om de toegang tot 
werkgelegenheid te vergemakkelijken, het 
vroegtijdig verlaten van de arbeidsmarkt te 
voorkomen, het concurrentievermogen te 
verbeteren en segmentatie van de 
arbeidsmarkt tegen te gaan;

Or. en

Amendement 34
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat de verhoging en de 
opwaardering van de pensioenen en de 
lonen, met name in landen met een erg 
kwetsbare economie, van essentieel 
belang is om de interne markt in die 
landen nieuw leven in te blazen en om de 
levensomstandigheden van werknemers 
en hun gezinnen te verbeteren;

Or. pt
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Amendement 35
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd over de 
landenspecifieke aanbevelingen van de 
Commissie op het vlak van 
milieubelastingen; wijst nadrukkelijk op 
de positieve gevolgen voor de begroting, 
de werkgelegenheid, de maatschappij en 
het milieu van een verschuiving van 
belasting op arbeid naar milieubelasting 
en het geleidelijk uitdoven van subsidies 
die schadelijk zijn voor het milieu; 
verzoekt de Commissie om van 
milieubelastingen een prioriteit te maken 
in de eerstvolgende jaarlijkse 
groeianalyse;

Or. en

Amendement 36
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. betreurt dat geen enkele 
landenspecifieke aanbeveling handelt 
over de effecten van het belastingstelsel 
op arbeid voor investeringen op de lange 
termijn en het resultaat op het vlak van 
het scheppen van werkgelegenheid;

Or. en
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Amendement 37
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. betreurt de landenspecifieke 
aanbevelingen die zijn gericht op de 
decentralisatie van de loonvorming en 
collectieve onderhandelingen; verzoekt de 
Commissie om zich in de toekomst van 
zulke aanbevelingen te onthouden;

Or. en

Amendement 38
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt dat vooral de situatie van 
werkloze jongeren verontrustend is en dat 
urgente maatregelen nodig zijn; pleit voor 
een Europees pact voor 
jeugdwerkgelegenheid waarmee de lang 
geleden overeengekomen maatregelen ten 
uitvoer worden gelegd, en nieuwe 
hulpmiddelen en maatregelen voor de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid worden 
toegezegd;

5. herhaalt dat vooral de situatie van 
werkloze jongeren verontrustend is en dat 
urgente maatregelen nodig zijn; pleit voor 
een Europees pact voor 
jeugdwerkgelegenheid waarmee de in het 
pact voor groei en jeugdwerkgelegenheid 
van 2012 overeengekomen maatregelen 
worden afgerond en geconcretiseerd en
waarin in elk geval nieuwe hulpmiddelen 
en maatregelen worden vastgesteld;

Or. es

Amendement 39
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. herhaalt dat vooral de situatie van 
werkloze jongeren verontrustend is en dat 
urgente maatregelen nodig zijn; pleit voor 
een Europees pact voor 
jeugdwerkgelegenheid waarmee de lang 
geleden overeengekomen maatregelen ten 
uitvoer worden gelegd, en nieuwe 
hulpmiddelen en maatregelen voor de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid worden 
toegezegd;

5. herhaalt dat vooral de situatie van 
werkloze jongeren verontrustend is en dat 
urgente maatregelen nodig zijn; pleit voor 
een Europees pact voor 
jeugdwerkgelegenheid waarmee de lang 
geleden overeengekomen maatregelen ten 
uitvoer worden gelegd, en nieuwe 
hulpmiddelen en maatregelen voor de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
worden toegezegd, ter beperking van het 
aantal jongeren zonder scholing, werk of 
stage (NEET) en van de armoede bij 
jongeren , waarbij rekening wordt 
gehouden met het kwaliteitsaspect van 
fatsoenlijk werk dat de 
basisarbeidsvoorwaarden volledig 
eerbiedigt; 

Or. en

Amendement 40
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. kijkt uit naar de frontloading van 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
volgens de oproep van de commissie 
EMPL via haar amendementen op de 
landenspecifieke aanbevelingen; 

Or. en

Amendement 41
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de 
Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er 
6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
jeugdgarantieregelingen uit te voeren;

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de 
Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er 
6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
jeugdgarantieregelingen uit te voeren; is 
ingenomen met het feit dat deze middelen 
tijdens de eerste twee jaar van de volgende 
meerjarenbegroting kunnen worden 
gebruikt; blijft erbij dat dit bedrag echter 
ontoereikend is en moet worden 
beschouwd als een eerste stap om de 
werkloosheid onder jongeren te 
bestrijden; benadrukt dat de IAO heeft 
berekend dat er 21 miljard euro nodig is 
om een effectief programma ter 
bestrijding van de jongerenwerkloosheid 
in de EU ten uitvoer te leggen;

Or. es

Amendement 42
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de 
Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er 
6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten
jeugdgarantieregelingen uit te voeren;

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de 
Jeugdgarantie heeft aangenomen en 
constateert dat de reservering van 6 
miljard euro voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader niet voldoende is voor een 
duurzame bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid; verzoekt de Raad om 
de lidstaten bij de uitvoering van de 
jeugdgarantieregelingen zo goed mogelijk 
financieel te ondersteunen;
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Or. de

Amendement 43
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de 
Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er 
6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
jeugdgarantieregelingen uit te voeren;

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de 
Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er 
6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
jeugdgarantieregelingen uit te voeren en op 
doeltreffende wijze gebruik te maken van 
de beschikbare middelen door activiteiten 
te richten op degenen die zich in de 
moeilijkste situatie bevinden;

Or. en

Amendement 44
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met het feit dat de Raad 
de Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat 
er 6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
jeugdgarantieregelingen uit te voeren;

6. merkt op dat de Raad de Jeugdgarantie 
heeft aangenomen en dat er 6 miljard euro 
is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
jeugdgarantieregelingen uit te voeren; 
verwijst in dat verband naar de studie van 
de IAO getiteld “Euro Zone job crisis: 
trends and policy responses", waarin 
wordt verklaard dat er 21 miljard euro 
nodig is om de werkloosheid onder 
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jongeren effectief te kunnen aanpakken, 
waaruit duidelijk blijkt dat de toegewezen 
middelen ontoereikend zijn;

Or. pt

Amendement 45
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de 
Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er 
6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
jeugdgarantieregelingen uit te voeren;

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de
Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er 
6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
jeugdgarantieregelingen uit te voeren; 
benadrukt dat voor de doeltreffende 
omzetting van de Jeugdgarantie volgens 
de IAO enkel binnen de eurozone 21 
miljard euro nodig is1, terwijl de jaarlijkse 
kosten van de jeugdwerkloosheid in de 
Unie 153 miljard euro bedragen, wat 
overeenkomt met 1,2 % van het bbp van 
de EU2; verzoekt derhalve de lidstaten om 
hun inspanningen ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid te versterken;
__________________
1 Zie: International Labour Organization: 
Eurozone Job Crisis. Trends and Policy 
Responses. Genève, 2012.
2 Zie: Eurofound: NEETs – Young people 
not in employment, education or training: 
Characteristics, costs and policy responses 
in Europe. Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg, 2012. 

Or. de
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Amendement 46
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de 
Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er
6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
jeugdgarantieregelingen uit te voeren;

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de 
Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er 
6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
jeugdgarantieregelingen uit te voeren; 
verzoekt de Commissie en de Raad om 
ervoor te zorgen dat ook lidstaten in de 
buitensporigtekortprocedure in hun 
begroting de nodige ruimte hebben om 
van deze maatregelen gebruik te maken, 
met name door de cofinanciering door de 
lidstaten van maatregelen ter bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid tijdelijk uit te 
sluiten uit de berekening van het 
buitensporige tekort;

Or. en

Amendement 47
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de 
Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er 
6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
jeugdgarantieregelingen uit te voeren;

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de 
Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er 
6 miljard euro is gereserveerd voor het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als 
onderdeel van het volgende meerjarig 
financieel kader; verzoekt de lidstaten 
dringend jeugdgarantieregelingen uit te 
voeren;

Or. en
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Amendement 48
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. beklemtoont dat de belastingsstelsels 
billijker moeten worden, vooral 
progressievere belastingstelsels en de 
verschuiving van belastingen op grond 
van arbeid naar andere 
belastinggrondslagen;

Or. en

Amendement 49
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de Commissie aan het werk van 
de actieteams voor jeugdwerkgelegenheid 
voort te zetten en de lidstaten met de 
hoogste jeugdwerkloosheidspercentages te 
helpen de structuurfondsen van de EU te 
herprogrammeren en te richten op 
jongeren; is verheugd over de intentie van 
de Commissie om het Europees portaal 
voor beroepsmobiliteit (EURES) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan te 
intensiveren en uit te breiden en vooral 
door jeugdmobiliteit te stimuleren;

7. is teleurgesteld in de resultaten die de 
actieteams voor jeugdwerkgelegenheid 
hebben geboekt in de lidstaten met de 
hoogste jeugdwerkloosheidspercentages na 
de herprogrammering van de 
structuurfondsen van de EU; is verheugd 
over de intentie van de Commissie om het 
Europees portaal voor beroepsmobiliteit 
(EURES) verder te ontwikkelen door de 
activiteiten daarvan te intensiveren en uit te 
breiden en vooral door jeugdmobiliteit te 
stimuleren;

Or. es

Amendement 50
Jutta Steinruck
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de Commissie aan het werk van 
de actieteams voor jeugdwerkgelegenheid 
voort te zetten en de lidstaten met de 
hoogste jeugdwerkloosheidspercentages te 
helpen de structuurfondsen van de EU te 
herprogrammeren en te richten op 
jongeren; is verheugd over de intentie van 
de Commissie om het Europees portaal 
voor beroepsmobiliteit (EURES) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan te 
intensiveren en uit te breiden en vooral 
door jeugdmobiliteit te stimuleren;

7. spoort de Commissie aan het werk van 
de actieteams voor jeugdwerkgelegenheid 
voort te zetten en de lidstaten met de 
hoogste jeugdwerkloosheidspercentages te 
helpen de structuurfondsen van de EU te 
herprogrammeren en te richten op 
jongeren; is verheugd over de intentie van 
de Commissie om het Europees portaal 
voor beroepsmobiliteit (EURES) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan te 
intensiveren en uit te breiden en vooral 
door jeugdmobiliteit te stimuleren; 
constateert echter tegelijkertijd dat 
mobiliteit vrijwillig moet blijven en dat de 
inspanningen om banen en 
leerlingplaatsen ter plaatse te creëren er 
niet door beperkt mogen worden;

Or. de

Amendement 51
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de Commissie aan het werk van 
de actieteams voor jeugdwerkgelegenheid 
voort te zetten en de lidstaten met de 
hoogste jeugdwerkloosheidspercentages te 
helpen de structuurfondsen van de EU te 
herprogrammeren en te richten op 
jongeren; is verheugd over de intentie van 
de Commissie om het Europees portaal 
voor beroepsmobiliteit (EURES) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan te 
intensiveren en uit te breiden en vooral 

7. spoort de Commissie aan het werk van 
de actieteams voor jeugdwerkgelegenheid 
voort te zetten en de lidstaten met de 
hoogste jeugdwerkloosheidspercentages te 
helpen de structuurfondsen van de EU te 
herprogrammeren en te richten op 
jongeren; is verheugd over de intentie van 
de Commissie om het Europees portaal 
voor beroepsmobiliteit (EURES) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan te 
intensiveren en uit te breiden en vooral 
door jeugdmobiliteit te stimuleren; 
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door jeugdmobiliteit te stimuleren; verzoekt de Commissie om een voorstel in 
te dienen voor een kwaliteitskader voor 
stages dat onder meer de criteria voor 
eerlijke beloning, leerdoelen, 
arbeidsvoorwaarden en veiligheids- en 
gezondheidsnormen omvat; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de Europese 
sociale partners om de Europese Alliantie 
voor leerlingplaatsen op ambitieuze wijze 
om te zetten;

Or. de

Amendement 52
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. spoort de Commissie aan het werk van 
de actieteams voor jeugdwerkgelegenheid 
voort te zetten en de lidstaten met de 
hoogste jeugdwerkloosheidspercentages te 
helpen de structuurfondsen van de EU te 
herprogrammeren en te richten op 
jongeren; is verheugd over de intentie van 
de Commissie om het Europees portaal 
voor beroepsmobiliteit (EURES) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan te 
intensiveren en uit te breiden en vooral 
door jeugdmobiliteit te stimuleren;

7. spoort de Commissie aan het werk van 
de actieteams voor jeugdwerkgelegenheid 
voort te zetten en de lidstaten met de 
hoogste jeugdwerkloosheidspercentages te 
helpen de structuurfondsen van de EU van 
het meerjarig financieel kader voor 2007-
2013 te herprogrammeren en te richten op 
jongeren; is verheugd over de intentie van 
de Commissie om het Europees portaal 
voor beroepsmobiliteit (EURES) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan te 
intensiveren en uit te breiden en vooral 
door jeugdmobiliteit te stimuleren;

Or. en

Amendement 53
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat er in het licht van 
de toename van het aantal werknemers, 
en met name jongeren, die hun land van 
oorsprong achter zich laten om in een 
andere EU-lidstaat een baan te zoeken, 
dringend passende maatregelen moeten 
worden uitgewerkt om de 
meeneembaarheid van de verworven 
sociale rechten, en met name het recht op 
een werkloosheidsuitkering en op een 
pensioen, te garanderen; is van mening 
dat EURES in deze context een 
belangrijkere rol moet spelen in de 
arbeidsbemiddeling tussen de 
verschillende lidstaten; is ingenomen met 
de verbetering van het Europese portaal 
voor mobiliteit en vraagt om samen met de 
lidstaten een specifieke strategie uit te 
werken in dit verband;

Or. es

Amendement 54
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is verheugd over het feit dat enkele 
landenspecifieke aanbevelingen voor het 
eerst de bijzondere situatie van de 
lidstaten met betrekking tot armoede 
behandelen; keurt ten sterkste af dat geen 
enkele landenspecifieke aanbeveling in 
het bijzonder handelt over de 
arbeidsmarkt waaruit vrouwen zijn 
uitgesloten en waar geen maatregelen zijn 
voorzien om ze erin op te nemen;

Or. en
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Amendement 55
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten om stelsels in te 
voeren die kmo’s een grotere toegang tot 
financiering bieden teneinde de toename 
van de werkgelegenheid te stimuleren;

Or. en

Amendement 56
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat er nood is aan grotere 
soepelheid in de begroting om tegemoet te 
komen aan de specifieke behoeften van de 
verschillende lidstaten;

Or. en

Amendement 57
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat er vooral maatregelen 
nodig zijn voor een grotere 
arbeidsparticipatie van vrouwen, oudere 
werknemers en werknemers met een 
handicap door te zorgen voor efficiënte 

8. benadrukt dat er vooral maatregelen 
nodig zijn voor een grotere 
arbeidsparticipatie van vrouwen, oudere 
werknemers en werknemers met een 
handicap door te zorgen voor efficiënte 
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stimulansen om terug te keren op de 
arbeidsmarkt of er te blijven; herhaalt dat 
de kwaliteit, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van diensten in verband 
met voorschools onderwijs en 
kinderopvang een cruciale rol spelen;

stimulansen om terug te keren op de 
arbeidsmarkt of er te blijven; herhaalt dat 
de kwaliteit, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van diensten in verband 
met voorschools onderwijs, kinderopvang 
en ouderenzorg een cruciale rol spelen;

Or. en

Amendement 58
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat langdurig werklozen 
moeten worden gesteund met stimulansen 
om ze weer aan de slag te krijgen, zoals 
programma's om de overgang van sociale 
bijstand naar werk te vergemakkelijken en 
passende uitkeringsstelsels voor de 
aansluiting op de arbeidsmarkt;

9. benadrukt dat langdurig werklozen 
moeten worden gesteund met stimulansen 
om ze weer aan de slag te krijgen, zoals 
programma's om de overgang van sociale 
bijstand naar werk te vergemakkelijken en 
op de behoefte van de mensen afgestemde
uitkeringsstelsels voor de aansluiting op de 
arbeidsmarkt;

Or. de

Amendement 59
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat langdurig werklozen 
moeten worden gesteund met stimulansen 
om ze weer aan de slag te krijgen, zoals 
programma's om de overgang van sociale 
bijstand naar werk te vergemakkelijken en
passende uitkeringsstelsels voor de 
aansluiting op de arbeidsmarkt;

9. benadrukt dat langdurig werklozen 
moeten worden gesteund met het scheppen 
van banen en een aanpak voor 
geïntegreerde actieve insluiting, 
waaronder positieve stimulansen om ze 
weer aan de slag te krijgen, zoals 
persoonlijke begeleiding en programma's 
om de overgang van sociale bijstand naar 
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werk te vergemakkelijken, passende 
uitkeringsstelsels en toegang tot 
hoogwaardige diensten die hen helpen 
weer aansluiting te vinden op de 
arbeidsmarkt en die toegang bieden tot 
kwaliteitsvolle banen;

Or. en

Amendement 60
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat de lidstaten moeten 
overgaan tot grondige maatregelen die 
werknemers meer zekerheid bieden door 
onzekere vormen van arbeid en atypische 
arbeidsovereenkomsten geleidelijk aan af 
te schaffen, met als doel onzekere vormen 
van arbeid in te perken en te verminderen 
en misbruik van dergelijke vormen van 
arbeid te bestraffen; wijst erop dat de 
lidstaten derhalve moeten komen met een 
combinatie van veilige en betrouwbare 
arbeidscontracten, actieve en integrale 
beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt, 
maatregelen voor een leven lang leren en 
efficiënte en hoogwaardige 
socialezekerheidsstelsels, vergezeld van 
een duidelijk recht voor werklozen op 
adequate voorzieningen en op hen 
toegesneden maatregelen om een 
kwalitatief goede baan dan wel een 
opleiding te vinden en waar nodig hun 
vaardigheden en competenties te
verbeteren;

Or. pt
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Amendement 61
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herhaalt dat het grote economische en 
banenpotentieel van de dienstensector 
onaangeboord blijft; pleit voor de volledige 
en juiste tenuitvoerlegging van de EU-
dienstenrichtlijn; verzoekt de lidstaten 
obstakels in de detailhandel en overmatige 
beperkingen in de zakelijke 
dienstverlening en gereglementeerde 
beroepen op te heffen;

10. herhaalt dat het grote economische en 
banenpotentieel van de dienstensector 
onaangeboord blijft; pleit voor de volledige 
en juiste tenuitvoerlegging van de EU-
dienstenrichtlijn; wijst er tegelijkertijd op 
dat loon- en sociale normen in alle 
sectoren moeten worden nageleefd;
verzoekt de lidstaten om voor alle sectoren 
waarvoor geen tussen de sociale partners 
afgesproken collectieve 
arbeidsovereenkomsten gelden te zorgen 
voor een wettelijk minimumloon dat is 
gebaseerd op de voor de branche 
gangbare collectieve 
arbeidsovereenkomsten;

Or. de

Amendement 62
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herhaalt dat het grote economische en 
banenpotentieel van de dienstensector 
onaangeboord blijft; pleit voor de volledige 
en juiste tenuitvoerlegging van de EU-
dienstenrichtlijn; verzoekt de lidstaten 
obstakels in de detailhandel en overmatige 
beperkingen in de zakelijke dienstverlening 
en gereglementeerde beroepen op te 
heffen;

10. herhaalt dat het grote economische en 
banenpotentieel van de dienstensector 
onaangeboord blijft; pleit voor de volledige 
en juiste tenuitvoerlegging van de EU-
dienstenrichtlijn; verzoekt de lidstaten 
obstakels in de detailhandel en overmatige 
beperkingen in de zakelijke dienstverlening 
en gereglementeerde beroepen op te 
heffen; vraagt tegelijkertijd om obstakels 
voor het vrije verkeer van werknemers op 
te heffen teneinde de mobiliteit te 
verbeteren en de aanwending van het 
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menselijk kapitaal van de EU te 
optimaliseren;

Or. en

Amendement 63
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herhaalt dat het grote economische en 
banenpotentieel van de dienstensector 
onaangeboord blijft; pleit voor de 
volledige en juiste tenuitvoerlegging van 
de EU-dienstenrichtlijn; verzoekt de 
lidstaten obstakels in de detailhandel en 
overmatige beperkingen in de zakelijke 
dienstverlening en gereglementeerde 
beroepen op te heffen;

10. herhaalt dat overheidsdiensten een 
belangrijke rol spelen bij het waarborgen 
van de sociale rechten; dringt er bij de 
lidstaten op aan om deze diensten te 
versterken en zich te onthouden van 
beleidsmaatregelen die het ontslag van 
ambtenaren beogen; benadrukt dat de 
invoering van private diensten niet ten 
koste mag gaan van de ontmanteling van 
de netwerken van overheidsdiensten;

Or. pt

Amendement 64
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herhaalt dat het grote economische en 
banenpotentieel van de dienstensector 
onaangeboord blijft; pleit voor de volledige 
en juiste tenuitvoerlegging van de EU-
dienstenrichtlijn; verzoekt de lidstaten 
obstakels in de detailhandel en overmatige 
beperkingen in de zakelijke dienstverlening 
en gereglementeerde beroepen op te 
heffen;

10. herhaalt dat het volledige economische 
en banenpotentieel van de dienstensector 
onaangeboord blijft; pleit voor de volledige 
en juiste tenuitvoerlegging van de EU-
dienstenrichtlijn terwijl ook de 
openbaredienstverplichtingen, die 
universele toegang tot voordelige 
kwaliteitsvolle diensten voor iedereen 
kunnen waarborgen, worden nagekomen; 
verzoekt de lidstaten voornamelijk te 
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investeren in hoogwaardige sociale 
diensten; verzoekt de lidstaten obstakels in 
de detailhandel en overmatige beperkingen 
in de zakelijke dienstverlening en 
gereglementeerde beroepen op te heffen;

Or. en

Amendement 65
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. benadrukt het banenpotentieel van 
de groene economie die volgens ramingen 
van de Commissie tegen 2020 vijf miljoen 
banen zou kunnen creëren in de sectoren 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie alleen al, op voorwaarde dat een 
ambitieus klimaat- en energiebeleid wordt 
gevoerd; verzoekt de lidstaten te zorgen 
voor voldoende hoge investeringen in deze 
sectoren en in te spelen op toekomstige 
vaardigheden van werknemers en de 
kwaliteit van “groene banen” te 
garanderen; vraagt de Commissie om de 
benutting van het banenpotentieel van de 
groene economie als kernprioriteit op te 
nemen in de jaarlijkse groeianalyse van 
2014;

Or. en

Amendement 66
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

10 bis. vraagt de Europese Commissie een 
groenboek op te stellen over een minimale 
werkloosheidsuitkering in de eurozone als 
automatische stabilisator, na het plenaire 
debat over de sociale dimensie van de 
EMU en de hoorzitting die op 9 juli 2013 
werd georganiseerd door de commissie 
EMPL van het Europees Parlement; 

Or. en

Amendement 67
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst op de discrepantie tussen vraag 
en aanbod van vaardigheden en de 
knelpunten in veel regio’s en sectoren, en 
op het feit dat bepaalde onderwijs- en 
opleidingsstelsels ontoereikend zijn om te 
voldoen aan de vraag op de markt; is 
ingenomen met de hervormingen van de 
stelsels van beroepsonderwijs en -
opleiding, die verscheidene lidstaten 
ondernomen hebben om de vaardigheden 
en competenties, vooral van jongeren, af 
te stemmen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt; herhaalt dat bijna alle 
lidstaten verdere maatregelen moeten 
nemen en investeringen moeten doen op
het vlak van onderwijs en opleiding;

11. wijst erop dat de lidstaten meer 
inspanningen moeten leveren om hun 
onderwijsstelsels aan te passen aan de 
behoeften van de arbeidsmarkt; betreurt 
dat de Commissie in haar aanbevelingen 
de lidstaten die bezuinigen op hun 
onderwijsprogramma’s niet heeft 
aangespoord om investeringen te blijven
doen op het vlak van onderwijs;

Or. es

Amendement 68
Jutta Steinruck
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Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst op de discrepantie tussen vraag en 
aanbod van vaardigheden en de knelpunten 
in veel regio’s en sectoren, en op het feit 
dat bepaalde onderwijs- en 
opleidingsstelsels ontoereikend zijn om te 
voldoen aan de vraag op de markt; is 
ingenomen met de hervormingen van de 
stelsels van beroepsonderwijs en -
opleiding, die verscheidene lidstaten 
ondernomen hebben om de vaardigheden 
en competenties, vooral van jongeren, af te 
stemmen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt; herhaalt dat bijna alle 
lidstaten verdere maatregelen moeten 
nemen en investeringen moeten doen op 
het vlak van onderwijs en opleiding;

11. wijst op de discrepantie tussen vraag en 
aanbod van vaardigheden en de knelpunten 
in veel regio’s en sectoren, en op het feit 
dat bepaalde onderwijs- en 
opleidingsstelsels ontoereikend zijn om te 
voldoen aan de vraag op de markt; is 
ingenomen met de hervormingen van de 
stelsels van beroepsonderwijs en -
opleiding, die verscheidene lidstaten 
ondernomen hebben om de vaardigheden 
en competenties, vooral van jongeren, af te 
stemmen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt; herhaalt dat bijna alle 
lidstaten verdere maatregelen moeten 
nemen en investeringen moeten doen op 
het vlak van onderwijs en opleiding; wijst 
erop dat bezuinigingsmaatregelen en 
maatregelen gericht op de consolidatie 
van de begrotingen niet in de weg mogen 
staan van investeringen in onderwijs en 
zekere banen;

Or. de

Amendement 69
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst op de discrepantie tussen vraag en 
aanbod van vaardigheden en de knelpunten 
in veel regio’s en sectoren, en op het feit 
dat bepaalde onderwijs- en 
opleidingsstelsels ontoereikend zijn om te 
voldoen aan de vraag op de markt; is 
ingenomen met de hervormingen van de 
stelsels van beroepsonderwijs en -
opleiding, die verscheidene lidstaten 

11. wijst op de discrepantie tussen vraag en 
aanbod van vaardigheden en de knelpunten 
in veel regio’s en sectoren, en op het feit 
dat bepaalde onderwijs- en 
opleidingsstelsels ontoereikend zijn om te 
voldoen aan de vraag op de markt; is van 
mening dat onderwijs- en/of 
opleidingsinstellingen in aanvulling op 
hun lesprogramma binnen hun 
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ondernomen hebben om de vaardigheden 
en competenties, vooral van jongeren, af 
te stemmen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt; herhaalt dat bijna alle 
lidstaten verdere maatregelen moeten 
nemen en investeringen moeten doen op 
het vlak van onderwijs en opleiding;

leerplannen moeten zorgen voor 
stageplaatsen voor de studenten, zodat zij 
ervaring kunnen opdoen op het door hen 
gekozen gebied, hetgeen hun leerervaring 
en hun begrip van de arbeidspraktijk ten 
goede komt; herhaalt dat bijna alle 
lidstaten verdere maatregelen moeten 
nemen en investeringen moeten doen op 
het vlak van onderwijs en opleiding;

Or. pt

Amendement 70
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst op de discrepantie tussen vraag 
en aanbod van vaardigheden en de 
knelpunten in veel regio’s en sectoren, en 
op het feit dat bepaalde onderwijs- en 
opleidingsstelsels ontoereikend zijn om te 
voldoen aan de vraag op de markt; is 
ingenomen met de hervormingen van de 
stelsels van beroepsonderwijs en -
opleiding, die verscheidene lidstaten 
ondernomen hebben om de vaardigheden 
en competenties, vooral van jongeren, af te 
stemmen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt; herhaalt dat bijna alle 
lidstaten verdere maatregelen moeten 
nemen en investeringen moeten doen op 
het vlak van onderwijs en opleiding;

11. is ingenomen met de hervormingen van 
de stelsels van beroepsonderwijs en -
opleiding, die verscheidene lidstaten 
ondernomen hebben om de vaardigheden 
en competenties, vooral van jongeren, af te 
stemmen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt; benadrukt in dit verband de 
voordelen van duaal leren; herhaalt dat 
bijna alle lidstaten verdere maatregelen 
moeten nemen en investeringen moeten 
doen op het vlak van onderwijs en 
opleiding;

Or. de

Amendement 71
Marije Cornelissen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst op de discrepantie tussen vraag en 
aanbod van vaardigheden en de knelpunten 
in veel regio’s en sectoren, en op het feit 
dat bepaalde onderwijs- en 
opleidingsstelsels ontoereikend zijn om te 
voldoen aan de vraag op de markt; is 
ingenomen met de hervormingen van de 
stelsels van beroepsonderwijs en -
opleiding, die verscheidene lidstaten 
ondernomen hebben om de vaardigheden 
en competenties, vooral van jongeren, af te 
stemmen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt; herhaalt dat bijna alle 
lidstaten verdere maatregelen moeten 
nemen en investeringen moeten doen op 
het vlak van onderwijs en opleiding;

11. wijst op de discrepantie tussen vraag en 
aanbod van vaardigheden en de knelpunten 
in veel regio’s en sectoren, en op het feit 
dat bepaalde onderwijs- en 
opleidingsstelsels ontoereikend zijn om te 
voldoen aan de vraag op de markt en de 
behoeften van de werknemers; is 
ingenomen met de hervormingen van de 
stelsels van beroepsonderwijs en -
opleiding, die verscheidene lidstaten 
ondernomen hebben om de vaardigheden 
en competenties, vooral van jongeren, af te 
stemmen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt en van (toekomstige) 
werknemers; herhaalt dat bijna alle 
lidstaten verdere maatregelen moeten 
nemen en investeringen moeten doen op 
het vlak van onderwijs en opleiding;

Or. en

Amendement 72
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. wijst op de discrepantie tussen vraag en 
aanbod van vaardigheden en de knelpunten 
in veel regio’s en sectoren, en op het feit 
dat bepaalde onderwijs- en 
opleidingsstelsels ontoereikend zijn om te 
voldoen aan de vraag op de markt; is 
ingenomen met de hervormingen van de 
stelsels van beroepsonderwijs en -
opleiding, die verscheidene lidstaten 
ondernomen hebben om de vaardigheden 
en competenties, vooral van jongeren, af te 
stemmen op de behoeften van de 

11. wijst op de discrepantie tussen vraag en 
aanbod van vaardigheden en de knelpunten 
in veel regio’s en sectoren, en op het feit 
dat bepaalde onderwijs- en 
opleidingsstelsels ontoereikend zijn om te 
voldoen aan de vraag op de markt; is 
ingenomen met de hervormingen van de 
stelsels van beroepsonderwijs en -
opleiding, die verscheidene lidstaten 
ondernomen hebben om de vaardigheden 
en competenties, vooral van jongeren, af te 
stemmen op de behoeften van de 



AM\944149NL.doc 43/52 PE516.693v01-00

NL

arbeidsmarkt; herhaalt dat bijna alle 
lidstaten verdere maatregelen moeten 
nemen en investeringen moeten doen op 
het vlak van onderwijs en opleiding;

arbeidsmarkt; herhaalt dat bijna alle 
lidstaten verdere maatregelen moeten 
nemen en investeringen moeten doen op 
het vlak van onderwijs, opleiding, 
onderzoek, innovatie en ontwikkeling;

Or. en

Amendement 73
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. wijst erop dat naast de hervorming 
van de onderwijs- en opleidingensector 
ook een langdurige, duurzame, op criteria 
gebaseerde immigratiestrategie nodig is 
als antwoord op een gebrek aan 
vakkrachten en demografische 
veranderingen;

Or. de

Amendement 74
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. constateert dat de crisis ernstige en 
langdurige gevolgen heeft voor het 
werkloosheidsniveau en de sociale situatie 
van de lidstaten, wat heeft geleid tot een 
onhoudbare toename van de armoede en 
sociale uitsluiting, met inbegrip van 
kinderarmoede, dakloosheid, armoede 
onder werkenden en een overmatige 
schuldenlast van huishoudens; verzoekt de 

12. constateert dat de crisis ernstige en 
langdurige gevolgen heeft voor het 
werkloosheidsniveau en de sociale situatie 
van de lidstaten, wat heeft geleid tot een 
onhoudbare toename van de armoede en 
sociale uitsluiting, met inbegrip van 
kinderarmoede, dakloosheid, armoede 
onder werkenden en een overmatige 
schuldenlast van huishoudens; verzoekt de 
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lidstaten in dit verband de sociale 
vangnetten te verstevigen en erop toe te 
zien dat de sociale vangnetten waarop de 
door deze vormen van armoede getroffen 
personen kunnen terugvallen, hun functie 
doeltreffend vervullen;

lidstaten in dit verband de sociale 
vangnetten te verstevigen en erop toe te 
zien dat de sociale vangnetten waarop de 
door deze vormen van armoede getroffen 
personen kunnen terugvallen, hun functie 
doeltreffend vervullen; onderstreept dat de 
sociale en economische achteruitgang 
ertoe heeft geleid dat de nationale 
budgettaire stabilisatoren in veel lidstaten 
uitgeput zijn, terwijl andere lidstaten nog 
een ruime marge hebben; verzoekt de 
Commissie om zo snel mogelijk een 
voorstel in te dienen voor een 
automatische Europese stabilisator, zoals 
zij reeds heeft aangehaald in haar 
blauwdruk van december 2012;

Or. es

Amendement 75
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. constateert dat de crisis ernstige en 
langdurige gevolgen heeft voor het 
werkloosheidsniveau en de sociale situatie 
van de lidstaten, wat heeft geleid tot een 
onhoudbare toename van de armoede en 
sociale uitsluiting, met inbegrip van 
kinderarmoede, dakloosheid, armoede 
onder werkenden en een overmatige 
schuldenlast van huishoudens; verzoekt de 
lidstaten in dit verband de sociale 
vangnetten te verstevigen en erop toe te 
zien dat de sociale vangnetten waarop de 
door deze vormen van armoede getroffen 
personen kunnen terugvallen, hun functie 
doeltreffend vervullen;

12. constateert dat de crisis ernstige en 
langdurige gevolgen heeft voor het 
werkloosheidsniveau en de sociale situatie 
van de lidstaten, wat heeft geleid tot een 
onhoudbare toename van de armoede en 
sociale uitsluiting, met inbegrip van 
kinderarmoede, dakloosheid, armoede 
onder werkenden en een overmatige 
schuldenlast van huishoudens; verzoekt de 
lidstaten in dit verband de sociale 
vangnetten te verstevigen en erop toe te 
zien dat de sociale vangnetten waarop de 
door deze vormen van armoede getroffen 
personen kunnen terugvallen, hun functie 
doeltreffend vervullen; wijst erop dat 
bezuinigingsmaatregelen met het oog op 
de begrotingsconsolidatie er niet toe 
mogen leiden dat de verstrekking van 
noodzakelijke ondersteuning aan de 
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betrokkenen niet meer gewaarborgd mag 
worden;

Or. de

Amendement 76
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. constateert dat de crisis ernstige en 
langdurige gevolgen heeft voor het 
werkloosheidsniveau en de sociale situatie 
van de lidstaten, wat heeft geleid tot een 
onhoudbare toename van de armoede en 
sociale uitsluiting, met inbegrip van 
kinderarmoede, dakloosheid, armoede 
onder werkenden en een overmatige 
schuldenlast van huishoudens; verzoekt de 
lidstaten in dit verband de sociale 
vangnetten te verstevigen en erop toe te 
zien dat de sociale vangnetten waarop de 
door deze vormen van armoede getroffen 
personen kunnen terugvallen, hun functie 
doeltreffend vervullen;

12. constateert dat de crisis ernstige en 
langdurige gevolgen heeft voor het 
werkloosheidsniveau en de sociale situatie 
van de lidstaten, wat heeft geleid tot een 
onhoudbare toename van de armoede en 
sociale uitsluiting, met inbegrip van 
kinderarmoede, dakloosheid, armoede 
onder werkenden en een overmatige 
schuldenlast van huishoudens; verzoekt de 
lidstaten in dit verband de sociale 
vangnetten te verstevigen en erop toe te 
zien dat de sociale vangnetten waarop de 
door deze vormen van armoede getroffen 
personen kunnen terugvallen, hun functie 
doeltreffend vervullen en daarnaast te 
investeren in preventiemaatregelen;

Or. en

Amendement 77
Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. constateert dat de crisis ernstige en 
langdurige gevolgen heeft voor het 
werkloosheidsniveau en de sociale situatie 
van de lidstaten, wat heeft geleid tot een 

12. constateert dat de crisis en het 
daaropvolgende bezuinigingsbeleid 
ernstige en langdurige gevolgen hebben
voor het werkloosheidsniveau en de sociale 
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onhoudbare toename van de armoede en 
sociale uitsluiting, met inbegrip van 
kinderarmoede, dakloosheid, armoede 
onder werkenden en een overmatige 
schuldenlast van huishoudens; verzoekt de 
lidstaten in dit verband de sociale 
vangnetten te verstevigen en erop toe te 
zien dat de sociale vangnetten waarop de 
door deze vormen van armoede getroffen 
personen kunnen terugvallen, hun functie 
doeltreffend vervullen;

situatie van de lidstaten, wat heeft geleid 
tot een onhoudbare toename van de 
armoede en sociale uitsluiting, met 
inbegrip van kinderarmoede, dakloosheid, 
armoede onder werkenden en een 
overmatige schuldenlast van huishoudens; 
verzoekt de lidstaten in dit verband de 
sociale vangnetten te verstevigen en erop 
toe te zien dat de sociale vangnetten 
waarop de door deze vormen van armoede 
getroffen personen kunnen terugvallen, hun 
functie doeltreffend vervullen;

Or. de

Amendement 78
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. constateert dat de crisis ernstige en 
langdurige gevolgen heeft voor het 
werkloosheidsniveau en de sociale situatie 
van de lidstaten, wat heeft geleid tot een 
onhoudbare toename van de armoede en 
sociale uitsluiting, met inbegrip van 
kinderarmoede, dakloosheid, armoede 
onder werkenden en een overmatige 
schuldenlast van huishoudens; verzoekt de 
lidstaten in dit verband de sociale 
vangnetten te verstevigen en erop toe te 
zien dat de sociale vangnetten waarop de 
door deze vormen van armoede getroffen 
personen kunnen terugvallen, hun functie 
doeltreffend vervullen;

12. constateert dat de crisis, nog verscherpt 
door procyclische 
begrotingsconsolidatiemaatregelen,
ernstige en langdurige gevolgen heeft voor 
het werkloosheidsniveau en de sociale 
situatie van de lidstaten, wat heeft geleid 
tot een onhoudbare toename van de 
armoede en sociale uitsluiting, met 
inbegrip van kinderarmoede, dakloosheid, 
sociale ongelijkheid, armoede onder 
werkenden en een overmatige schuldenlast 
van huishoudens; verzoekt de Commissie 
en de Raad in dit verband het ritme en de 
timing van de begrotingsconsolidatie te 
herbekijken en de termijnen voor de 
correctie van buitensporige tekorten 
verder te verlengen om het scheppen van 
banen mogelijk te maken; verzoekt de 
lidstaten de sociale vangnetten te 
verstevigen en erop toe te zien dat de 
sociale vangnetten waarop de door deze 
vormen van armoede getroffen personen 
kunnen terugvallen, hun functie 
doeltreffend vervullen;
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Or. en

Amendement 79
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. constateert dat de crisis ernstige en 
langdurige gevolgen heeft voor het 
werkloosheidsniveau en de sociale situatie 
van de lidstaten, wat heeft geleid tot een 
onhoudbare toename van de armoede en 
sociale uitsluiting, met inbegrip van 
kinderarmoede, dakloosheid, armoede 
onder werkenden en een overmatige 
schuldenlast van huishoudens; verzoekt de 
lidstaten in dit verband de sociale 
vangnetten te verstevigen en erop toe te 
zien dat de sociale vangnetten waarop de 
door deze vormen van armoede getroffen 
personen kunnen terugvallen, hun functie 
doeltreffend vervullen;

12. constateert dat de crisis ernstige en 
langdurige gevolgen heeft voor het 
werkloosheidsniveau en de sociale situatie 
van de lidstaten, wat heeft geleid tot een 
onhoudbare toename van de armoede en 
sociale uitsluiting, met inbegrip van 
kinderarmoede, dakloosheid, armoede 
onder werkenden en een overmatige 
schuldenlast van huishoudens; verzoekt de 
lidstaten in dit verband de sociale 
vangnetten te verstevigen en erop toe te 
zien dat de sociale vangnetten waarop de 
door deze vormen van armoede getroffen 
personen kunnen terugvallen, hun functie 
doeltreffend vervullen; dringt er bij de 
Commissie op aan om rekening te houden 
met de effecten van de economische 
aanpassingsprogramma’s op de voortgang 
naar de realisatie van de kerndoelen van 
Europa 2020 in de lidstaten die financiële 
moeilijkheden ondervinden en om 
wijzigingen overeen te komen die bedoeld 
zijn om de aanpassingsprogramma’s in 
overeenstemming te brengen met de 
Europa 2020-doelstellingen; 

Or. en

Amendement 80
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)



PE516.693v01-00 48/52 AM\944149NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. is in dat verband van mening dat 
de stelsels voor overheidspensioenen de 
nadelige sociale gevolgen grotendeels 
temperen; betreurt dat de Commissie in 
haar aanbevelingen, met name ten 
aanzien van de wettelijke pensioenleeftijd 
en de koppeling daarvan aan de 
levensverwachting, geen rekening heeft 
gehouden met de aanbevelingen die het 
Europees Parlement heeft gedaan in zijn 
verslagen over het groenboek en het 
witboek betreffende de pensioenen;

Or. es

Amendement 81
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. pt

Amendement 82
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. is verheugd over het feit dat veel 
lidstaten zich dit jaar meer hebben 
ingespannen om hun nationale 
parlementen, sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld te betrekken 
bij het opstellen van hun nationale 
hervormingsprogramma's; benadrukt dat 
de toewijding van alle belanghebbenden 
bij de ontwikkeling van de noodzakelijke 
hervormingen cruciaal is voor de 
doorvoering en het succes ervan;

13. is verheugd over het feit dat veel 
lidstaten zich dit jaar meer hebben 
ingespannen om hun nationale 
parlementen, sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld te betrekken 
bij het opstellen van hun nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de 
Europese Commissie om van de lidstaten 
te eisen dat zij de nationale parlementen 
en de sociale partners vooraf betrekken 
bij de uitwerking van de nationale 
hervormingsprogramma’s en de 
stabiliteits- en convergentieprogramma’s;

Or. es

Amendement 83
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. is verheugd over het feit dat veel
lidstaten zich dit jaar meer hebben 
ingespannen om hun nationale 
parlementen, sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld te betrekken
bij het opstellen van hun nationale 
hervormingsprogramma's; benadrukt dat de 
toewijding van alle belanghebbenden bij de 
ontwikkeling van de noodzakelijke 
hervormingen cruciaal is voor de 
doorvoering en het succes ervan;

13. is verheugd dat sommige lidstaten zich 
meer hebben ingespannen om hun 
nationale parlementen, sociale partners en 
het maatschappelijk middenveld te 
betrekken bij het opstellen van hun 
nationale hervormingsprogramma’s en hen 
te verzoeken om inbreng op het vlak van 
landenspecifieke aanbevelingen maar 
beklemtoont dat er meer inspanningen 
nodig zijn om te zorgen voor voldoende 
legitimiteit en eigen inbreng; benadrukt 
dat de toewijding van alle 
belanghebbenden bij de ontwikkeling van 
de ambitieuze nationale 
hervormingsprogramma’s en 
landenspecifieke aanbevelingen die 
ervoor kunnen zorgen dat de EU 2020-
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doelstellingen worden behaald cruciaal is 
voor de doorvoering en het succes ervan;
verzoekt de Commissie om voorschriften 
op te stellen voor de begeleiding van de 
betrokkenheid van belanghebbenden die 
wordt gevolgd via het Europees semester 
en om financiering voor systematische 
betrokkenheid van nationale 
belanghebbenden in het Europees 
semester te steunen, wat de toe-eigening 
van de inbreng van belanghebbenden in 
de nationale hervormingsprogramma’s 
vereist, en een jaarlijkse hoorzitting te 
organiseren samen met het Europees 
Parlement waarbij belanghebbenden 
betrokken zijn om de voortgang naar de 
realisatie van de doelstellingen te 
beoordelen en voorstellen voor 
landenspecifieke aanbevelingen te doen;

Or. en

Amendement 84
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. is verheugd over het feit dat veel 
lidstaten zich dit jaar meer hebben 
ingespannen om hun nationale 
parlementen, sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld te betrekken 
bij het opstellen van hun nationale 
hervormingsprogramma's; benadrukt dat de 
toewijding van alle belanghebbenden bij de 
ontwikkeling van de noodzakelijke 
hervormingen cruciaal is voor de 
doorvoering en het succes ervan;

13. is verheugd over het feit dat veel 
lidstaten zich dit jaar meer hebben 
ingespannen om hun nationale 
parlementen, sociale partners en het 
maatschappelijk middenveld te betrekken 
bij het opstellen van hun nationale 
hervormingsprogramma's; herhaalt haar 
oproep tot grotere democratische 
legitimiteit voor het Europees semester en 
benadrukt dat de toewijding van alle 
belanghebbenden bij de ontwikkeling van 
de noodzakelijke hervormingen cruciaal is 
voor de doorvoering en het succes ervan;

Or. en
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Amendement 85
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. roept de Commissie en de Raad op 
om een interinstitutionele overeenkomst 
met het Parlement aan te gaan teneinde 
het Parlement een volwaardige rol te 
geven bij het opstellen en goedkeuren van 
de jaarlijkse groeianalyse en de 
richtsnoeren voor het economisch beleid 
en de werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 86
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. betreurt dat het verslag van het 
Europees Parlement over de door de 
Europese Commissie voorgestelde 
nationale hervormingsplannen wordt 
uitgewerkt nadat de Europese Raad deze 
plannen heeft goedgekeurd; dringt er bij 
de Commissie op aan om de kalender van 
het Europees Semester te herzien om de 
democratische legitimiteit van het proces 
te verzekeren, met name als de 
landenspecifieke aanbevelingen na de 
goedkeuring van het sixpack bindend 
worden voor de lidstaten.

Or. es
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Amendement 87
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie om dit 
advies volledig op te nemen in de 
opstelling van de jaarlijkse groeianalyse 
2014

Or. en

Amendement 88
Marije Cornelissen

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 ter. vraagt de Commissie om te komen 
met een voorstel om de betrokkenheid van 
de sociale partners op Europees niveau bij 
het ontwerp, de tenuitvoerlegging en de 
bewaking van beleidsrichtsnoeren in 
sociale en 
werkgelegenheidsaangelegenheden van 
het Europees semester fors te versterken 
en te verbeteren;

Or. en


