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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Uit een bepaling van de bestaande tekst overgenomen tekstdelen die 
in de ontwerptekst niet zijn gewijzigd, maar die door het Parlement worden 
geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele schrapping van 
dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten: Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren van 
Europa 2020
(COM(2010)(COM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/0115(NLE))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2010)0193),

– gelet op artikel 148, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0000/2010),

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2010),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. herhaalt zijn al lang bestaande verzoek aan de Commissie en de Raad om het Parlement de 
nodige tijd te geven (in geen geval minder dan vijf maanden) voor de uitoefening van zijn 
raadgevende rol, zoals omschreven in artikel 148, lid 2, van het VWEU, met betrekking tot 
de herziening van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten; 

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden, en sociale 

(2) Krachtens artikel 3, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
moet de Unie sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden, en sociale 
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rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen; bovendien kan zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 
lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de waarborging van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting.

rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen; bovendien kan zij initiatieven 
nemen om het sociaal beleid van de 
lidstaten te coördineren. Krachtens artikel 
9 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de bevordering van een 
hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming en de bestrijding van sociale 
uitsluiting.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 2020-
strategie moet de EU in staat stellen sterker 
uit de crisis tevoorschijn te komen en haar 
economie af te stemmen op slimme, 
duurzame en inclusieve groei. 
Uitgangspunt voor het beleid van de 
lidstaten en van de Unie zijn de gedeelde 
doelstellingen, die in de vorm van vijf 
centrale streefcijfers zijn vervat in de 
desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen alles in het werk te stellen om de 
nationale streefcijfers te halen en 
belemmeringen voor groei weg te nemen.

(7) De Commissie heeft voorgesteld om 
voor de komende tien jaar een nieuwe 
strategie vast te stellen. Deze Europa 2020-
strategie moet de EU in staat stellen sterker 
uit de crisis tevoorschijn te komen en haar 
economie af te stemmen op slimme, 
duurzame en inclusieve groei. 
Uitgangspunt voor het beleid van de 
lidstaten en van de Unie zijn de gedeelde 
doelstellingen, die in de vorm van vijf 
centrale streefcijfers zijn vervat in de 
desbetreffende richtsnoeren. De lidstaten 
dienen alles in het werk te stellen om de 
nationale streefcijfers te halen en 
belemmeringen voor 
werkgelegenheidsbevorderende groei weg 
te nemen.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet in het kader van 
het groei- en stabiliteitspact worden 
doorgevoerd en gecoördineerd.

(8) Als onderdeel van bredere 
"exitstrategieën" voor de economische 
crisis dienen de lidstaten ambitieuze 
hervormingen door te voeren, om voor 
macro-economische stabiliteit te zorgen, de 
overheidsfinanciën op lange termijn op 
orde te kunnen houden, het 
concurrentievermogen op te voeren, 
macro-economische onevenwichtigheden 
te verkleinen en de arbeidsmarktprestaties 
te verbeteren. De afbouw van de 
begrotingsstimulans moet, wanneer herstel 
verzekerd is, in het kader van het groei- en 
stabiliteitspact worden doorgevoerd en 
gecoördineerd.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Europa 2020 moet een strategie 
zijn om uit de economische crisis te 
komen, een nieuwe sociale en 
economische ineenstorting te voorkomen 
en onze economieën op middellange 
termijn te stimuleren. 

Or. en
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Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
groene werkgelegenheid te stimuleren en 
hun industriële basis te moderniseren.

(10) Ook dienen de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
op "duurzame groei" gericht te zijn. Voor 
duurzame groei dient een duurzame, 
competitieve economie te worden 
opgebouwd waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgegaan, dienen 
kosten en baten billijk te worden verdeeld, 
en dient in de race om de ontwikkeling van 
nieuwe processen en (onder meer groene) 
technologieën te worden gebruikgemaakt 
van de leidende positie van Europa. De 
lidstaten dienen de nodige hervormingen 
ten uitvoer te leggen om de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken en hulpbronnen 
efficiënt te gebruiken. Ook dienen zij het 
ondernemingsklimaat te bevorderen, 
duurzame werkgelegenheid met een lage 
koolstofcomponent te stimuleren en hun 
industriële basis te moderniseren.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 

(11) De lidstaten dienen met hun 
hervormingsprogramma's ook "inclusieve 
groei" na te streven. Inclusieve groei 
veronderstelt een hechte samenleving 
waarin mensen de kans krijgen om zich 
voor te bereiden op en om te gaan met 
verandering, zodat zij actief kunnen 
deelnemen aan het sociale en economische 
leven. De hervormingen van de lidstaten 
dienen dan ook te waarborgen dat iedereen 
zijn leven lang kansen en mogelijkheden 
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krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden en in betere 
arbeidsvoorwaarden, en door 
segmentering, structurele werkloosheid en 
inactiviteit terug te dringen; tegelijkertijd 
zijn passende en houdbare sociale 
zekerheid en actieve integratie geboden 
voor de bestrijding van armoede.

krijgt, zodat armoede en sociale uitsluiting 
worden tegengegaan, door drempels voor 
arbeidsparticipatie weg te nemen voor met 
name vrouwen, oudere werknemers, 
jongeren, gehandicapten en legale 
migranten. Ook moeten zij verzekeren dat 
economische groei alle burgers en alle 
regio's ten goede komt. De 
hervormingsprogramma's van de lidstaten 
dienen er dan ook bovenal voor te zorgen 
dat de arbeidsmarkten doeltreffend 
functioneren, door te investeren in 
arbeidsmobiliteit, in de ontwikkeling van 
de juiste vaardigheden, in betere 
arbeidsvoorwaarden en gendergelijkheid, 
en door segmentering, discriminatie, 
structurele werkloosheid en inactiviteit 
terug te dringen; tegelijkertijd zijn 
passende en houdbare sociale zekerheid en 
actieve integratie geboden voor de 
bestrijding van armoede.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) In het kader van de als doel 
nagestreefde "inclusieve groei"moeten de 
lidstaten op initiatief van de Commissie 
een passend wetgevingskader voor de 
nieuwe vormen van arbeid vaststellen en 
aandacht schenken aan de waarborging 
van flexibele vormen van arbeid en 
adequate sociale zekerheid van 
werknemers.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De Europa 2020-strategie moet 
worden gebaseerd op een aantal 
geïntegreerde beleidslijnen, die de lidstaten 
onverkort en gelijktijdig ten uitvoer dienen 
te leggen, om de positieve spill-
overeffecten van gecoördineerde 
structurele hervormingen te bereiken.

(13) De Europa 2020-strategie moet 
worden gebaseerd op een aantal 
geïntegreerde beleidslijnen, die de lidstaten 
onverkort en gelijktijdig ten uitvoer dienen 
te leggen, om de positieve spill-
overeffecten van gecoördineerde 
structurele hervormingen te bereiken. De 
samenhang tussen de maatregelen van de 
lidstaten op economisch en sociaal vlak 
en op het gebied van de werkgelegenheid 
moet worden gewaarborgd.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) De lidstaten moeten met de 
Europa 2020-strategie, met name de 
sociale en werkgelegenheidsaspecten 
ervan, rekening houden bij de 
programmering en implementering van de 
EU-financiering, met inbegrip van de 
financiering uit hoofde van het Europees 
Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en het 
Cohesiefonds.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Bij het opzetten en uitvoeren van hun 
nationale hervormingsprogramma's die 
rekening houden met de in de bijlage 
opgenomen richtsnoeren, zorgen de 
lidstaten voor een doeltreffende aanpak 
van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid. 
Belanghebbenden, o.a. op regionaal en 
plaatselijk niveau, parlementaire organen 
en sociale partners worden nauw bij het 
opzetten en uitvoeren van deze 
programma's betrokken.
De follow-up van de in de bijlage 
opgenomen centrale EU-streefcijfers 
geschiedt via passende subdoelen en 
indicatoren, met inbegrip van 
resultaatsindicatoren alsmede nationale 
streefcijfers, indicatoren en scoreborden. 
De lidstaten houden rekening met deze 
streefcijfers en indicatoren alsook met de 
richtsnoeren en landenspecifieke 
aanbevelingen die de Raad tot de lidstaten 
richt.
De lidstaten houden nauwgezet toezicht 
op de gevolgen voor de werkgelegenheid 
en de sociale consequenties van de 
hervormingen die in het kader van de 
respectieve nationale
hervormingsprogramma's worden 
doorgevoerd.
Bij de rapportage over de toepassing van 
de in de bijlage opgenomen richtsnoeren 
volgen de lidstaten de in EU-verband 
overeen te komen opzet en nemen dezelfde 
elementen op om duidelijkheid, 
transparantie en vergelijkbaarheid tussen 
de lidstaten te waarborgen. 

Or. en
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Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 7: De arbeidsmarktparticipatie 
opvoeren en structurele werkloosheid 
terugdringen

Richtsnoer 7: De arbeidsmarktparticipatie 
opvoeren tot 75% van de beroepsbevolking

Or. de

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stemmen hun nationale 
streefcijfers af op het opvoeren van de
arbeidsparticipatie voor vrouwen en 
mannen tot 75 % in 2020, door meer 
jongeren, oudere werknemers en 
gehandicapten aan een baan te helpen en 
legale migranten beter te integreren. 
Daarnaast stemmen de lidstaten hun 
nationale streefcijfers zodanig af dat het 
percentage 20 tot 24 jarige vrouwen en 
mannen in opleiding of met een baan tot 
90% wordt verhoogd.

Or. de

(De laatste alinea van richtsnoer 7 in de tekst van de Commissie wordt - in gewijzigde vorm - in 
het amendement van het Parlement vóór de eerste alinea geplaatst). 

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de door de Europese Om dit doel te bereiken, verplichten de 
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Raad goedgekeurde 
flexizekerheidsbeginselen te integreren in 
hun arbeidsmarktbeleid en toe te passen. 
Daarbij dienen zij volop gebruik te maken 
van ondersteuning van het Europees 
Sociaal Fonds om de 
arbeidsmarktparticipatie op te voeren, 
segmentering, inactiviteit en 
genderongelijkheid te bestrijden en 
structurele werkloosheid terug te dringen. 
Maatregelen voor meer flexibiliteit en 
zekerheid dienen zowel evenwichtig te 
zijn, als elkaar te versterken. De lidstaten 
dienen dan ook een combinatie van 
flexibele en betrouwbare 
arbeidsovereenkomsten, een actief 
arbeidsmarktbeleid, een effectief systeem 
voor levenslang leren, beleid ter 
bevordering van arbeidsmobiliteit, en 
adequate socialezekerheidsstelsels in te 
voeren, zodat werknemers probleemloos 
van baan kunnen veranderen en zowel de 
rechten van werklozen duidelijk worden 
vastgelegd als hun plicht om actief naar 
werk te zoeken. 

lidstaten zich ertoe de groei te bevorderen 
en zodoende nieuwe arbeidsplaatsen te 
scheppen alsook het innovatiepotentieel 
van de economie, met name van kleine en 
middelgrote ondernemingen (KMO's), te 
vergroten en het bedrijfsleven van 
administratieve en niet-tarifaire 
belemmeringen te verlossen. Om de 
toegang van vrouwen en jongeren tot de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken, moeten 
de voorwaarden voor voldoende 
kinderopvangmogelijkheden worden 
gecreëerd, zodat voor elk kind in de 
voorschoolse leeftijd een plaats in de 
kinderopvang buiten het gezin 
beschikbaar is en elke jongere in nauwe 
samenwerking met de sociale partners na 
voltooiing van een schoolopleiding binnen 
zes maanden een arbeidsplaats resp. een 
opleidingsplaats kan worden aangeboden. 

Or. de

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de sociale dialoog te 
intensiveren en 
arbeidsmarktsegmentering te bestrijden 
met maatregelen om tijdelijke, onzekere 
en onvolledige werkgelegenheid, alsook 
zwart werken tegen te gaan. 
Arbeidsmobiliteit dient te worden beloond. 
De kwaliteit van de banen en de 
arbeidsvoorwaarden dienen te worden 
bevorderd door op te treden tegen lage 
lonen en door ook werknemers met vaste 
contracten en zelfstandigen passende 
sociale zekerheid te bieden. De diensten 

De lidstaten dienen de arbeidsparticipatie 
op te voeren door activerende 
maatregelen, met name voor 
laaggeschoolden, door adviesdiensten, 
door een op de behoefte van de 
arbeidsmarkt afgestemde opleiding en 
vervolgopleiding en door gesubsidieerde 
arbeidsplaatsen voor gehandicapten en 
bijzonder kwetsbare personen. Verder 
dienen de lidstaten de inzetbaarheid van 
legale migranten door middel van 
passende programma's te verbeteren. 
Daarnaast zijn innovatieve programma's 
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voor arbeidsvoorziening dienen te worden 
versterkt en dienen allen bij te staan (ook 
jongeren en mensen die werkloos dreigen 
te worden); degenen die het verst van de 
arbeidsmarkt staan dienen individueel te 
worden begeleid. 

nodig voor de herintegratie van 
gehandicapten op de arbeidsmarkt. 
Bovendien dienen de lidstaten de 
belemmeringen weg te nemen die de 
toegang van nieuwkomers tot de 
arbeidsmarkt bemoeilijken, het scheppen 
van arbeidsplaatsen te steunen, sociale 
innovatie te bevorderen en de kwaliteit 
van de arbeidsbureaus te verbeteren. In 
het bijzonder moeten de regels betreffende 
de arbeidstijd flexibeler worden gemaakt, 
zodat arbeid mogelijk is die tegemoetkomt 
aan de behoefte om werk en gezin te 
combineren en een flexibelere overgang 
van het beroepsleven naar het leven na de 
pensionering mogelijk maakt. 
Flexizekerheidsstrategieën voor meer 
flexibiliteit, om efficiënter op 
productiecycli te kunnen reageren, 
moeten beter door een actief 
arbeidsmarktbeleid en adequate 
socialezekerheidsstelsels worden 
beschermd, zodat het veranderen van 
baan niet tot onevenredige financiële 
lasten leidt. Een en ander moet worden 
aangevuld met een duidelijke verplichting 
om het zoeken naar werk actief te 
steunen. Nieuwe arbeidsvormen zoals 
atypisch tijdelijk werk, deeltijdwerk en 
thuiswerk worden op de arbeidsmarkt 
steeds vaker toegepast zonder dat deze bij 
wet geregeld zijn. Dit mag er niet toe 
leiden dat de sociale zekerheid van de 
betrokkenen hierdoor wordt aangetast.

Or. de

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde het concurrentievermogen op te 
voeren en de arbeidsparticipatie (van met 
name laaggeschoolden) te vergroten, 
dienen de lidstaten overeenkomstig het 

In dit verband dient volop gebruik te 
worden gemaakt van de middelen van het 
Europees Sociaal Fonds om de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 
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tweede richtsnoer voor het economisch 
beleid de belasting- en uitkeringsstelsels te 
herzien en te onderzoeken in hoeverre de 
overheidsdiensten de nodige steun 
kunnen bieden. De lidstaten dienen de 
arbeidsparticipatie op te voeren door 
maatregelen te treffen die actief ouder 
worden, gendergelijkheid en gelijke 
beloning bevorderen, en die jongeren, 
gehandicapten, legale migranten en 
andere kwetsbare groepen helpen 
integreren in de arbeidsmarkt. Het beleid 
voor evenwicht tussen werk en privéleven 
dient met betaalbare kinderopvang en 
innovatieve arbeidspatronen te zorgen 
voor een hogere arbeidsparticipatiegraad, 
met name onder jongeren, ouderen en 
vrouwen; het beleid dient er in het 
bijzonder op gericht te zijn dat 
hooggekwalificeerde vrouwen die 
werkzaam zijn op wetenschappelijk en 
technisch gebied actief blijven. De 
lidstaten dienen ook de belemmeringen 
waardoor nieuwkomers moeilijk toegang 
krijgen tot de arbeidsmarkt weg te nemen, 
zelfstandige activiteit en nieuwe banen te 
ondersteunen op gebieden als groene 
werkgelegenheid en de zorgsector, en 
sociale innovatie te bevorderen.

verbeteren door maatregelen te nemen om 
persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen 
en te voldoen aan kwaliteitseisen bij 
beroepen met goede 
toekomstmogelijkheden. Ter bevordering 
van de beroepsmobiliteit moeten de 
lidstaten de bereidheid tot mobiliteit door 
middel van prikkels verbeteren.

Or. de

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, 
waarop de lidstaten hun nationale 
streefcijfers zullen afstemmen, houdt in 
dat de arbeidsparticipatie voor vrouwen 
en mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 
jaar tot 2020 toeneemt tot 75 %, door 
meer jongeren, ouderen en 
laagopgeleiden aan een baan te helpen en 
legale migranten beter te integreren.

Schrappen.
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Or. de

(De laatste alinea van richtsnoer 7 in de tekst van de Commissie wordt in het amendement van 
het Parlement vóór de eerste alinea geplaatst). 

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 8 - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 8: Een geschoolde 
beroepsbevolking ontwikkelen die in de 
behoeften van de arbeidsmarkt voorziet, 
arbeidsvoorwaarden verbeteren en een 
leven lang leren bevorderen

Richtsnoer 8: De capaciteit van de 
onderwijssystemen verbeteren om zich te 
kunnen aanpassen aan de veranderde 
eisen die aan kwalitatief hoogwaardige 
arbeid worden gesteld

Or. de

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stemmen hun nationale 
streefcijfers af op het beperken van het 
percentage voortijdige schoolverlaters tot 
10 % in 2020 en op het verhogen van het 
percentage 30 tot 34 jarigen met een 
voltooide tertiaire of gelijkwaardige 
opleiding tot ten minste 40%.

Or. de

(De laatste alinea van richtsnoer 9 in de tekst van de Commissie wordt - in gewijzigde vorm - in 
het amendement van het Parlement vóór de eerste alinea van richtlijn 8 geplaatst). 



PR\815638NL.doc 17/27 PE441.223v01-00

NL

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen de productiviteit en de 
inzetbaarheid te bevorderen door te 
zorgen voor voldoende kennis en 
vaardigheden om nu en in de toekomst 
aan de vraag op de arbeidsmarkt te 
kunnen voldoen. Naast 
kwaliteitsbasisonderwijs en aantrekkelijke 
beroepsopleidingen dient er te worden 
gezorgd voor prikkels om een leven lang 
te leren en tweedekansonderwijs te 
volgen, zodat elke volwassene zich verder 
kan bekwamen; ook is een gericht 
immigratie- en integratiebeleid geboden. 
De lidstaten dienen systemen voor de 
erkenning van verworven competenties te 
ontwikkelen, belemmeringen voor de 
geografische en arbeidsmobiliteit van 
werknemers weg te nemen en de 
verwerving van transversale competenties 
en creativiteit te bevorderen. Hierbij 
dienen zij met name laagopgeleiden te 
ondersteunen en de inzetbaarheid van 
oudere werknemers te vergroten, maar 
ook opleiding, vaardigheden en ervaring 
te stimuleren van hoogopgeleide 
werknemers, zoals onderzoekers.

De beschikbaarstelling van hoogwaardig
onderwijs op de basisschool en
aantrekkelijke beroepsopleidingen die aan 
de eisen van het bedrijfsleven voldoen, 
hebben voor de lidstaten de hoogste 
prioriteit en vormen de basis voor de 
geïntegreerde richtsnoeren voor Europa 
2020. Deze moeten worden aangevuld met 
tweedekansonderwijs en prikkels om een 
leven lang te leren, waarbij de sociale 
partners worden verzocht de daartoe 
benodigde tijd beschikbaar te stellen en de 
beroepsopleidingen ook financieel te 
steunen. Met name verplichten de 
lidstaten zich ertoe het percentage 
vroegtijdige schoolverlaters tot minder 
dan 10 % te beperken en het migratie- en 
integratiebeleid met taalonderricht en 
maatschappijleer aan te vullen.

Or. de

Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In samenwerking met de sociale partners 
en het bedrijfsleven dienen de lidstaten te 
zorgen voor meer opleidingsmogelijkheden 
en betere school- en 
beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 

In samenwerking met de sociale partners 
dienen de lidstaten te zorgen voor meer 
opleidingsmogelijkheden en betere school-
en beroepskeuzebegeleiding, gepaard aan 
stelselmatige voorlichting over het 
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stelselmatige voorlichting over het 
arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
de behoeften aan vaardigheden. 
Investeringen in personeelsontwikkeling, 
bijscholing en een leven lang leren dienen 
te worden gestimuleerd door gezamenlijke 
financiële bijdragen van overheden, 
particulieren en werkgevers. Om jongeren 
– en met name degenen die geen werk 
hebben en evenmin onderwijs of een 
opleiding volgen – te steunen, dienen de 
lidstaten in samenwerking met de sociale 
partners regelingen in te voeren om pas 
afgestudeerden te helpen bij het vinden 
van een eerste baan of aanvullende 
onderwijs- of opleidingsmogelijkheden 
(bv. een stage), en dienen zij snel in actie 
te komen wanneer jongeren werkloos 
worden. Er dient regelmatig te worden 
nagegaan of het bijscholings- en 
anticipatiebeleid vruchten afwerpt, om 
vast te stellen welke punten voor 
verbetering vatbaar zijn en de onderwijs-
en opleidingssystemen beter te laten 
aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten dienen de EU-
middelen volledig in te zetten om deze 
doelstellingen te ondersteunen.

arbeidsaanbod, bevordering van het 
ondernemerschap en betere anticipatie op 
toekomstige kwaliteitseisen. 
Personeelsontwikkeling, bijscholing en 
nascholing moeten worden gefinancierd 
door gezamenlijke bijdragen van 
particulieren, werkgevers en overheden. 
Iedereen moet te allen tijde toegang 
hebben tot onderwijs en opleiding van 
goede kwaliteit en vroegtijdige 
schoolverlaters moeten weer in het 
onderwijssysteem kunnen worden 
opgenomen. De lidstaten dienen zodanig 
in het onderwijs te investeren dat het doel 
om de vaardigheden van de 
beroepsbevolking te verbeteren, wordt 
bereikt. Daarbij dienen de hervormingen, 
vooral in verband met de inzetbaarheid, 
erop gericht te zijn via bij- en nascholing 
of kennis op het gebied van de informatie-
en communicatietechnologie (ict) het 
verwerven van kerncompetenties te 
waarborgen die elke werknemer nodig 
heeft om in een kenniseconomie succesvol 
te zijn. Er dienen maatregelen te worden 
genomen om ervoor te zorgen dat 
leermobiliteit van jongeren en docenten 
de norm wordt. De lidstaten dienen te 
zorgen voor grotere openheid van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels en voor 
betere afstemming op de arbeidsmarkt, 
met name door nationale 
kwalificatiekaders voor flexibele 
leertrajecten in te voeren en door 
partnerschappen tussen de 
onderwijswereld en de arbeidsmarkt te 
ontwikkelen,
ten einde het percentage mensen met een 
hoger onderwijs- en 
beroepsopleidingsdiploma aanzienlijk te 
verhogen.

Or. de

( Richtsnoer 9 in de tekst van de Commissie wordt verplaatst en in gewijzigde vorm in de tweede 
alinea van richtsnoer 8 ingevoegd). 
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Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er dient regelmatig te worden nagegaan 
of het bijscholings- en anticipatiebeleid 
vruchten afwerpt, om vast te stellen welke 
punten voor verbetering vatbaar zijn en de 
onderwijs- en opleidingssystemen beter te 
laten aansluiten bij de behoeften op de 
arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 8 bis: Het cohesiebeleid 
hervormen en versterken ter 
ondersteuning van de werkgelegenheid
De lidstaten verbinden zich ertoe hun 
nationale streefcijfers intern en onder 
elkaar zodanig overeen te komen, aan te 
vullen, te coördineren en aan te passen 
dat onevenwichtigheden qua economische 
ontwikkeling tussen regio's worden 
verminderd.
De lidstaten zijn zich ervan bewust dat het 
cohesiebeleid geen ondergeschikt, maar 
een doeltreffend en ondersteunend 
instrument voor de richtsnoeren is, 
aangezien het aandacht heeft voor 
specifieke regionale kenmerken, regio's 
steunt om hun sociaaleconomische 
problemen op te lossen en verschillen 
verkleint. Een geïntegreerde aanpak, 
bestuur op meerdere niveaus en 
partnerschapsbeginselen dienen de 
kernbegrippen te zijn voor governance en 
verwezenlijking van de strategie, waarbij 
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met name voor het regionale en 
plaatselijke niveau een cruciale rol is 
weggelegd als vehikel om de talloze 
economische en sociale actoren te 
bereiken die leven en produceren in de 
Unie, met name de KMO's. Het 
cohesiebeleid staat derhalve niet alleen 
garant voor stabiele financiering, maar is 
ook een krachtig instrument voor 
economische ontwikkeling en daarmee 
een werkgelegenheidsinstrument voor alle 
regio's van de Unie.
De lidstaten dienen meer te investeren in 
vervoer, energie, telecommunicatie en IT-
infrastructuur en ten volle gebruik te 
maken van de Europese structuurfondsen 
waarvan de regels en procedures moeten 
worden geharmoniseerd om de 
uitvoeringssystemen te vereenvoudigen en 
de deelname van potentiële begunstigden 
aan door de Unie medegefinancierde 
programma's aan te moedigen. Daartoe 
dienen de lidstaten synergieën te creëren 
tussen hun cohesiebeleid en andere 
bestaande sectorale beleidsvormen, in 
overeenstemming met een geïntegreerde 
benadering, aangezien cohesie geen 
kostenpost is, maar kracht geeft, een 
ongebruikt potentieel benut, structurele 
verschillen tussen landen en regio's 
verkleint, de groei doet toenemen en het 
concurrentievermogen van de regio's van 
de Unie in een geglobaliseerde wereld 
verbetert, de effecten van de wereldwijde 
economische crisis compenseert en 
sociaal kapitaal van de Unie genereert.

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 9 – titel en alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 9: De prestaties van de 
onderwijs- en opleidingsstelsels op alle 
niveaus verbeteren en deelname aan 
tertiair onderwijs vergroten

Schrappen.

Teneinde iedereen toegang te bieden tot 
onderwijs en opleiding van goede kwaliteit 
en de onderwijsresultaten te verbeteren, 
dienen de lidstaten doeltreffend te 
investeren in onderwijs- en 
opleidingsstelsels. Dit dient met name de 
vaardigheden van de beroepsbevolking 
van de EU ten goede te komen, zodat zij 
kan inspelen op de snel veranderende 
behoeften van de moderne arbeidsmarkt. 
De maatregelen dienen alle sectoren te 
bestrijken (van voorschools onderwijs en 
basisonderwijs tot hoger onderwijs, 
beroepsonderwijs en –opleiding tot en met 
opleidingsprogramma's voor 
volwassenen) en ook rekening te houden 
met niet-formele en informele leervormen. 
Er zijn hervormingen nodig om ervoor te 
zorgen dat iedere burger de 
kerncompetenties verwerft die hij nodigt 
heeft om succesvol te zijn in een 
kenniseconomie; daarbij komt het vooral 
aan op inzetbaarheid, bij- en nascholing 
en ict-vaardigheden. Er dienen 
maatregelen te worden getroffen om 
ervoor te zorgen dat leermobiliteit van 
jongeren en docenten de norm wordt. De 
lidstaten dienen te zorgen voor grotere 
openheid van de onderwijs- en 
opleidingsstelsels en voor betere 
afstemming op de arbeidsmarkt, met 
name door nationale kwalificatiekaders 
voor flexibele leertrajecten in te voeren en 
door partnerschappen tussen de 
onderwijswereld en de arbeidsmarkt te 
ontwikkelen. Het beroep van docent moet 
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aantrekkelijker worden gemaakt. Het 
hoger onderwijs dient toegankelijker te 
worden gemaakt voor niet-traditionele 
leerlingen en de deelname aan tertiair of 
gelijkwaardig onderwijs dient toe te 
nemen. De lidstaten dienen alle nodige 
maatregelen te treffen om voortijdige 
schoolverlating te voorkomen, ten einde 
het aantal jongeren terug te dringen dat 
geen baan heeft en evenmin onderwijs of 
een opleiding volgt.

Or. de

( Richtsnoer 9 in de tekst van de Commissie wordt verplaatst en in de tweede alinea van 
richtsnoer 8 ingevoegd). 

Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, 
waarop de lidstaten hun nationale 
streefcijfers zullen afstemmen, houdt in 
dat het percentage voortijdige 
schoolverlaters wordt teruggebracht tot 10 
% en dat het percentage van de bevolking 
in de leeftijdsgroep van 30-34 jaar dat 
tertiair of gelijkwaardig onderwijs heeft 
voltooid, stijgt tot ten minste 40% in 2020.

Schrappen.

Or. de

(De laatste alinea van richtsnoer 9 in de tekst van de Commissie wordt vóór de eerste alinea van 
richtsnoer 8 geplaatst). 

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen hun nationale 
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streefcijfers vast om het aantal 
Europeanen dat onder de nationale 
armoedegrens leeft, met 25 % te
verminderen, door ruim 20 miljoen 
mensen een uitweg uit de armoede te 
bieden.

Or. en

(De laatste alinea van richtsnoer 10 in de tekst van de Commissie wordt in gewijzigde vorm vóór 
de eerste alinea geplaatst). 

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inspanningen van de lidstaten om 
armoede te bestrijding dienen volwaardige 
deelname aan het maatschappelijk en 
economisch leven te bevorderen en 
werkgelegenheid te stimuleren. Hierbij 
dient volop te worden gebruikgemaakt van 
het Europees Sociaal Fonds. Ook dient er 
te worden gestreefd naar het waarborgen 
van gelijke kansen, onder meer door
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg te verzekeren. De 
lidstaten dienen doeltreffende 
antidiscriminatiemaatregelen te treffen.
Om sociale uitsluiting te bestrijden, 
mensen kansen te bieden en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, dienen 
socialezekerheidsstelsels, mogelijkheden 
om een leven lang te leren en actieve 
integratiemaatregelen te worden verbeterd, 
zodat mensen gedurende verschillende 
fasen van hun leven kansen krijgen en
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting. De socialezekerheids- en 
pensioenstelsels dienen te worden 
gemoderniseerd, zodat zij passende 
inkomenssteun en toegang tot de 

Om dit doel te bereiken, moeten de 
lidstaten zich beijveren om armoede, met 
inbegrip van armoede onder mensen met 
werk, te bestrijden, volwaardige deelname 
aan het maatschappelijk en economisch 
leven te bevorderen en werkgelegenheid te 
stimuleren, waarbij gebruik moet worden 
gemaakt van het Europees Sociaal Fonds.
Er moet worden gezorgd voor het 
waarborgen van gelijke kansen en van 
toegang tot betaalbare, duurzame en 
hoogwaardige diensten en 
overheidsdiensten (waaronder online-
diensten, conform richtsnoer 4) en tot met 
name gezondheidszorg. Om sociale 
uitsluiting te bestrijden, mensen kansen te 
bieden om een actieve rol in de 
maatschappij te spelen en 
arbeidsparticipatie te bevorderen, moeten
socialezekerheidsstelsels en actieve 
integratiemaatregelen verder worden 
verbeterd, zodat mensen gedurende 
verschillende fasen van hun leven kansen 
en vooruitzichten op een baan krijgen,
worden behoed voor het gevaar van sociale 
uitsluiting en dat met name degenen die 
het verst van de arbeidsmarkt afstaan, 
steun krijgen voor kwalitatief goede 
arbeid. Tegelijkertijd dienen de 
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gezondheidszorg – en daarmee sociale 
cohesie – kunnen waarborgen en 
tegelijkertijd financieel houdbaar blijven.
De uitkeringsstelsels dienen met name te 
worden gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. Ook dienen de lidstaten ten 
behoeve van deze groepen de sociale 
economie en sociale innovatie actief te 
bevorderen.

socialezekerheids- en pensioenstelsels 
zodanig te worden gemoderniseerd dat zij 
passende inkomenssteun kunnen 
waarborgen om deelname aan het sociale 
leven en toegang tot de gezondheidszorg 
mogelijk te maken, terwijl de financiële 
houdbaarheid van deze systemen moet 
worden gehandhaafd. De 
uitkeringsstelsels dienen te worden 
gebruikt om in overgangssituaties 
inkomenszekerheid te bieden en armoede 
te bestrijden, vooral met betrekking tot 
groepen die het kwetsbaarst zijn voor 
sociale uitsluiting, zoals eenoudergezinnen, 
minderheden, gehandicapten, kinderen en 
jongeren, bejaarden, legale migranten en 
daklozen. De lidstaten zijn in het bijzonder 
gehouden kinderarmoede te bestrijden via 
passende maatregelen, zodat kinderen niet 
in hun persoonlijke ontwikkeling worden 
beperkt en niet worden achtergesteld bij 
hun intrede in het beroepsleven als gevolg 
van armoedegerelateerde belemmeringen 
van hun ontwikkeling. Ook dienen de 
lidstaten ten behoeve van deze groepen de 
sociale economie en sociale innovatie 
actief te bevorderen en de goedgekeurde 
antidiscriminatiemaatregelen doeltreffend 
uit te voeren.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een besluit
Bijlage – Richtsnoer 10 – alinea 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De centrale doelstelling van de EU, 
waarop de lidstaten hun nationale 
streefcijfers zullen afstemmen, houdt in 
dat het aantal Europeanen dat onder de 
nationale armoedegrens leeft, met 25 % 
wordt verminderd, door ruim 20 miljoen 
mensen een uitweg uit de armoede te 
bieden.

Schrappen.
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Or. en

(De laatste alinea in de tekst van de Commissie wordt vóór de eerste alinea geplaatst). 
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TOELICHTING

Op 27 april 2010 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor de "geïntegreerde richtsnoeren 
van Europa 2020" die het kader vormen voor de nieuwe strategie en de hervormingen van de 
lidstaten. Het voorstel bestaat uit de globale richtsnoeren voor het economisch beleid op basis 
van artikel 121 VWEU en de richtsnoeren voor de werkgelegenheid op basis van artikel 148 
VWEU. Overeenkomstig het voorstel van de Commissie zijn dit twee afzonderlijke, maar 
onderling samenhangende instrumenten die deel uitmaken van een pakket geïntegreerde 
richtsnoeren die in aantal beperkt zijn om voor meer samenhang en duidelijkheid te zorgen. Deze 
instrumenten vormen de pijlers waarop de uitvoering van de Europa 2020-strategie is gebaseerd 
en zij omvatten de belangrijkste prioriteiten van de mededeling van de Commissie van 3 maart 
over Europa 2020. De 10 geïntegreerde richtsnoeren - een aanzienlijk kleiner aantal dat de 24 
eerdere richtsnoeren vervangt - omvatten 6 richtsnoeren voor het economisch beleid en 4 voor 
het werkgelegenheidsbeleid. Volgens het voorstel van de Commissie bestaat het 
werkgelegenheidsgedeelte van de geïntegreerde richtsnoeren uit Richtsnoer 7: De 
arbeidsmarktparticipatie opvoeren en de structurele werkloosheid terugdringen, Richtsnoer 8: 
Een geschoolde beroepsbevolking ontwikkelen die in de behoeften van de arbeidsmarkt voorziet, 
arbeidsvoorwaarden verbeteren en een leven lang leren bevorderen, Richtsnoer 9: De prestaties 
van de onderwijs- en opleidingsstelsels op alle niveaus verbeteren en deelname aan tertiair 
onderwijs vergroten en Richtsnoer 10: Sociale integratie bevorderen en armoede bestrijden. Het 
onderhavige verslag gaat over het werkgelegenheidsgedeelte van de geïntegreerde richtsnoeren, 
maar houdt ook rekening met de voorstellen van de Commissie voor het economisch beleid.

De discussie over de nieuwe richtsnoeren 2020 voor de werkgelegenheid vinden plaats middenin 
een economische crisis die in de komende jaren ongetwijfeld ernstige gevolgen voor de 
arbeidsmarkt zal hebben. Ondanks enkele bemoedigende signalen van terugkerende groei is in de 
meeste lidstaten sprake van een broze economische situatie. Daarom hebben de directe gevolgen 
van de crisis voor de werkgelegenheid zich nog niet in hun volle omvang doen gevoelen. Alles 
moet dan ook in het werk worden gesteld om voor duurzaam herstel te zorgen, het 
werkgelegenheidsscheppend potentieel van de Europese economieën te versterken en mensen 
aan een baan te helpen. Bovendien is in de meeste lidstaten sprake van uitdagingen op lange 
termijn zoals demografische veranderingen, globalisering en gebruik van nieuwe technologieën, 
waaronder technologieën met een geringe CO2-uitstoot, en deze uitdagingen moeten zowel 
tijdens de herstelfase alsook daarna worden aangegaan. Het is derhalve van groot belang dat een 
Europese werkgelegenheidsstrategie voor het komende decennium een oplossing biedt voor de 
meest urgente problemen die uit de crisis voortvloeien en de problemen op middellange en lange 
termijn en hierin een evenwicht vindt. 

Gezien het bovenstaande steunt de rapporteur de aanpak van de Commissie om het aantal 
richtsnoeren te beperken. Hij is echter ook van mening dat de beperking van het aantal 
richtsnoeren en gezamenlijke doelstellingen van de EU niet ten koste mag gaan van de 
duidelijkheid en het nut ervan bij het aansturen van het beleid van de lidstaten.

De rapporteur is dan ook van mening dat sommige aspecten van het Commissievoorstel verdere 
reflectie en verduidelijking vereisen. Het gaat hier met name om de volgende aspecten:

- Gezien de huidige economische en financiële crisis en de uitdagingen op lange termijn 
waarmee de Europese samenlevingen worden geconfronteerd, is voor het 
werkgelegenheidsbeleid, naast het economisch, sociaal en onderwijsbeleid en andere 
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beleidsvormen, een zeer belangrijke rol weggelegd. Bovendien moet worden gezorgd voor 
samenhang tussen de maatregelen van de lidstaten op verschillende terreinen zoals economie, 
werkgelegenheid en sociaal zaken. In het kader van Europa 2020 en de 
hervormingsprogramma's van de lidstaten betekent dit een krachtige inzet om ervoor te 
zorgen dat investeringen in duurzame economische groei ook het scheppen van duurzame 
werkgelegenheid bevorderen. Dit betekent ook dat het aanvullende karakter van en de 
samenhang tussen de economische en de werkgelegenheidspoot van de geïntegreerde 
richtsnoeren van groot belang zijn.

- De rapporteur steunt voorstellen voor krachtige maatregelen om het werkgelegenheidsniveau 
van vrouwen en mannen in Europa op te trekken, maar is van mening dat deze doelstelling 
alleen kan worden bereikt als de lidstaten speciaal aandacht besteden aan bevordering van de 
mobiliteit en de werkgelegenheid van jongeren, ouderen, gehandicapten en vrouwen.

- Daarnaast zijn de adequate toepassing van flexizekerheidsbeginselen, goed onderwijs, een 
leven lang leren en de bestrijding van structurele werkloosheid noodzakelijke voorwaarden 
voor de verwezenlijking van de gezamenlijke doelstellingen en de sociale en 
werkgelegenheidsdoelstellingen, en om ervoor te zorgen dat de werkgevers over goed 
geschoolde en gekwalificeerde werknemers kunnen beschikken.

- Tegen deze achtergrond en gezien de situatie op de arbeidsmarkten moeten de Europese Unie 
en de lidstaten in hun streven om Europa 2010 en de werkgelegenheidsrichtsnoeren ten 
uitvoer te leggen ook rekening houden met het toenemende aantal nieuwe arbeidsvormen en 
atypische arbeidscontracten en hiervoor een passend wetgevingskader vaststellen.

- Verder dient het zorgen voor de beschikbaarheid van geschoolde werknemers gepaard te 
gaan met grotere investeringen om banen te scheppen, waarbij voor KMO's een uiterst 
belangrijke rol is weggelegd, en om in het algemeen werkgelegenheidsintensieve groei te 
bevorderen. 

- Gezien de ervaringen met de strategie van Lissabon is de rapporteur ook van mening dat in 
het kader van Europa 2020 extra inspanningen nodig zijn om de uitvoering van de strategie 
en het uitvoeringsinstrumentarium ervan te verbeteren. De rol van de sociale partners en de 
sociale dialoog, om slechts één aspect te noemen, is in dit verband van uitermate groot 
belang.

- Tot slot is de rapporteur ervan overtuigd dat Europa 2020 en de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren slechts resultaat kunnen hebben als ervoor wordt gezorgd dat 
de sociaaleconomische verschillen tussen de lidstaten en tussen de regio's worden 
weggenomen. Om deze reden moeten de doelstellingen van het cohesiebeleid verder worden 
nagestreefd en synergieën tussen het cohesiebeleid en andere sectorale beleidsvormen tot 
stand worden gebracht. In dit verband is voor de Structuurfondsen en het Cohesiefonds in de 
huidige programmeringsperiode en voor eventuele toekomstige financieringsinstrumenten 
van de EU een cruciale rol weggelegd.

De amendementen van de rapporteur zijn er derhalve op gericht enerzijds de duidelijkheid en 
samenhang van de tekst te verbeteren en anderzijds de bovengenoemde kwesties aan te pakken. 


