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Amendement 1
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt het 
feit dat alleen een goed opgeleide
beroepsbevolking een essentiële 
voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
een concurrerende, duurzame en 
innoverende economie;

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt het 
feit dat voor een optimaal opgeleide 
beroepsbevolking nascholing van
werknemers in de Europese Unie een 
essentiële voorwaarde is voor de 
ontwikkeling van een concurrerende, 
duurzame en innoverende economie,

Or. fr

Amendement 2
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt het 
feit dat alleen een goed opgeleide 
beroepsbevolking een essentiële 
voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
een concurrerende, duurzame en 
innoverende economie;

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt de 
noodzaak van een steeds beter opgeleide 
beroepsbevolking als essentiële 
voorwaarde voor de ontwikkeling van een 
concurrerende, duurzame en innoverende 
economie;

Or. es

Amendement 4
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 
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vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt het 
feit dat alleen een goed opgeleide 
beroepsbevolking een essentiële
voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
een concurrerende, duurzame en 
innoverende economie;

vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt het 
feit dat alleen een goed opgeleide 
beroepsbevolking en hun efficiënte 
integratie op de arbeidsmarkt essentiële
voorwaarden zijn voor de ontwikkeling 
van een concurrerende, duurzame en 
innoverende economie;

Or. lt

Amendement 6
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt het 
feit dat alleen een goed opgeleide 
beroepsbevolking een essentiële 
voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
een concurrerende, duurzame en 
innoverende economie;

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt het 
feit dat alleen een goed opgeleide 
beroepsbevolking een essentiële 
voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
een concurrerende, duurzame en 
innoverende economie; er moet een 
ontwikkelingsbeleid worden ontwikkeld 
dat gericht is op de opwaardering van het 
systeem voor wetenschappelijke 
ondersteuning en innovatie en de 
inzetbaarheid, de groei en de sociale 
cohesie moeten worden bevorderd;

Or. pt

Amendement 7
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt het 
feit dat alleen een goed opgeleide 

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt het 
feit dat alleen een goed opgeleide 
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beroepsbevolking een essentiële 
voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
een concurrerende, duurzame en 
innoverende economie;

beroepsbevolking een essentiële 
voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
een concurrerende, duurzame en 
innoverende economie; benadrukt dat de 
EU op het vlak van werkgelegenheid het 
doel moet nastreven tegen 2020 onder de 
20-64-jarigen een werkgelegenheidsgraad 
van 75% te bereiken;

Or. lt

Amendement 8
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt het 
feit dat alleen een goed opgeleide 
beroepsbevolking een essentiële 
voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
een concurrerende, duurzame en 
innoverende economie;

1. is tevreden met de agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen als onderdeel van 
de Europa 2020-strategie en benadrukt het 
feit dat een goed opgeleide 
beroepsbevolking een essentiële 
voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
een concurrerende, duurzame en 
innoverende economie, wijst erop dat de 
bevordering van een 
hulpbronnenefficiënte, milieuvriendelijke, 
concurrentiekrachtige en sociale 
economie onderdeel uitmaakt van de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie;

Or. en

Amendement 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a) roept op tot meer aandacht voor 
jongerenwerkloosheid en de invoering 
van reële en effectieve maatregelen ter 
bestrijding van de werkloosheid onder 
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jongeren, die ondanks hun vaak bijzonder 
goede opleiding en uitstekende 
kwalificaties geen baan kunnen vinden 
vanwege bijvoorbeeld hun gebrek aan 
ervaring. Dit verschijnsel kan leiden tot 
langdurige ontwrichting van de 
arbeidsmarkt in de Europese Unie;

Or. pl

Amendement 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter b (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

b) vestigt de aandacht op de stijgende 
werkloosheid onder vrouwen, zelfs onder 
degenen die hoge kwalificaties en 
vaardigheden bezitten, en roept de 
Commissie op om maatregelen te nemen 
die zijn gericht op gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt;

Or. pl

Amendement 14
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen, ook in de 
groeiende groene economie; wijst erop dat 
het hierbij vooral gaat om het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma;

2. pleit voor een effectiever gebruik van de
verschillende structuurfondsen van het 
cohesiebeleid zoals het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), en voor 
meer coördinatie tussen deze fondsen en 
andere Europese financiële instrumenten 
die gericht zijn op de ontwikkeling van 
nieuwe vaardigheden en banen zoals het 
programma "Een leven lang leren" en het 
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Progress-programma teneinde synergieën 
te bevorderen tussen de verschillende 
financiële instrumenten en de 
verschillende Europese 
beleidsmaatregelen bij de verwezenlijking 
van de agenda;

Or. pt

Amendement 15
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen, ook in de 
groeiende groene economie; wijst erop dat 
het hierbij vooral gaat om het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma;

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en
een actievere deelname van de nationale 
regeringen om de schepping van banen te 
stimuleren, ook in de groeiende groene 
economie; wijst erop dat het hierbij zoveel 
mogelijk vooral om het Europees Sociaal 
Fonds (ESF), het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma moet gaan;

Or. lt

Amendement 16
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen, ook in de 
groeiende groene economie; wijst erop dat 
het hierbij vooral gaat om het Europees 

2. wijst op de noodzaak om een effectief
gebruik van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen te garanderen, 
ook in de groeiende groene economie; 
wijst erop dat het hierbij vooral gaat om 
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Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma;

het Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling (EFRO), het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma;

Or. es

Amendement 17
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen, ook in de 
groeiende groene economie; wijst erop dat 
het hierbij vooral gaat om het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma;

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen, ook in de 
groeiende groene economie; wijst erop dat 
het hierbij vooral gaat om het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma; wijst in dit verband 
op het belang van een gedecentraliseerde 
aanpak bij het inzetten van deze fondsen;

Or. en

Amendement 19
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen, ook in de 
groeiende groene economie; wijst erop dat 

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen, ook in de 
groeiende groene economie; wijst erop dat 
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het hierbij vooral gaat om het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma;

het hierbij vooral gaat om het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma; wijst op het belang 
van synergie tussen de verschillende 
Europese fondsen;

Or. fr

Amendement 20
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen, ook in de 
groeiende groene economie; wijst erop dat 
het hierbij vooral gaat om het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma;

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen, ook in de 
groeiende groene economie; wijst erop dat 
het hierbij vooral gaat om het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma; is ook van mening 
dat particulieren en bedrijven de passende 
stimuli moeten krijgen om in scholing te 
investeren zodat, rekening houdend met 
de noden van de arbeidmarkt, de 
vaardigheden van werknemers 
voortdurend worden geoptimaliseerd;

Or. lt

Amendement 21
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen, ook in de 
groeiende groene economie; wijst erop dat 
het hierbij vooral gaat om het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma;

2. is het eens met een effectiever gebruik 
van de financiële middelen voor de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en 
de schepping van banen, ook in de 
groeiende groene economie; wijst erop dat 
het hierbij vooral gaat om het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling (EFRO), het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (ELFPO), het 
programma "Een leven lang leren" en het 
Progress-programma; wijst in dit verband 
in het bijzonder op de bijdrage van het 
Cohesiebeleid aan het 
vlaggenschipinitiatief ‘efficiënt gebruik 
van hulpbronnen’ en op het inherente 
potentieel van dit beleid voor duurzame 
groei; wijst tevens op het potentieel van 
een nieuwe duurzame economie, alsook 
op de specifieke noodzaak tot 
ontwikkeling van groene vaardigheden, 
opdat werkenden dit potentieel kunnen 
uitbuiten en gebruik kunnen maken van 
de kennis van de verschillende partijen in 
het maatschappelijk middenveld ten 
aanzien van vraagstukken met betrekking 
tot ecologie en milieu, en wel door deze te 
betrekken bij de opstelling, de 
tenuitvoerlegging, het toezicht op, alsook 
de evaluatie van de nationale 
hervormingsprogramma's;

Or. en

Amendement 24
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst nogmaals op het belang van de 
regionale dimensie bij de uitvoering van 
de agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen; is van mening dat de deelname 
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van de Europese regio’s bijdraagt aan het 
daadwerkelijke succes van de agenda en 
verzoekt deze dimensie te versterken;

Or. pt

Amendement 25
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is het ermee eens dat ervoor wordt 
gezorgd dat de instrumenten van het 
cohesiebeleid, inclusief het ESF, meer 
effect hebben, door ze te richten op een 
concentratie van de financiële middelen 
op een kleiner aantal prioriteiten, het 
versterken van de voorwaarden voor 
institutionele hervormingen, een 
gerichtheid op duidelijke en meetbare 
doelstellingen en de invoering van 
ontwikkelings- en 
partnerschapsinvesteringsovereenkomsten 
tussen de Commissie en de lidstaten;

Schrappen

Or. fr

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is het ermee eens dat ervoor wordt 
gezorgd dat de instrumenten van het 
cohesiebeleid, inclusief het ESF, meer 
effect hebben, door ze te richten op een 
concentratie van de financiële middelen op 
een kleiner aantal prioriteiten, het 
versterken van de voorwaarden voor 
institutionele hervormingen, een 
gerichtheid op duidelijke en meetbare 
doelstellingen en de invoering van 

3. is het ermee eens dat ervoor wordt 
gezorgd dat de instrumenten van het 
cohesiebeleid, inclusief het ESF, meer 
effect hebben, door ze te richten op een 
concentratie van de financiële middelen op 
een kleiner aantal prioriteiten, het 
versterken van de voorwaarden voor 
institutionele hervormingen, bevordering 
van het partnerschapsbeginsel, een 
gerichtheid op duidelijke en meetbare 
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ontwikkelings- en 
partnerschapsinvesteringsovereenkomsten 
tussen de Commissie en de lidstaten;

doelstellingen en de invoering van 
ontwikkelings- en 
partnerschapsinvesteringsovereenkomsten 
tussen de Commissie en de lidstaten;

Or. en

Amendement 27
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat het ESF een 
meerjarig programma is dat een essentiële 
rol vervult om de kansen op de 
arbeidsmarkt te verhogen, dat een 
bijdrage levert aan een versterking van de 
maatschappelijke integratie, maar ook 
aan het concurrentievermogen van 
Europa's regio's, stelt daarom voor een 
groter deel van ESF-middelen te wijden 
aan horizontale prioriteiten gekoppeld 
aan de doorvoering van een actief 
arbeidsmarktbeleid;

Or. lt

Amendement 28
Kerstin Westphal

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 
gericht op de schepping van nieuwe banen, 
rekening houdend met de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 
goed is voor twee derde van alle banen in 
de particuliere sector;

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 
gericht op de schepping van nieuwe banen, 
rekening houdend met de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 
goed is voor twee derde van alle banen in 
de particuliere sector; wijst er in dit 
verband op dat ook de kennis en de 
ervaring van oudere mensen gebruikt 
moet worden, bijvoorbeeld in coaching-
projecten;
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Or. de

Amendement 29
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 
gericht op de schepping van nieuwe banen, 
rekening houdend met de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 
goed is voor twee derde van alle banen in 
de particuliere sector;

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 
gericht op de schepping van nieuwe banen, 
rekening houdend met de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 
goed is voor twee derde van alle banen in 
de particuliere sector; ook moeten er 
opleidingen worden ontwikkeld die 
aangepast zijn aan de behoeften van het 
bedrijfsleven;

Or. pt

Amendement 30
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 
gericht op de schepping van nieuwe banen, 
rekening houdend met de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 
goed is voor twee derde van alle banen in 
de particuliere sector;

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 
gericht op de schepping van nieuwe banen, 
prioritair rekening houdend met de 
behoeften van het midden- en kleinbedrijf 
(MKB), dat goed is voor twee derde van 
alle banen in de particuliere sector;

Or. es

Amendement 31
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 
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gericht op de schepping van nieuwe banen, 
rekening houdend met de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 
goed is voor twee derde van alle banen in 
de particuliere sector;

gericht op de schepping van nieuwe banen, 
rekening houdend met de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 
goed is voor twee derde van alle banen in 
de particuliere sector; benadrukt het 
belang van middelen uit de particuliere 
sector voor scholing en het scheppen van 
werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 32
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 
gericht op de schepping van nieuwe banen, 
rekening houdend met de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 
goed is voor twee derde van alle banen in 
de particuliere sector;

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 
gericht op de schepping van nieuwe banen, 
rekening houdend met de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 
goed is voor twee derde van alle banen in 
de particuliere sector; is van mening dat 
hervormingen van de arbeidsmarkt 
moeten worden gestimuleerd om de 
flexizekerheid te verbeteren; merkt op dat 
de nodige vaardigheden voor het werk van 
vandaag en morgen moeten worden 
ontwikkeld, de kwaliteit van de 
werkgelegenheid verbeterd en betere 
arbeidsvoorwaarden gewaarborgd moeten 
worden, alsook betere voorwaarden voor 
het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen;

Or. lt

Amendement 33
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 
gericht op de schepping van nieuwe banen, 

4. steunt beleidsmaatregelen die zijn 
gericht op de schepping van nieuwe banen, 
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rekening houdend met de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 
goed is voor twee derde van alle banen in 
de particuliere sector;

rekening houdend met de behoeften van 
het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat 
goed is voor twee derde van alle banen in 
de particuliere sector; verzoekt de lidstaten 
en de Commissie zich daarbij met name te 
richten op het ondernemerschap onder 
vrouwen, aangezien deze de afgelopen 
tien jaar niet verder tot ontwikkeling is 
gekomen, en daarmee op de creatie van 
een gunstige omgeving voor de creatie en 
instandhouding van banen, alsook op 
verbetering van hun toegang tot 
financiering;

Or. en

Amendement 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a) vestigt de aandacht op de stijgende 
werkloosheid onder vrouwen, zelfs onder 
degenen die hoge kwalificaties en 
vaardigheden bezitten, en roept de 
Commissie op om maatregelen te nemen 
die zijn gericht op gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt;

Or. pl

Amendement 36
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op het belang van de 
verwezenlijking van de Europese 
beginselen voor flexizekerheid; moedigt 
aan dat er behoefte is aan een 
gecoördineerd systeem van 
arbeidsdiensten, opleiding, 
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inkomenssteun en diensten waarin de 
voor de markt benodigde flexibiliteit met 
de voor werknemers noodzakelijke 
zekerheid en inzetbaarheid wordt 
verzoend en het evenwicht tussen deze 
factoren wordt verbeterd;

Or. lt

Amendement 37
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de Commissie de huidige 
EU-schema’s van rechtstreekse 
steunverlening aan bedrijven te 
herbekijken en de mogelijkheid na te 
gaan een zo groot mogelijk deel van die 
steunverlening te besteden aan het 
creëren van nieuwe arbeidsplaatsen in 
bedrijven, het ontwikkelen van de 
vaardigheden van de werknemers, het 
verhogen van de kwalificaties en het 
verwezenlijken van programma’s voor een 
leven lang leren;

Or. lt

Amendement 38
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het belangrijk is 
te zorgen voor effectieve prikkels en 
kostendelingsregelingen om de 
investeringen van overheid en 
particulieren in de nascholing van 
werknemers en in een leven lang 
leren, met nadruk op informatie- en 
communicatietechnologie en digitale 

5. is van mening dat het belangrijk is te 
zorgen voor effectieve prikkels en 
kostendelingsregelingen om de 
investeringen van overheid en particulieren 
in de nascholing van werknemers en 
arbeiders, in integratie van de meest 
achtergestelden op de arbeidsmarkt, met 
onder meer nadruk op informatie- en 



AM\871482NL.doc 17/25 PE467.282v01-00

NL

geletterdheid, te verhogen; communicatietechnologie en digitale 
geletterdheid, te verhogen;

Or. fr

Amendement 39
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het belangrijk is te 
zorgen voor effectieve prikkels en 
kostendelingsregelingen om de 
investeringen van overheid en particulieren 
in de nascholing van werknemers en in een 
leven lang leren, met nadruk op informatie-
en communicatietechnologie en digitale 
geletterdheid, te verhogen;

5. is van mening dat het noodzakelijk is te 
zorgen voor effectieve prikkels en 
kostendelingsregelingen om de 
investeringen van overheid en particulieren 
in de nascholing van werknemers en in een
leven lang leren, met nadruk op informatie-
en communicatietechnologie en digitale 
geletterdheid, te verhogen;

Or. es

Amendement 40
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het belangrijk is te 
zorgen voor effectieve prikkels en 
kostendelingsregelingen om de 
investeringen van overheid en particulieren 
in de nascholing van werknemers en in een 
leven lang leren, met nadruk op informatie-
en communicatietechnologie en digitale 
geletterdheid, te verhogen;

5. is van mening dat het belangrijk is te 
zorgen voor effectieve prikkels en 
kostendelingsregelingen om de 
investeringen van overheid en particulieren 
in de nascholing van werknemers en in een 
leven lang leren te verhogen, met nadruk 
op informatie- en 
communicatietechnologie, digitale 
geletterdheid, op taalverwerving, training 
in planning, analyses, organisatie, 
oplossen van problemen en op de 
ontwikkeling van vaardigheden met 
nieuwe situaties om te kunnen gaan;

Or. lt
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Amendement 41
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat het belangrijk is te 
zorgen voor effectieve prikkels en 
kostendelingsregelingen om de 
investeringen van overheid en particulieren 
in de nascholing van werknemers en in een 
leven lang leren, met nadruk op informatie-
en communicatietechnologie en digitale 
geletterdheid, te verhogen;

5. is van mening dat het belangrijk is te 
zorgen voor effectieve prikkels en 
kostendelingsregelingen om de 
investeringen van overheid en particulieren 
in de nascholing van werknemers en in een 
leven lang leren, met nadruk op informatie-
en communicatietechnologie en digitale 
geletterdheid, te verhogen; wijst op het 
belang van een betere toegang van 
mensen tot ICT, ongeacht hun 
woonplaats en sociale positie;

Or. en

Amendement 43
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het feit dat de uitwisseling 
van ervaringen en de totstandbrenging van 
netwerken tussen instellingen van het 
hoger onderwijs, onderzoekscentra en 
bedrijfscentra belangrijk is om het niveau 
van de vaardigheden te verhogen en de 
vaardigheden aan te passen aan de 
behoeften op de arbeidsmarkt;

6. benadrukt het feit dat de uitwisseling 
van ervaringen, goede praktijken en de 
totstandbrenging van netwerken en 
coördinatiemechanismen tussen 
instellingen van het hoger onderwijs, 
onderzoekscentra en bedrijfscentra 
belangrijk is om het niveau van de 
vaardigheden te verhogen en de 
vaardigheden aan te passen aan de 
behoeften op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 44
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het feit dat de uitwisseling 
van ervaringen en de totstandbrenging van 
netwerken tussen instellingen van het 
hoger onderwijs, onderzoekscentra en 
bedrijfscentra belangrijk is om het niveau 
van de vaardigheden te verhogen en de 
vaardigheden aan te passen aan de 
behoeften op de arbeidsmarkt;

6. benadrukt het feit dat de uitwisseling 
van ervaringen en de totstandbrenging van 
netwerken tussen instellingen van het 
hoger onderwijs, onderzoekscentra en 
bedrijfscentra essentieel is om het niveau 
van de vaardigheden te verhogen en de 
vaardigheden aan te passen aan de 
behoeften op de arbeidsmarkt;

Or. es

Amendement 46
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het feit dat de uitwisseling 
van ervaringen en de totstandbrenging van 
netwerken tussen instellingen van het 
hoger onderwijs, onderzoekscentra en 
bedrijfscentra belangrijk is om het niveau 
van de vaardigheden te verhogen en de 
vaardigheden aan te passen aan de 
behoeften op de arbeidsmarkt;

6. benadrukt het feit dat de uitwisseling 
van ervaringen en de totstandbrenging van 
netwerken, zowel op nationaal als op 
internationaal niveau, tussen instellingen 
van het hoger onderwijs, onderzoekscentra 
en bedrijfscentra belangrijk is om het 
niveau van de vaardigheden te verhogen en 
de vaardigheden aan te passen aan de 
behoeften op de arbeidsmarkt;

Or. lt

Amendement 47
Juozas Imbrasas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het feit dat de uitwisseling 
van ervaringen en de totstandbrenging van 
netwerken tussen instellingen van het 
hoger onderwijs, onderzoekscentra en 
bedrijfscentra belangrijk is om het niveau 
van de vaardigheden te verhogen en de 
vaardigheden aan te passen aan de 

6. benadrukt het feit dat de uitwisseling 
van ervaringen en de totstandbrenging van 
netwerken tussen instellingen van het 
hoger onderwijs, onderzoekscentra en 
bedrijfscentra belangrijk is om het niveau 
van de vaardigheden te verhogen en de 
vaardigheden aan te passen aan de 
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behoeften op de arbeidsmarkt; behoeften op de arbeidsmarkt; is van 
mening dat op de arbeidsmarkt gunstige 
voorwaarden voor arbeidsplaatsen moeten 
worden gecreëerd, zoals een verlaging van 
administratieve lasten en van arbeids- en 
mobiliteitskosten, dit is vooral van belang 
voor zich snel ontwikkelende sectoren die 
erg afhankelijk zijn van wetenschappelijk 
onderzoek en technologische 
ontwikkeling, evenzo moet 
ondernemerschap worden gestimuleerd 
door bijvoorbeeld de uitwisseling van 
goede praktijken in het 
ondernemerschapsonderwijs of de 
invoering van een "Erasmus"-
programma voor jonge ondernemers;

Or. lt

Amendement 48
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. benadrukt het feit dat de uitwisseling 
van ervaringen en de totstandbrenging van 
netwerken tussen instellingen van het 
hoger onderwijs, onderzoekscentra en
bedrijfscentra belangrijk is om het niveau 
van de vaardigheden te verhogen en de 
vaardigheden aan te passen aan de 
behoeften op de arbeidsmarkt;

6. benadrukt het feit dat de uitwisseling 
van ervaringen en de totstandbrenging van 
netwerken tussen instellingen van het 
hoger onderwijs, onderzoekscentra,
bedrijfscentra, openbare instellingen en 
lokale autoriteiten belangrijk is om het 
niveau van de vaardigheden te verhogen en 
de vaardigheden aan te passen aan de 
behoeften op de arbeidsmarkt; verzoekt de 
lokale en regionale autoriteiten om het 
communautair milieubeheer- en 
milieuauditsysteem (EMAS) actief aan de 
man te brengen en alle economische 
sectoren aan te moedigen te streven naar 
EMAS-registratie; pleit voor het opzetten 
van 
beroepskeuzevoorlichtingsprogramma's 
voor lokale en regionale overheden ten 
einde de algemene kennis over 
vraagstukken met betrekking tot ecologie 
en milieu ten behoeve van de 
ontwikkeling van een duurzame economie 
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te vergroten; 

Or. en

Amendement 49
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. vraagt na te denken over de 
mogelijkheid in de toekomst uniforme 
Europese criteria voor het hoger 
onderwijs uit te werken om 
gemeenschappelijke voorwaarden te 
creëren voor studerenden die later op de 
Europese arbeidsmarkt terechtkomen en 
om de werking van universiteiten te 
verbeteren door het uitwisselen van goede 
praktijken;

Or. lt

Amendement 50
Elisabeth Schroedter

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ingenomen met het 
Commissievoorstel om de 
totstandbrenging van Europese kernen 
van excellentie voor de academische 
specialisaties voor de banen van morgen 
te bevorderen; wijst erop dat met name in 
stedelijke gebieden de regionale en lokale 
overheden het best in staat zijn de voor de 
groei van clusters van innovatieve 
ondernemingen benodigde voorwaarden 
te scheppen; onderstreept dat dergelijke 
clusters een doorslaggevende rol kunnen 
spelen in de ontwikkeling van de lokale 
economie en dat deze zorgen kan voor 
nieuwe banen in de regio’s.
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Or. en

Amendement 51
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat de 
hoofdverantwoordelijkheid voor het halen 
van de doelstellingen van de agenda voor 
nieuwe vaardigheden en banen ligt bij de 
lidstaten; acht het daarom van essentieel 
belang dat de Commissie ervoor zorgt dat 
in elke lidstaat rekening met de 
doelstellingen van de agenda wordt 
gehouden;

7. wijst erop dat de 
hoofdverantwoordelijkheid voor het halen 
van de doelstellingen van de agenda voor 
nieuwe vaardigheden en banen ligt bij de 
lidstaten en hun regio’s; acht het daarom 
van essentieel belang dat de Commissie 
ervoor zorgt dat in elke lidstaat rekening 
met de doelstellingen van de agenda wordt 
gehouden;

Or. en

Amendement 52
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie maatregelen te 
nemen om de administratieve en wettelijke 
belemmeringen te verwijderen om de 
mobiliteit van de beroepsbevolking te 
verbeteren: bij de erkenning van 
kwalificaties en de meeneembaarheid van 
aanvullende pensioenrechten.

8. verzoekt de Commissie maatregelen te 
nemen om de administratieve en wettelijke 
belemmeringen te verwijderen om de 
mobiliteit van werknemers en arbeiders te 
verbeteren: bij de erkenning van 
kwalificaties en de meeneembaarheid van 
pensioenrechten en aanvullende 
pensioenrechten, evenals de 
meeneembaarheid van rechten op het 
gebied van openbare of particuliere 
ziektekostenverzekering.

Or. fr

Amendement 54
Elisabeth Schroedter
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie maatregelen te 
nemen om de administratieve en wettelijke 
belemmeringen te verwijderen om de 
mobiliteit van de beroepsbevolking te 
verbeteren: bij de erkenning van 
kwalificaties en de meeneembaarheid van 
aanvullende pensioenrechten.

8. verzoekt de Commissie maatregelen te 
nemen om de administratieve en wettelijke 
belemmeringen te verwijderen om de 
mobiliteit van de beroepsbevolking te 
verbeteren: bij de erkenning van 
kwalificaties en de meeneembaarheid van 
aanvullende pensioenrechten; is 
ingenomen met het initiatief van de 
Commissie om het Europees netwerk van 
diensten voor de arbeidsvoorziening 
(EURES) te hervormen teneinde de 
dienstverlening aan mobiele werknemers 
en werkzoekenden in met name 
grensregio's te verbeteren; wijst erop dat 
EURES een sleutelrol speelt bij de 
adviesverlening aan mobiele werknemers 
en werkzoekenden ten aanzien van hun 
rechten en dat het hiermee een niet te 
onderschatten bijdrage levert aan de 
totstandbrenging van een ware interne 
markt; wijst op de belangrijke rol van de 
sociale partners als het gaat om 
adviesverlening aan werknemers in 
grensoverschrijdende partnerschappen ter 
verbetering van de economische situatie 
in grensregio's.

Or. en

Amendement 55
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening, gegeven de snelheid 
waarmee de technologie en 
productiesystemen zich ontwikkelen, dat 
er een procedure voor de permanente 
evaluatie van de agenda in het licht van 
deze veranderingen moet worden 
ingesteld;
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Or. es

Amendement 56
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. wenst dat regionale en lokale 
actoren worden betrokken bij dit proces 
van evaluatie en specificatie van en 
aanpassing aan de veranderingen die zich 
tijdens de toepassing van de agenda zullen 
voordoen.

Or. es

Amendement 57
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. acht het in het licht van het 
innovatiepartnerschap voor actief en 
gezond ouder worden van belang de 
begeleiding en activering van oudere 
mensen te bevorderen en te ondersteunen;

Or. en

Amendement 58
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt in brede begeleiding te 
voorzien in de werkgelegenheid van 
oudere werknemers aangezien tot op dit 
moment de belangstelling in het 
bedrijfsleven voor oudere werknemers 
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achterblijft.

Or. nl

Amendement 59
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. stimuleert de Commissie een 
document van indicatieve waarde op te 
stellen, waarin duidelijk staat beschreven 
hoeveel een lidstaat minimaal van haar 
bbp moet besteden aan het creëren van 
nieuwe arbeidsplaatsen en aan 
programma’s voor een leven lang leren en 
bijscholingen.

Or. lt


