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Amendement 1
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de verontrustend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme 
verschillen tussen de lidstaten, waar de 
jeugdwerkloosheidscijfers variëren van 
minder dan 15% tot meer dan 55%, alsook 
op het hoge aantal jongeren (14 miljoen 
tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, 
werk of stage (NEET-not in education, 
employment or training), waarmee het 
Europese project als zodanig in het 
gedrang komt omdat zij een bedreiging
vormt voor de economische ontwikkeling 
en de levensvatbaarheid van een verenigd 
Europa met een gelijke levenskwaliteit en 
arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de regio's van de EU als bedoeld i 
artikel 174 VWEU;

1. wijst op de ongekend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de 
onevenredige verdeling tussen de lidstaten, 
waar de jeugdwerkloosheidscijfers variëren 
van minder dan 15% tot meer dan 55%, 
alsook op het hoge aantal jongeren (15
miljoen tussen 15 en 29 jaar) dat geen 
toegang heeft tot onderwijs of een 
opleiding, waardoor zij niet in staat zijn 
de benodigde professionele en 
maatschappelijke ervaring op te doen, 
hetgeen een ernstige bedreiging vormt 
voor de concurrentiepositie en de 
economische ontwikkeling en de 
levensvatbaarheid van een verenigd Europa 
met een gelijke levenskwaliteit en 
arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de regio's van de EU als bedoeld i 
artikel 174 VWEU;

Or. bg

Amendement 2
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de verontrustend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme 
verschillen tussen de lidstaten, waar de 
jeugdwerkloosheidscijfers variëren van 
minder dan 15% tot meer dan 55%, alsook 
op het hoge aantal jongeren (14 miljoen 
tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, werk 
of stage (NEET-not in education, 

1. wijst op de verontrustend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme 
verschillen tussen de lidstaten, waar de 
jeugdwerkloosheidscijfers variëren van 
minder dan 15% tot meer dan 55%, alsook 
op het hoge aantal jongeren (14 miljoen 
tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, werk 
of stage (NEET-not in education, 
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employment or training), waarmee het 
Europese project als zodanig in het 
gedrang komt omdat zij een bedreiging 
vormt voor de economische ontwikkeling 
en de levensvatbaarheid van een verenigd 
Europa met een gelijke levenskwaliteit en 
arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de regio's van de EU als bedoeld in 
artikel 174 VWEU;

employment or training), een kenmerk van 
het verschil in prestaties en 
concurrentievermogen tussen de 
verschillende nationale economieën;
beveelt op grond van deze grote 
verschillen snelle en diepgrijpende, 
structurele hervormingen in de 
crisislanden aan omdat de 
omstandigheden een bedreiging vormen
voor de economische ontwikkeling en de 
levensvatbaarheid van een verenigd Europa 
met een gelijke levenskwaliteit en 
arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de regio's van de EU als bedoeld in 
artikel 174 VWEU;

Or. de

Amendement 3
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de verontrustend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme 
verschillen tussen de lidstaten, waar de 
jeugdwerkloosheidscijfers variëren van 
minder dan 15% tot meer dan 55%, alsook 
op het hoge aantal jongeren (14 miljoen 
tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, werk 
of stage (NEET-not in education, 
employment or training), waarmee het 
Europese project als zodanig in het 
gedrang komt omdat zij een bedreiging 
vormt voor de economische ontwikkeling 
en de levensvatbaarheid van een verenigd 
Europa met een gelijke levenskwaliteit en 
arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de regio's van de EU als bedoeld in 
artikel 174 VWEU;

1. wijst op de verontrustend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme 
verschillen tussen de lidstaten, waar de 
jeugdwerkloosheidscijfers variëren van 
minder dan 15% tot meer dan 60%, alsook 
op het hoge aantal jongeren (14 miljoen 
tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, werk 
of stage (NEET-not in education, 
employment or training), waarmee het 
Europese project als zodanig in het 
gedrang komt omdat zij een bedreiging 
vormt voor de economische ontwikkeling 
en de levensvatbaarheid van een verenigd 
Europa met een gelijke levenskwaliteit en 
arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de regio's van de EU als bedoeld in
artikel 174 VWEU; herinnert eraan dat 
jongeren het recht hebben op een goede 
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baan die overeenstemt met hun opleiding 
en die hen in staat stelt een waardig en 
autonoom leven te leiden zonder armoede 
en gebrek;

Or. fr

Amendement 4
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de verontrustend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme 
verschillen tussen de lidstaten, waar de 
jeugdwerkloosheidscijfers variëren van 
minder dan 15% tot meer dan 55%, alsook 
op het hoge aantal jongeren (14 miljoen 
tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, werk 
of stage (NEET-not in education, 
employment or training) waarmee het 
Europese project als zodanig in het 
gedrang komt omdat zij een bedreiging 
vormt voor de economische ontwikkeling 
en de levensvatbaarheid van een verenigd 
Europa met een gelijke levenskwaliteit en 
arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de regio's van de EU als bedoeld in 
artikel 174 VWEU;

1. wijst op de verontrustend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme 
verschillen tussen de lidstaten, waar de 
jeugdwerkloosheidscijfers variëren van 
minder dan 15% tot meer dan 55%, alsook 
op het hoge aantal jongeren (14 miljoen 
tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, werk 
of stage (NEET-not in education, 
employment or training); daarbij komt nog
de onzekere arbeidssituatie van een groot 
aantal jongeren die wel een baan hebben; 
beide situaties zorgen ervoor dat het 
Europese project als zodanig in het 
gedrang komt omdat zij een bedreiging 
vormen voor de economische ontwikkeling 
en de levensvatbaarheid van een verenigd 
Europa met een gelijke levenskwaliteit en 
arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de regio's van de EU als bedoeld in 
artikel 174 VWEU;

Or. es

Amendement 5
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de verontrustend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme 
verschillen tussen de lidstaten, waar de 
jeugdwerkloosheidscijfers variëren van 
minder dan 15% tot meer dan 55%, alsook 
op het hoge aantal jongeren (14 miljoen 
tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, werk 
of stage (NEET-not in education, 
employment or training), waarmee het 
Europese project als zodanig in het 
gedrang komt omdat zij een bedreiging 
vormt voor de economische ontwikkeling 
en de levensvatbaarheid van een verenigd 
Europa met een gelijke levenskwaliteit en 
arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de regio's van de EU als bedoeld in 
artikel 174 VWEU;

1. wijst op de verontrustend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme 
verschillen tussen de regio's en de lidstaten 
van de Europese Unie, waar de 
jeugdwerkloosheidscijfers variëren van 
minder dan 10% tot meer dan 60%, alsook 
op het hoge aantal jongeren (14 miljoen 
tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, werk 
of stage (NEET-not in education, 
employment or training), waarmee het 
Europese project als zodanig in het 
gedrang komt omdat zij een bedreiging 
vormt voor de economische ontwikkeling 
en de levensvatbaarheid van een verenigd 
Europa met een gelijke levenskwaliteit en 
arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de regio's van de EU als bedoeld in 
artikel 174 VWEU;

Or. fr

Amendement 6
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de verontrustend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme 
verschillen tussen de lidstaten, waar de 
jeugdwerkloosheidscijfers variëren van 
minder dan 15% tot meer dan 55%, alsook 
op het hoge aantal jongeren (14 miljoen 
tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, werk 
of stage (NEET-not in education, 
employment or training), waarmee het 
Europese project als zodanig in het 
gedrang komt omdat zij een bedreiging 
vormt voor de economische ontwikkeling 
en de levensvatbaarheid van een verenigd 

1. wijst op de verontrustend hoge 
jeugdwerkloosheid en vooral op de enorme 
verschillen tussen de lidstaten, waar de 
jeugdwerkloosheidscijfers variëren van 
minder dan 15% tot meer dan 55%, alsook 
op het hoge aantal jongeren (14 miljoen 
tussen 15 en 30 jaar) zonder scholing, werk 
of stage (NEET-not in education, 
employment or training), waarmee het 
Europese project als zodanig in het 
gedrang komt omdat zij leidt tot verlies 
van toekomstige economische 
groeimogelijkheden voor de EU en een 
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Europa met een gelijke levenskwaliteit en 
arbeidsomstandigheden en voor de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
van de regio's van de EU als bedoeld i 
artikel 174 VWEU;

bedreiging vormt voor de economische 
ontwikkeling en de levensvatbaarheid van 
een verenigd Europa met een gelijke 
levenskwaliteit en arbeidsomstandigheden 
en voor de economische, sociale en 
territoriale cohesie van de regio's van de 
EU als bedoeld i artikel 174 VWEU;

Or. en

Amendement 7
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het belang van het 
regionale niveau bij de beleidsbepaling 
ten aanzien van scholing en begeleiding 
van jongeren en werklozen teneinde zo 
goed mogelijk aan te sluiten op de reële 
arbeidsmarktregio's en de betrokken 
personen van dichtbij te kunnen volgen;

Or. fr

Amendement 8
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de jongeren, door 
hun sociaaleconomische structuur, een 
van de kwetsbaarste groepen zijn in de 
Europese Unie als het om 
werkgelegenheid gaat, vooral in deze 
tijden van economische en financiële 
crisis, omdat ze met zoveel zijn op de 
arbeidsmarkt en omdat ze op dat vlak de 
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zwaarste problemen hebben; beklemtoont 
dan ook dat we op zoek moeten gaan naar 
oplossingen om de Europese jeugd, die 
niet meer in de traditionele oplossingen 
gelooft (onderwijs en werk), te helpen een 
uitweg te vinden uit de "impasse" en 
specifieke antwoorden te vinden voor hun 
verscheidene situaties door de 
beleidsmaatregelen af te stemmen op hun 
behoeften en niet omgekeerd;

Or. es

Amendement 9
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de 
jeugdwerkloosheid onvoorstelbare 
niveaus heeft bereikt en dat efficiëntere 
maatregelen op EU-, nationaal en 
regionaal niveau vereist zijn; is daarom 
van mening dat in deze tijd, waarin de 
Europese Unie met vele problemen en 
uitdagingen geconfronteerd wordt, de 
behoefte aan sterke en innoverende 
jongeren die bereid zijn om de 
uitdagingen die ze op hun pad vinden aan 
te gaan, groter dan ooit is;

Or. en

Amendement 10
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren;

2. benadrukt dat, afgezien van de 
economische crisis die Europa momenteel 
doormaakt, de huidige situatie toe te 
schrijven is aan structurele problemen die 
het gevolg zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
verbeterd; legt de nadruk op de noodzaak 
om nieuwe, ambitieuzere en meer 
inclusieve onderwijsstrategieën te 
introduceren, die met name een efficiënte
overgang naar het beroepsleven van 
jongeren die het onderwijssysteem 
verlaten, en de totstandbrenging van meer 
zekerheid biedende beroepsloopbanen 
stimuleren;

Or. fr

Amendement 11
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven 
is aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en beklemtoont dat we de structurele 
problemen die voortvloeien uit het
onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid 
moeten bijsturen; we hebben ambitieuzere 
onderwijsstrategieën nodig die beter 
geworteld zijn in de regio's, waarin 
rekening wordt gehouden met de 
verscheidenheid aan situaties, die op een 
flexibele manier kunnen worden 
toegepast naargelang de specifieke 
behoeften en kenmerken van de regio's en
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totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren;

die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren;

Or. es

Amendement 12
Karima Delli, Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren;

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
fatsoenlijke, duurzame en langdurige 
werkgelegenheid en dat de huidige situatie 
toe te schrijven is aan structurele 
problemen die onder andere het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd om de uitvoering van 
efficiëntere strategieën voor de overgang 
naar het beroepsleven (met een nauwe 
koppeling tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen te stimuleren;

Or. en

Amendement 13
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren;

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren; 
benadrukt de alarmerende gevolgen van 
de economische crisis en de 
bezuinigingsmaatregelen voor de situatie 
van jongeren; herinnert eraan dat het 
snijden in de begroting een serieuze 
bedreiging is voor investeringen op 
gebieden die specifiek belangrijk zijn voor 
de toekomst van jongeren zoals scholing, 
opleiding, onderzoek en innovatie;

Or. fr

Amendement 14
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame, stabiele en langdurige 
werkgelegenheid en dat de huidige situatie 
toe te schrijven is aan structurele 
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zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren;

problemen die het gevolg zijn van 
onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid dat 
moet worden bijgestuurd door het 
opstellen van nieuwe en ambitieuzere 
onderwijsstrategieën die beter geworteld 
zijn in de regio's, die de uitvoering van 
efficiëntere strategieën voor de overgang 
naar het beroepsleven (met een nauwe 
koppeling tussen school en werk) 
stimuleren;

Or. bg

Amendement 15
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren;

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren. 
Daarnaast is het belangrijk om 
prioriteitsgebieden vast te stellen met het 
oog op de ontwikkeling van elk van de 
regio's en om 
ondernemerschapsprogramma's voor 
jongeren vorm te geven of in het leven te 
roepen;
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Or. pt

Amendement 16
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren;

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren, 
waarin ook verplichte stages worden 
opgenomen gedurende de 
onderwijsloopbaan, in alle scholen, voor 
een eerste relevante beroepservaring;

Or. ro

Amendement 17
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
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en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren;

en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk, vooral door middel 
van duale opleidingen) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren; 

Or. en

Amendement 18
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's, die de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
biedende beroepsloopbanen stimuleren;

2. benadrukt dat stimulering van de 
economische activiteit een eerste 
voorwaarde is voor het scheppen van 
duurzame en langdurige werkgelegenheid 
en dat de huidige situatie toe te schrijven is 
aan structurele problemen die het gevolg 
zijn van onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat moet worden 
bijgestuurd, aangezien er nieuwe en 
ambitieuzere onderwijsstrategieën moeten 
komen die beter geworteld zijn in de 
regio's en er netwerken van platforms 
moeten worden ingesteld voor uitwisseling 
van ervaringen en optimale 
werkmethoden tussen regio's en hun 
lidstaat, om de uitvoering van efficiëntere 
strategieën voor de overgang naar het 
beroepsleven (met een nauwe koppeling 
tussen school en werk) en de 
totstandbrenging van meer zekerheid 
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biedende beroepsloopbanen te stimuleren;

Or. en

Amendement 19
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat het belangrijk is om 
de geografische onevenwichtigheden 
tussen de vraag naar en het aanbod van 
banen aan te pakken, zowel binnen de 
lidstaten als tussen de verschillende 
lidstaten, in het bijzonder via 
hervormingen van EURES, om zo de 
kansen van jongeren op de arbeidsmarkt 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 20
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het Europees
regionaal beleid, dat erop gericht is de 
inspanningen van de lidstaten om de 
economische activiteit aan te zwengelen 
en de werkgelegenheid te bevorderen op 
het hele grondgebied, en in het bijzonder 
in de meest getroffen regio's, te versterken 
en aan te vullen, een essentieel instrument 
is van de Europese Unie om de huidige 
situatie het hoofd te bieden, omdat het 
leiddraden en richtsnoeren bevat om de 
nodige structurele hervormingen te doen 
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en de investeringen te bundelen rond 
prioritaire acties; is van mening dat de 
gecoördineerde actie van de vijf fondsen 
van het gemeenschappelijk strategisch 
kader (EFRO, ESF, Cohesiefonds, 
ELFPO en EFMV) essentieel is om 
gezamenlijk het concurrentievermogen en 
de convergentie te bevorderen, omdat er 
voor elk land en voor elke Europese regio 
prioriteiten worden vastgesteld teneinde 
het geld in de meest geschikte projecten te 
investeren en omdat er steun wordt 
verleend aan alle financiële instrumenten 
die privé-investeringen kunnen stimuleren 
teneinde tegelijkertijd het effect van de 
nationale investeringen te 
vermenigvuldigen;

Or. es

Amendement 21
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt dat er geen sprake kan 
zijn van economische, sociale en 
territoriale samenhang in de hele 
Europese Unie als we niet investeren in de 
meest benadeelde gebieden, en dat de 
structuurfondsen daarbij moeten helpen; 
we moeten vermijden dat er regio's zijn 
waar nauwelijks of geen activiteit is door 
privé-investeringen en economische en 
regionale ontwikkeling te bevorderen;

Or. es

Amendement 22
Verónica Lope Fontagné



AM\939864NL.doc 17/38 PE513.123v02-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. wijst erop dat het belangrijk is 
om de mobiliteit van onze jongeren te 
stimuleren, zowel op nationaal als 
Europees vlak, zodat ze zich persoonlijk 
en beroepsmatig kunnen ontplooien;

Or. es

Amendement 23
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het, gezien de 
verwachting dat elk jaar 15% van de 
banen verdwijnen en er evenveel nieuwe 
worden geschapen, noodzakelijk is de 
veranderingen volledig en proactief in 
kaart te brengen om een werkelijk 
efficiënt werkgelegenheidsbeleid te 
kunnen voeren; is van mening dat er een 
kwalificatiebeleid moet worden gevoerd 
dat de initiële en voortgezette aanpassing 
van de vaardigheden aan de behoeften 
van het bedrijfsleven en van de economie 
in alle regio's van de EU bevordert;

3. is van mening dat op de arbeidsmarkt 
zowel banen gecreëerd als vernietigd 
worden in verschillende sectoren van de 
economie en dat daarom voortdurend
gewerkt moet worden aan opleiding en 
systemen voor bescherming en monitoring 
van werklozen om de ondernemingen en 
de werknemers zo goed mogelijk te 
begeleiden in deze structureel instabiele 
situatie; overweegt dat in een efficiënt 
arbeidsmarktbeleid het accent ook gelegd 
moet worden op de kwalificaties en de 
competenties die beantwoorden aan de 
behoeften van de economische actoren op 
regionaal gebied binnen de EU;

Or. fr

Amendement 24
Karima Delli, Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het, gezien de 
verwachting dat elk jaar 15% van de 
banen verdwijnen en er evenveel nieuwe 
worden geschapen, noodzakelijk is de 
veranderingen volledig en proactief in 
kaart te brengen om een werkelijk 
efficiënt werkgelegenheidsbeleid te kunnen 
voeren; is van mening dat er een 
kwalificatiebeleid moet worden gevoerd 
dat de initiële en voortgezette aanpassing 
van de vaardigheden aan de behoeften van 
het bedrijfsleven en van de economie in 
alle regio's van de EU bevordert;

3. is van mening dat er om een werkelijk 
efficiënt werkgelegenheidsbeleid te kunnen 
voeren behoefte is aan een algehele 
aanpak waarmee naar behoren kan 
worden ingespeeld op veranderingen en 
waarbij speciaal aandacht wordt besteed 
aan de meest gemarginaliseerde groepen 
onder de bevolking, voor wie het 
werkloosheidsrisico het hoogst is en die 
ook specifieke territoriale nadelen 
ondervinden; is van mening dat er een 
kwalificatiebeleid moet worden gevoerd 
dat de initiële en voortgezette aanpassing 
van de vaardigheden aan de behoeften van 
het bedrijfsleven en van de economie in 
alle regio's van de EU bevordert;

Or. en

Amendement 25
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het, gezien de 
verwachting dat elk jaar 15% van de banen 
verdwijnen en er evenveel nieuwe worden 
geschapen, noodzakelijk is de 
veranderingen volledig en proactief in 
kaart te brengen om een werkelijk efficiënt 
werkgelegenheidsbeleid te kunnen voeren; 
is van mening dat er een kwalificatiebeleid 
moet worden gevoerd dat de initiële en 
voortgezette aanpassing van de 
vaardigheden aan de behoeften van het 
bedrijfsleven en van de economie in alle 
regio's van de EU bevordert;

3. is van mening dat het, gezien de 
verwachting dat elk jaar 15% van de banen 
verdwijnen en er evenveel nieuwe worden 
geschapen, noodzakelijk is de 
veranderingen die noodzakelijk zijn om 
een werkelijk duurzame groei te 
verwezenlijken en werkgelegenheid te 
creëren, volledig en proactief in kaart te 
brengen; is van mening dat de 
maatregelen slechts efficiënt zullen zijn 
als ze onderling nauw met elkaar 
verweven zijn teneinde tegelijkertijd de 
productiviteit te verhogen, privé-
investeringen aan te moedigen en 
sectoren te bevorderen met een 
groeipotentieel, in het bijzonder groene en 
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ITC-sectoren; is van mening dat de 
ontwikkeling van het menselijk kapitaal in 
dat verband essentieel is en dat er een 
kwalificatiebeleid moet worden gevoerd 
dat de initiële en voortgezette aanpassing 
van de vaardigheden aan de behoeften van 
het bedrijfsleven en van de economie in 
alle regio's van de EU bevordert;

Or. es

Amendement 26
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het, gezien de 
verwachting dat elk jaar 15% van de banen 
verdwijnen en er evenveel nieuwe worden 
geschapen, noodzakelijk is de 
veranderingen volledig en proactief in 
kaart te brengen om een werkelijk efficiënt 
werkgelegenheidsbeleid te kunnen voeren; 
is van mening dat er een kwalificatiebeleid 
moet worden gevoerd dat de initiële en 
voortgezette aanpassing van de 
vaardigheden aan de behoeften van het 
bedrijfsleven en van de economie in alle 
regio's van de EU bevordert;

3. is van mening dat het, gezien de 
verwachting dat elk jaar 15% van de banen 
verdwijnen en er evenveel nieuwe worden 
geschapen, noodzakelijk is de 
veranderingen volledig en proactief in 
kaart te brengen om een werkelijk efficiënt 
werkgelegenheidsbeleid te kunnen voeren; 
onderstreept dat de kloof tussen het hoger 
onderwijs en de arbeidsmarkt moet 
worden gedicht, en wijst er met klem op 
dat het vooral de taak is van de 
opleidingsinstellingen om verbetering te 
brengen in de slechte aansluiting tussen 
onderwijsvaardigheden en de huidige 
banen; roept de EU-ministers van 
Onderwijs en de instellingen voor hoger 
onderwijs in de EU op leercontracten en 
stages als integraal onderdeel in de 
curricula van alle relevante studies en 
cursussen op te nemen; is van mening dat 
er een kwalificatiebeleid moet worden 
gevoerd dat de initiële en voortgezette 
aanpassing van de vaardigheden aan de 
behoeften van het bedrijfsleven en van de 
economie in alle regio's van de EU 
bevordert;
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Or. en

Amendement 27
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van mening dat het, gezien de 
verwachting dat elk jaar 15% van de banen 
verdwijnen en er evenveel nieuwe worden 
geschapen, noodzakelijk is de 
veranderingen volledig en proactief in 
kaart te brengen om een werkelijk efficiënt 
werkgelegenheidsbeleid te kunnen voeren; 
is van mening dat er een kwalificatiebeleid 
moet worden gevoerd dat de initiële en 
voortgezette aanpassing van de 
vaardigheden aan de behoeften van het 
bedrijfsleven en van de economie in alle 
regio's van de EU bevordert;

3. is van mening dat het, gezien de 
verwachting dat elk jaar 15% van de banen 
verdwijnen en er evenveel nieuwe worden 
geschapen, noodzakelijk is de 
veranderingen volledig en proactief in 
kaart te brengen om een werkelijk efficiënt 
werkgelegenheidsbeleid te kunnen voeren; 
is van mening dat er een kwalificatiebeleid 
moet worden gevoerd dat de initiële en 
voortgezette aanpassing van de 
vaardigheden aan de behoeften van het 
bedrijfsleven en van de economie in alle 
regio's van de EU bevordert, en dat 
toename van aanbod van arbeid wordt 
vermeden voor beroepen waar al te weinig 
werk is;

Or. ro

Amendement 28
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept op tot meer stabiliteit en 
zekerheid met betrekking tot 
arbeidsplaatsen, alsook tot het creëren 
van beschermingsmechanismen ter 
preventie van uitbuitingspraktijken door 
werkgevers in enkele lidstaten ten aanzien 
van jonge Europeanen;
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Or. bg

Amendement 29
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat mkb's de 
drijvende kracht achter Europa vormen, 
de hoeksteen van de werkgelegenheid en 
de voornaamste manier om uit de crisis te 
geraken; acht het dan ook noodzakelijk 
om hun toegang tot financiering en de 
bedrijfsomgeving waarin zij werkzaam 
zijn, te verbeteren;

Or. es

Amendement 30
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat naast de 
werkgelegenheidsstrategieën van de EU, 
steden en regio's een belangrijkere rol 
moeten spelen bij de beoordeling van de 
plaatselijke arbeidsmarkt en de 
samenstelling van op maat gemaakte 
programma's voor jongeren; 

Or. en

Amendement 31
Dimitar Stoyanov
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten aan tot het voeren van
doeltreffender onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat drie 
fundamentele kenmerken heeft: een 
vooruitziende aanpak, zodat beter wordt 
geanticipeerd op de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en onderwijs en opleiding 
daar beter op inspelen; meer engagement 
van alle betrokken actoren; en een 
regionale benadering die doeltreffender 
mechanismen oplevert voor het verwerven 
van inzicht in de problemen en de 
mogelijke oplossingen en het verkrijgen 
van een duidelijker beeld van de 
kwalificatievereisten;

4. spoort de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten aan tot het ontwikkelen 
van strategieën voor zowel opleiding als 
vergroting van de arbeidsmarkt door 
intensivering van de internationale 
samenwerking en zich daarbij te richten 
op drie fundamentele aspecten: een 
vooruitziende aanpak, zodat een betere 
analyse wordt gemaakt van de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en 
onderwijs en opleiding daar beter op 
inspelen; meer engagement van alle 
betrokken actoren en lokale partners; en 
een regionale benadering die doeltreffender 
mechanismen oplevert voor het verwerven 
van inzicht in de problemen en de 
mogelijke oplossingen en het verkrijgen 
van een duidelijker beeld van de 
kwalificatievereisten;

Or. bg

Amendement 32
Karima Delli, Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten aan tot het voeren van 
doeltreffender onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat drie 
fundamentele kenmerken heeft: een 
vooruitziende aanpak, zodat beter wordt 
geanticipeerd op de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en onderwijs en opleiding 
daar beter op inspelen; meer engagement 
van alle betrokken actoren; en een 
regionale benadering die doeltreffender 

4. spoort de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten aan tot het voeren van 
doeltreffender onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat drie 
fundamentele kenmerken heeft: 
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mechanismen oplevert voor het verwerven 
van inzicht in de problemen en de 
mogelijke oplossingen en het verkrijgen 
van een duidelijker beeld van de 
kwalificatievereisten;

- een vooruitziende aanpak, zodat beter 
wordt geanticipeerd op de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt en onderwijs en 
opleiding daar beter op inspelen; roept in 
dit verband de Commissie op nauwer 
samen te werken met de lidstaten om voor 
de lange en middellange termijn vast te 
stellen aan welke vaardigheden op de 
lokale en regionale arbeidsmarkt behoefte 
zal zijn;
- meer engagement van alle betrokken 
actoren met inbegrip van 
jongerenorganisaties;

- en een regionale benadering in het kader 
van geïntegreerde territoriale 
ontwikkelingsstrategieën, rekening 
houdend met lokale behoeften en speciale 
territoriale kenmerken, waardoor meer 
inzicht kan worden verkregen in 
toekomstgerichte banen, in het bijzonder 
in de innovatieve sectoren zoals het 
groene segment en sociale 
ondernemingen, en waardoor 
doeltreffender mechanismen kunnen 
worden gecreëerd voor het verwerven van 
inzicht in de problemen en de mogelijke 
oplossingen en het verkrijgen van een 
duidelijker beeld van de 
kwalificatievereisten;

Or. en

Amendement 33
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten aan tot het voeren van 
doeltreffender onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat drie 
fundamentele kenmerken heeft: een 
vooruitziende aanpak, zodat beter wordt 
geanticipeerd op de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en onderwijs en opleiding 
daar beter op inspelen; meer engagement 
van alle betrokken actoren; en een 
regionale benadering die doeltreffender 
mechanismen oplevert voor het verwerven 
van inzicht in de problemen en de 
mogelijke oplossingen en het verkrijgen 
van een duidelijker beeld van de 
kwalificatievereisten; 

4. spoort de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten aan tot het uivoeren van 
de in het kader van de 
jongerengarantieregeling ontwikkelde 
maatregelen, tot het bevorderen van 
uitwisselingen van succesvolle modellen 
die een positieve tendens in de 
vermindering van de jeugdwerkloosheid 
en het aantal NEET-jongeren te zien 
gaven en tot het voeren van doeltreffender 
onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid dat 
drie fundamentele kenmerken heeft: een 
vooruitziende aanpak, zodat beter wordt
geanticipeerd op de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en onderwijs en opleiding 
daar beter op inspelen; meer engagement 
van alle betrokken actoren; en een 
regionale benadering die doeltreffender 
mechanismen oplevert voor het verwerven 
van inzicht in de problemen en de 
mogelijke oplossingen en het verkrijgen 
van een duidelijker beeld van de 
kwalificatievereisten; 

Or. en

Amendement 34
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. spoort de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten aan tot het voeren van 
doeltreffender onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat drie 
fundamentele kenmerken heeft: een 
vooruitziende aanpak, zodat beter wordt 
geanticipeerd op de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en onderwijs en opleiding 
daar beter op inspelen; meer engagement 

4. spoort de lidstaten en de regionale en 
lokale autoriteiten aan tot het voeren van 
doeltreffender onderwijs- en 
werkgelegenheidsbeleid dat drie 
fundamentele kenmerken heeft: een 
vooruitziende aanpak, zodat beter wordt 
geanticipeerd op de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en onderwijs en opleiding 
daar beter op inspelen; meer engagement 
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van alle betrokken actoren; en een 
regionale benadering die doeltreffender
mechanismen oplevert voor het verwerven 
van inzicht in de problemen en de 
mogelijke oplossingen en het verkrijgen 
van een duidelijker beeld van de 
kwalificatievereisten;

van alle betrokken actoren, in het 
bijzonder de private sector; en een 
regionale benadering die doeltreffender 
mechanismen oplevert voor het verwerven 
van inzicht in de problemen en de 
mogelijke oplossingen en het verkrijgen 
van een duidelijker beeld van de
kwalificatievereisten; 

Or. en

Amendement 35
Karima Delli, Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten de mobiliteit 
van jongeren aan te moedigen door een 
betere erkenning van vaardigheden en 
kwalificaties, betere coördinatie tussen 
socialezekerheidsregelingen en betere 
toegang tot betaalbare woningen, met 
inbegrip van sociale huisvesting en 
financieringskredieten; 

Or. en

Amendement 36
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt het belang voorop van de 
programma's voor een leven lang leren 
met het oog op de bevordering van 
omscholing; benadrukt in dit opzicht de 
doelmatigheid van de Europese 
programma's die zouden moeten worden 
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voortgezet en versterkt in de volgende 
financiële programmeringsperiode. 

Or. fr

Amendement 37
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept de lidstaten en hun regio's op 
beleid te ontwikkelen in de strijd tegen 
schoolverlating en ter bevordering van de 
re-integratie van vroegtijdige 
schoolverlaters; benadrukt in dat opzicht 
de belangrijke inspanningen die geleverd 
moeten worden in veel lidstaten op het 
gebied van begeleiding en oriëntatie van 
leerlingen op de middelbare school en 
studenten op de universiteit; 

Or. fr

Amendement 38
Marietje Schaake

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de bestaande belemmeringen voor 
grensoverschrijdende leerplaatsen, 
opleidingscontracten en stages weg te 
werken teneinde het aanbod van en de 
vraag naar werkgerelateerde 
leermogelijkheden voor jongeren beter op 
elkaar te kunnen afstemmen en zo de 
mobiliteit en inzetbaarheid van jongeren 
te verbeteren, met name in grensgebieden;
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Or. en

Amendement 39
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten geen grote 
bezuinigingen door te voeren op 
belangrijke gebieden als onderwijs en 
innovatie, omdat dergelijke 
bezuinigingen, in combinatie met de 
andere negatieve gevolgen van de 
economische en financiële crisis, de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
ernstig belemmeren; 

Or. en

Amendement 40
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat in het Europees 
Programma voor Maatschappelijke 
Verandering en Innovatie (2014-2020) 
wordt benadrukt dat onvoldoende kennis 
een beperkende factor is voor de 
ontwikkeling van sociale innovatie in de 
Europese Unie; moedigt de lidstaten en de 
regionale en lokale autoriteiten dan ook 
aan om niet alleen de verspreiding van 
steunprogramma's voor jonge 
ondernemers te bevorderen, maar ook om 
ervoor te zorgen dat in de bestaande 
ondernemerschapsprogramma's rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
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regionale aspecten; die kunnen immers 
bepalend zijn voor de slaagkansen van de 
initiatieven voor de 
jeugdwerkgelegenheid, in het bijzonder in 
de ultraperifere regio's;

Or. pt

Amendement 41
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. roept de lidstaten op in hun 
respectieve onderwijssystemen de 
beroepsopleidingstrajecten te bevorderen, 
waaraan op dit moment in de leergang op 
scholen en universiteiten weinig waarde 
wordt gehecht; overwegende dat in deze 
beroepsopleidingstrajecten een sterk 
potentieel schuilgaat in termen van 
werkgelegenheid op het grondgebied van 
de lidstaten; 

Or. fr

Amendement 42
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat de EU-programma's 
en met name de structuurfondsen en het 
cohesiefonds de effectiefste instrumenten 
waren voor het creëren van nieuwe 
werkgelegenheid onder jongeren, dat 
daarom extra aandacht aan deze 
programma's moet worden besteed en dat 



AM\939864NL.doc 29/38 PE513.123v02-00

NL

elke regio de beschikbare EU-fondsen ten 
behoeve van jongeren ten volle moet 
benutten; 

Or. en

Amendement 43
Karima Delli, Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van 
dit probleem;

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van 
dit probleem; benadrukt dat het absoluut 
noodzakelijk is dat voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 ten 
minste 25 % van de middelen die aan het 
cohesiebeleid zijn toegewezen aan het 
ESF wordt besteed en ten minste 20 % 
van het ESF wordt gereserveerd voor het 
EU-2020 kerninitiatief inzake 
"bevordering van sociale inclusie en 
armoedebestrijding" in het kader 
waarvan jeugdwerkloosheid een prioriteit 
zou vormen; verzoekt de lidstaten en de 
lokale en regionale autoriteiten om 
geïntegreerde territoriale 
ontwikkelingsstrategieën vast te stellen –
en om gebruik te maken van nieuwe 
instrumenten ter ondersteuning hiervan –
met inbegrip van scholings- en 
werkgelegenheidscomponenten, vooral 
om arbeidstrajecten voor jongeren op te 
zetten en het creëren en verbeteren van 
toegankelijke sociale infrastructuur te 
steunen; 

Or. en
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Amendement 44
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van 
dit probleem;

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van 
dit probleem; benadrukt dat cohesiebeleid, 
met name ESF, bedrijven kan bijstaan bij 
het in dienst nemen van jongeren en kan 
bijdragen aan het verminderen van de 
werkloosheid; ESF zal ook bijdragen aan 
belastingverlaging voor bedrijven die 
jongeren in dienst nemen, om het creëren 
van werkgelegenheid voor jongeren te 
bevorderen en bureaucratie te vermijden 
wanneer bedrijven steun uit Europese 
fondsen moeten aanvragen;  

Or. en

Amendement 45
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van 
dit probleem;

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van 
dit probleem, waarbij de nodige 
maatregelen moeten worden genomen 
voor de arbeidsmarkt, op het gebied van 
onderwijs en opleiding teneinde de 
werknemers te ondersteunen zodat ze zich 
kunnen aanpassen aan de behoeften van 
de productieve sector, de nieuwe 
kwalificaties en de nieuwe banen 
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(waaronder groene banen, banen die 
verband houden met demografische 
trends, nieuwe technologieën en de 
diversificatie van de werkgelegenheid op 
het platteland);

Or. es

Amendement 46
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van 
dit probleem;

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van 
dit probleem; vraagt om speciale aandacht 
voor de regio's die het zwaarst getroffen 
zijn door de jeugdwerkloosheid, die in 
sommige gevallen de 50% overschrijdt en 
de ongelijkheid tussen regio's alleen maar 
verergert;

Or. fr

Amendement 47
Dimitar Stoyanov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van
dit probleem;

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de bestrijding van de 
werkloosheid onder jongeren;

Or. bg
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Amendement 48
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van 
dit probleem;

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO), om de structuurfondsen te 
mobiliseren om investeringen ten behoeve 
van groei en werkgelegenheid te 
bevorderen met het oog op de prioritaire 
bestrijding van dit probleem;

Or. en

Amendement 49
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) bij de prioritaire bestrijding van 
dit probleem;

5. verzoekt om gezamenlijke actie van de 
structuurfondsen, met name de 
instrumenten van het cohesiebeleid (ESF 
en EFRO) ter ondersteuning van de strijd 
tegen de jeugdwerkeloosheid;

Or. de

Amendement 50
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)



AM\939864NL.doc 33/38 PE513.123v02-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat het stimuleren 
van economische activiteit en steun aan 
het creëren van werkgelegenheid voor 
jongeren van het grootste belang zijn; 
roept de Commissie en de lidstaten op tot 
het ontwikkelen van en investeren in een 
project voor startende ondernemers in de 
hele EU, waarbij  jonge ondernemers via 
centra voor startende ondernemers in alle 
lidstaten in een beschermde omgeving 
hun bedrijf kunnen opstarten, terwijl door 
de pan-Europese schaal van het project 
een gevoel van eenheid wordt gecreëerd; 
is verder van mening dat er passende 
voorwaarden voor risicodragend kapitaal 
moeten worden gecreëerd, vooral op het 
gebied van belastingheffing, om de 
ontwikkeling van deze nieuwe markt te 
steunen;

Or. en

Amendement 51
Karima Delli, Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. moedigt de Europese 
Investeringsbank aan in werkgelegenheid 
voor jongeren te investeren, mits hierbij 
spin-offvoordelen worden vermeden en 
voornamelijk leningen worden verstrekt 
aan mkb's;

Or. en

Amendement 52
Patrice Tirolien
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is verheugd over de aankondiging 
van de Europese Raad van 8 en 9 februari 
2013 over de totstandbrenging van een 
Initiatief voor de jeugdwerkgelegenheid, 
gericht op regio's waar het 
werkloosheidspercentage van jongeren 
25% hoger ligt dan het Europees 
gemiddelde; dringt nog eens aan op de 
noodzaak van de opzet van een 
hulpmiddel om nodeloze bureaucratische 
belemmeringen te beperken; wenst dat dit 
Initatief vooral bijdraagt aan de 
financiering van het 
Jeugdwerkgarantieplan in de Europese 
Unie via verordening [.../...] (ESF);

Or. fr

Amendement 53
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het optreden van de 
fondsen van het gemeenschappelijk 
strategisch kader slechts efficiënt kan zijn 
en dat we de impact van de investeringen 
en van de Europese financiële bijdragen 
op de sociaaleconomische situatie van een 
lidstaat en de regio's in die lidstaat slechts 
kunnen maximaliseren als we ons 
beperken tot een aantal prioriteiten, 
vooral in die landen die grote 
inspanningen moeten leveren om hun 
begroting te consolideren;

Or. es
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Amendement 54
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de aankondiging van de 
Commissie dat zij in juni met een 
jeugdwerkgelegenheidspakket zal komen 
dat, na het "Initiatief voor de 
jeugdwerkgelegenheid" en vooral de 
"Jongerengarantie", in de lijn van de 
Europa 2020-strategie oplossingen zal 
voorstellen voor het scheppen van 
duurzame banen, het verminderen van de 
precariteit, het versterken van de 
programma's voor meer mobiliteit binnen 
de EU en het bevorderen van de regionale 
samenwerking, als onderdeel van een 
stappenplan voor de toekomst van de 
economische en monetaire unie met meer 
economische, sociale en territoriale 
samenhang.

6. is verheugd over de aankondiging van de 
Commissie dat zij in juni met een 
jeugdwerkgelegenheidspakket zal komen 
dat, na het "Initiatief voor de 
jeugdwerkgelegenheid" en vooral de 
"Jongerengarantie", is gericht op het 
aandragen van oplossingen voor het 
scheppen van duurzame banen, het 
verminderen van de precariteit, het 
versterken van de programma's voor meer 
mobiliteit binnen de EU en het bevorderen 
van de regionale samenwerking, als 
onderdeel van een stappenplan voor de 
toekomst van de economische en monetaire 
unie met meer economische, sociale en 
territoriale samenhang; stelt tegelijkertijd 
vast dat de voorziene financiering voor de 
strijd tegen de jeugdwerkloosheid niet 
volstaat; benadrukt dat het voorstel ter 
financiering van het "Initiatief voor de 
jeugdwerkgelegenheid " voor een bedrag 
van 6 miljard euro voor de periode 2014-
2020 verre van voldoende is om een 
beduidend effect te hebben op de situatie 
van jongeren; herinnert eraan dat volgens 
de Internationale Arbeidsorganisatie een 
budget van 21 miljard euro nodig zou zijn 
om de "Jongerengarantie " op een 
effectieve manier te implementeren voor 
de periode 2014-2020.

Or. fr

Amendement 55
Patrice Tirolien
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de aankondiging van de 
Commissie dat zij in juni met een 
jeugdwerkgelegenheidspakket zal komen 
dat, na het "Initiatief voor de 
jeugdwerkgelegenheid" en vooral de 
"Jongerengarantie", in de lijn van de 
Europa 2020-strategie oplossingen zal
voorstellen voor het scheppen van 
duurzame banen, het verminderen van de 
precariteit, het versterken van de 
programma's voor meer mobiliteit binnen 
de EU en het bevorderen van de regionale 
samenwerking, als onderdeel van een 
stappenplan voor de toekomst van de 
economische en monetaire unie met meer 
economische, sociale en territoriale 
samenhang.

6. is verheugd over de aankondiging van de 
Commissie dat zij in juni met een 
jeugdwerkgelegenheidspakket zal komen 
dat in de lijn van de Europa 2020-strategie 
oplossingen zou voorstellen voor het 
scheppen van duurzame banen, het 
verminderen van de precariteit, het 
versterken van de programma's voor meer 
mobiliteit binnen de EU en het bevorderen 
van de regionale samenwerking, als 
onderdeel van een stappenplan voor de 
toekomst van de economische en monetaire 
unie met meer economische, sociale en 
territoriale samenhang.

Or. fr

Amendement 56
Justina Vitkauskaite Bernard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de aankondiging van de 
Commissie dat zij in juni met een 
jeugdwerkgelegenheidspakket zal komen 
dat, na het "Initiatief voor de 
jeugdwerkgelegenheid" en vooral de 
"Jongerengarantie", in de lijn van de 
Europa 2020-strategie oplossingen zal 
voorstellen voor het scheppen van 
duurzame banen, het verminderen van de 
precariteit, het versterken van de 
programma's voor meer mobiliteit binnen 
de EU en het bevorderen van de regionale 
samenwerking, als onderdeel van een 

6. is verheugd over de aankondiging van de 
Commissie dat zij in juni met een 
jeugdwerkgelegenheidspakket zal komen 
dat, na het "Initiatief voor de 
jeugdwerkgelegenheid" en vooral de 
"Jongerengarantie", in de lijn van de 
Europa 2020-strategie oplossingen zal 
voorstellen voor het scheppen van 
duurzame banen en gelijke kansen voor 
jongeren door bevordering van sociale 
inclusie; het verminderen van de 
precariteit, het versterken van de 
programma's voor meer mobiliteit binnen 
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stappenplan voor de toekomst van de 
economische en monetaire unie met meer 
economische, sociale en territoriale 
samenhang.

de EU en het bevorderen van de regionale 
samenwerking, als onderdeel van een 
stappenplan voor de toekomst van de 
economische en monetaire unie met meer 
economische, sociale en territoriale 
samenhang. 

Or. en

Amendement 57
Karima Delli, Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt bij de lidstaten aan op snelle 
uitvoering van de Jongerengarantie en 
instelling van efficiëntere en 
toegankelijkere openbare arbeidsdiensten 
arbeidsdiensten om jongeren geschikte 
banen en scholing te bieden; verzoekt de 
Commissie regio's en lidstaten te steunen 
die op regionaal en nationaal niveau 
jongerengarantieregelingen willen 
invoeren; verzoekt de Raad van de EU de 
financiële middelen voor het initiatief 
aanzienlijk te verhogen tot het bedrag van 
21 miljard euro dat door het IAB voor de 
uitvoering hiervan is aanbevolen; 

Or. en

Amendement 58
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. meent dat nieuwe programma's 
moeten worden ontwikkeld om jongeren 
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hoogwaardig technologisch onderwijs aan 
te bieden en de mogelijkheid voor deze 
jongeren om zich te specialiseren en te 
werken op het grondgebied van een 
andere lidstaat te bevorderen;

Or. en

Amendement 59
Karima Delli, Ana Miranda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat investeringen in 
jongerengaranties moeten worden 
vrijgesteld van bezuinigingen;

Or. en


