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Amendement  2 

Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine 

Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0024/2013 

Veronica Lope Fontagné 

Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013 

(2012/2257(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. betreurt het feit dat het leeuwendeel 

van de lidstaten vorig jaar niet zoals 

beloofd een nationaal banenplan heeft 

ingediend in het kader van hun nationaal 

hervormingsplan voor 2012; verzoekt de 

lidstaten voor wat dit betreft in 2013 wel 

hun beloftes na te komen; benadrukt dat 

de nationale banenplannen omvangrijke 

maatregelen dienen te omvatten ten 

behoeve van de schepping van nieuwe 

werkgelegenheid en groene 

werkgelegenheid in het bijzonder, alsook 

een duidelijk verband tussen 

werkgelegenheidsbeleid en financiële 

instrumenten, en verder 

arbeidsmarkthervormingen, een duidelijk 

tijdspad voor de tenuitvoerlegging van de 

meerjarige hervormingsagenda tijdens het 

navolgende jaar, alsook een indicatie van 

de sectoren en regio's waar er 

specialisatietekorten en -overschotten 

bestaan; 

9. merkt op dat de neoliberale 

"bezuinigingsmaatregelen" die zijn 

aangescherpt, o.a. in het kader van de 

nationale hervormingsplannen, het 

economisch bestuur en het Europees 

semester, in een aantal lidstaten met een 

zwakkere economie bijdragen aan een 

verheviging van de sociale en 

economische crisis, waardoor het leven 

voor gezinnen in de arbeidersklasse steeds 

moeilijker wordt, en in het bijzonder voor 

vrouwen en kinderen, die het 

voornaamste slachtoffer van de 

toenemende armoede, werkloosheid en 

van onzeker en slecht betaald werk zijn; 

Or. en 
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Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 
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Verslag A7-0024/2013 

Veronica Lope Fontagné 

Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013 

(2012/2257(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. benadrukt dat de voornaamste 

doelstelling van het begrotingsbeleid moet 

zijn dat de middelen van de lidstaten 

worden gebruikt voor productieve 

investeringen en het creëren van banen, 

met name in de landbouw en de industrie, 

gerichte ondersteuning van exporterende 

ondernemingen die vernieuwen, een 

eerlijkere verdeling van de inkomsten en 

offers en beëindiging van de fiscale 

privileges van de grote concerns; 

Or. en 
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Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine 

Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A7-0024/2013 

Veronica Lope Fontagné 

Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013 

(2012/2257(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. benadrukt het belang van 

arbeidsmarkthervormingen ter verhoging 

van de arbeidsproductiviteit en -efficiëntie 

om zo het concurrentievermogen van de 

economie van de EU te verbeteren en te 

zorgen voor duurzame groei en nieuwe 

werkgelegenheid, terwijl tegelijkertijd het 

Europees sociaal acquis en de beginselen 

daarvan strikt worden nageleefd, zowel 

naar de letter als naar de geest; is van 

mening dat arbeidsmarkthervormingen op 

dusdanige wijze dienen te worden 

uitgevoerd dat de kwaliteit van de 

werkgelegenheid wordt bevorderd; 

41. benadrukt de noodzaak van 

arbeidsmarkthervormingen waarin sterk de 

nadruk wordt gelegd op de bevordering 

van kwaliteitsvolle arbeid, verbeterde 

sociale zekerheid en sociale integratie, de 

versterking van de bestaande en de 

invoering van nieuwe 

werknemersrechten, de bevordering van 

gezondheid en veiligheid op het werk, de 

verbetering van het beheer van sociaal 

risico en de verzoening van werk en 

privéleven; 

Or. en 
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Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013 

(2012/2257(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 42 bis. benadrukt dat de lidstaten 

daadkrachtig tot maatregelen moeten 

overgaan die voor meer zekerheid zorgen 

door onzekere vormen van arbeid en de 

atypische arbeidsovereenkomsten die 

hiermee samenhangen geleidelijk af te 

schaffen, met als doel de atypische 

vormen van arbeid in te perken en te 

verminderen en misbruik van dergelijke 

vormen van arbeid te bestraffen; wijst 

erop dat de lidstaten derhalve moeten 

komen met een combinatie van veilige en 

betrouwbare arbeidscontracten, actieve en 

integrale beleidsmaatregelen voor de 

arbeidsmarkt, effectieve maatregelen voor 

een leven lang leren en hoogwaardige 

socialezekerheidsstelsels, teneinde 

beroepsovergangen mogelijk te maken, 

een en ander vergezeld van een duidelijk 

recht voor werklozen op adequate 

voorzieningen en op hen toegesneden 

maatregelen om een kwalitatief goede 

baan dan wel een opleiding te vinden en 

waar nodig hun vaardigheden en 

competenties te verbeteren; 

Or. en 
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Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013 

(2012/2257(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 70 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

70. verzoekt de EU en de lidstaten de 

samenwerking en synergieën tussen de 

onderwijs-/opleidingssector en het 

bedrijfsleven te verbeteren om vroeger te 

kunnen inspringen op de behoefte aan 

bepaalde vaardigheden en het onderwijs- 

en opleidingsstelsel dienovereenkomstig 

aan te passen aan de behoeften van de 

arbeidsmarkt en zo de arbeidsbevolking 

met de benodigde vaardigheden toe te 

rusten, overeenkomstig de veranderende 

werkomgevingen en de individuele 

behoeften van een vergrijzende 

beroepsbevolking, en de overgang van 

onderwijs en opleiding naar werk te 

vereenvoudigen; 

70. is van mening dat onderwijs- en/of 

opleidingsinstellingen in aanvulling op 

hun lesprogramma moeten zorgen voor 

stageplaatsen voor hun studenten, zodat 

zij ervaring kunnen opdoen op het door 

hen gekozen gebied, hetgeen hun 

leerervaring en hun begrip van de 

arbeidspraktijk ten goede komt; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. merkt op dat door de toename van 

atypische werkverbanden als gevolg van 

grotere flexibiliteit een groeiend aantal 

werknemers wordt uitgesloten van sociale 

voorzieningen, aangezien de vraag of een 

werknemer in aanmerking komt voor 

voorzieningen afhangt van diens 

beroepsstatus; wijst erop dat deze 

flexibiliteit ook de financiële 

houdbaarheid van de 

socialezekerheidsstelsels in gevaar brengt; 

Or. en 
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(2012/2257(INI)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 86 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 86 bis. benadrukt dat Europa, om sterker 

uit de economische crisis te komen, 

concurrerender en convergenter te 

worden, meer groei te genereren en zijn 

socialezekerheidsstelsels op de lange 

termijn te kunnen waarborgen, 

hoogwaardige overheidsdiensten moet 

bevorderen en daartoe het potentieel van 

de beroepsbevolking ten volle moet 

benutten, om de werknemersrechten te 

waarborgen en het cao-overleg en een 

openbaar, universeel stelsel van sociale 

zekerheid te bevorderen; 

Or. en 

 

 


