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Amendement 1
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat onderwijs een 
belangrijk hulpmiddel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese pijler van sociale rechten, 
waarin wordt gesteld dat “iedereen recht 
heeft op hoogwaardige en inclusieve 
voorzieningen voor onderwijs, opleiding en 
een leven lang leren om de vaardigheden te 
verwerven en te onderhouden die nodig 
zijn om ten volle aan het maatschappelijk 
leven te kunnen deelnemen”;

1. wijst erop dat onderwijs een 
belangrijk hulpmiddel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese pijler van sociale rechten, 
waarin wordt gesteld dat “iedereen recht 
heeft op hoogwaardige en inclusieve 
voorzieningen voor onderwijs, opleiding en 
een leven lang leren om de vaardigheden te 
verwerven en te onderhouden die nodig 
zijn om ten volle aan het maatschappelijk 
leven te kunnen deelnemen en overgangen 
op de arbeidsmarkt met succes te kunnen 
opvangen”;

Or. en

Amendement 2
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat onderwijs een 
belangrijk hulpmiddel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese pijler van sociale rechten, 
waarin wordt gesteld dat “iedereen recht 
heeft op hoogwaardige en inclusieve 
voorzieningen voor onderwijs, opleiding en 
een leven lang leren om de vaardigheden te 
verwerven en te onderhouden die nodig 
zijn om ten volle aan het maatschappelijk 
leven te kunnen deelnemen”;

1. wijst erop dat onderwijs een 
investering is in de toekomst van de Unie 
en een belangrijk hulpmiddel voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese pijler van sociale rechten, 
waarin wordt gesteld dat “iedereen recht 
heeft op hoogwaardige en inclusieve 
voorzieningen voor onderwijs, opleiding en 
een leven lang leren om de vaardigheden te 
verwerven en te onderhouden die nodig 
zijn om ten volle aan het maatschappelijk 
leven te kunnen deelnemen”;

Or. en
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Amendement 3
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat onderwijs een 
belangrijk hulpmiddel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese pijler van sociale rechten, 
waarin wordt gesteld dat “iedereen recht 
heeft op hoogwaardige en inclusieve 
voorzieningen voor onderwijs, opleiding en 
een leven lang leren om de vaardigheden te 
verwerven en te onderhouden die nodig 
zijn om ten volle aan het maatschappelijk 
leven te kunnen deelnemen”;

1. wijst erop dat onderwijs een 
belangrijk hulpmiddel is voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Europese pijler van sociale rechten, 
waarin wordt gesteld dat “iedereen recht 
heeft op hoogwaardige voorzieningen voor 
onderwijs, opleiding en een leven lang 
leren om de vaardigheden te verwerven en 
te onderhouden die nodig zijn om ten volle 
aan het maatschappelijk leven te kunnen 
deelnemen”;

Or. fr

Amendement 4
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt erop aan dat dit beginsel 
door de Unie en de lidstaten ten volle 
wordt toegepast, in overeenstemming met 
de toezeggingen van de verklaring van 
Rome van maart 2017 en de top van 
Göteborg van november 2017; wijst op de 
noodzaak van een Actieplan om de pijler 
van sociale rechten te realiseren en is 
verheugd dat de Commissie zich daartoe 
engageert; dringt erop aan dat de 
lidstaten de landspecifieke aanbevelingen 
van het Europees semester ten uitvoer 
leggen, met name op sociaal gebied;

Or. en
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Amendement 5
Isabel Benjumea Benjumea, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat de Commissie 
de Green Deal en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie aan het begin van 
de zittingsperiode als belangrijke 
prioriteiten heeft gepresenteerd; wijst erop 
dat de COVID-19-uitbraak en de 
rampzalige gevolgen daarvan voor de 
gezondheid en de economie ons 
verplichten om onze prioriteiten op de 
korte en de middellange termijn te herzien 
en voorrang te geven aan sociale en 
gezondheidsmaatregelen, alsook 
economische ontwikkeling en het 
scheppen van werkgelegenheid;

Or. es

Amendement 6
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op de noodzaak om de 
jaarlijkse verdeling van de beschikbare 
toewijzingen voor onderwijs en cultuur 
per lidstaat vast te stellen in het kader van 
de doelstelling “investeren in 
werkgelegenheid en groei”, op basis van 
objectieve en transparante indicatoren en 
criteria in het distributiesysteem, zowel 
van de EU naar de lidstaten als van de 
lidstaten naar hun regio's;

Or. en
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Amendement 7
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat de bilaterale en 
multilaterale uitwisseling van opgedane 
ervaringen en beste praktijken op het 
gebied van onderwijs en cultuur moet 
worden aangemoedigd, evenals de 
analyse, evaluatie, monitoring en controle 
van de verleende steun;

Or. en

Amendement 8
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat adequaat onderwijs en 
adequate opleiding op een moment van 
transitie naar ecologisch en sociaal 
duurzame economieën een sterke impuls 
kunnen geven aan het scheppen van banen, 
sociale rechtvaardigheid en de uitbanning 
van armoede;

2. wijst erop dat niet alle regio’s en 
gemeenschappen op gelijke wijze zullen 
profiteren van een transitie naar een 
broeikasgasneutrale economie en dat de 
sociaaleconomische voetafdruk hiervan, 
met inbegrip van het welzijn en de 
werkgelegenheid, zal variëren vanwege 
een breed scala aan factoren; benadrukt 
dat de toename van de arbeidskansen in 
de transitieprognoses ongelijk verdeeld is 
over verschillende regio’s, terwijl het 
scheppen van banen in nieuwe sectoren 
niet noodzakelijk netjes aansluit op het 
banenverlies, noch in de tijd, noch op 
geografisch gebied; stelt dat adequaat 
onderwijs en adequate opleiding in regio's 
die getroffen zijn door de transitie, 
gecombineerd met aanzienlijke 
investeringen voor de economische 
heropleving van deze regio's, een sterke 
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impuls kunnen geven aan het scheppen van 
banen, sociale rechtvaardigheid en de 
uitbanning van armoede;

Or. en

Amendement 9
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat adequaat onderwijs en 
adequate opleiding op een moment van 
transitie naar ecologisch en sociaal 
duurzame economieën een sterke impuls 
kunnen geven aan het scheppen van banen, 
sociale rechtvaardigheid en de uitbanning 
van armoede;

2. benadrukt dat het belangrijk is de 
doelstellingen van de Agenda 2030 na te 
streven, en wijst met name op het nauwe 
verband met de doelstellingen 1 "geen 
armoede", 4 "kwaliteitsonderwijs" en 13 
"klimaatactie"; merkt in dit verband op 
dat adequaat onderwijs en adequate 
opleiding op een moment van transitie naar 
ecologisch en sociaal duurzame 
economieën een sterke impuls kunnen 
geven aan het scheppen van banen, sociale 
rechtvaardigheid en de uitbanning van 
armoede;

Or. en

Amendement 10
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat adequaat onderwijs en 
adequate opleiding op een moment van 
transitie naar ecologisch en sociaal 
duurzame economieën een sterke impuls 
kunnen geven aan het scheppen van banen, 
sociale rechtvaardigheid en de uitbanning 

2. stelt dat adequaat onderwijs en 
adequate opleiding op een moment van 
transitie naar ecologisch en sociaal 
duurzame economieën een sterke impuls 
kunnen geven aan het scheppen van banen, 
sociale rechtvaardigheid en de uitbanning 
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van armoede; van armoede; vraagt de Unie om nauwere 
samenwerking en de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken tussen de 
lidstaten en hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels te faciliteren;

Or. en

Amendement 11
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat adequaat onderwijs en 
adequate opleiding op een moment van 
transitie naar ecologisch en sociaal 
duurzame economieën een sterke impuls 
kunnen geven aan het scheppen van banen, 
sociale rechtvaardigheid en de uitbanning 
van armoede;

2. stelt dat adequaat onderwijs en 
adequate opleiding op een moment van 
transitie naar ecologisch en sociaal 
duurzame economieën een sterke impuls 
kunnen geven aan het scheppen van banen, 
sociale rechtvaardigheid en de uitbanning 
van armoede en kunnen helpen om beter 
in te spelen op de veranderende behoeften 
van de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 12
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. stelt dat adequaat onderwijs en 
adequate opleiding op een moment van 
transitie naar ecologisch en sociaal 
duurzame economieën een sterke impuls 
kunnen geven aan het scheppen van banen, 
sociale rechtvaardigheid en de uitbanning 
van armoede;

2. stelt dat adequaat onderwijs en 
adequate opleiding op een moment van 
transitie naar ecologisch en sociaal 
duurzame economieën een sterke impuls 
kunnen geven aan het scheppen van banen, 
rechtvaardigheid en de uitbanning van 
armoede;
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Or. fr

Amendement 13
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, en is van mening dat met de middelen 
voor een rechtvaardige transitie ook fors 
moet worden geïnvesteerd in onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en 
omscholing;

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, en is van mening dat met de middelen 
voor een rechtvaardige transitie ook fors 
moet worden geïnvesteerd in onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en 
omscholing; wijst op het belang om de 
inspanningen toe te spitsen op de 
economische heropleving van getroffen 
regio’s, eerder dan te rekenen op de 
mobiliteit van de werknemers en 
ontvolking te riskeren; benadrukt dat 
prioritair aandacht moet worden besteed 
aan omscholing op basis van de behoeften 
van de regionale arbeidsmarkt, in het 
bijzonder omscholing op het werk of een 
combinatie van deeltijdwerk en 
deeltijdomscholing;

Or. en

Amendement 14
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, en is van mening dat met de middelen 
voor een rechtvaardige transitie ook fors 

3. herinnert aan de centrale rol die 
onderwijs speelt in transities van de 
arbeidsmarkt en in de menselijke en 
persoonlijke ontwikkeling van de burgers, 
met name door hun milieubewustzijn te 
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moet worden geïnvesteerd in onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en 
omscholing;

vergroten, teneinde broeikasgasemissies te 
beperken en tegen 2050 
klimaatneutraliteit te verwezenlijken; 
benadrukt dat voor een transitie naar een 
ecologisch duurzamere samenleving 
geschoolde arbeiders nodig zijn, en is van 
mening dat met de middelen voor een 
rechtvaardige transitie ook fors moet 
worden geïnvesteerd in onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en 
omscholing;

Or. en

Amendement 15
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, en is van mening dat met de middelen 
voor een rechtvaardige transitie ook fors 
moet worden geïnvesteerd in onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en 
omscholing;

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, en is van mening dat met de middelen 
voor een rechtvaardige transitie ook fors 
moet worden geïnvesteerd in onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en 
omscholing; benadrukt dat dit moet 
gebeuren met volledige eerbiediging van 
de beginselen van gelijke behandeling en 
gelijke kansen, met name ten aanzien van 
de meest kwetsbaren in onze samenleving 
en van kansarme groepen;

Or. en

Amendement 16
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 3



AM\1206821NL.docx 11/30 PE652.647v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, en is van mening dat met de middelen 
voor een rechtvaardige transitie ook fors 
moet worden geïnvesteerd in onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en 
omscholing;

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde en 
hooggeschoolde arbeidskrachten nodig 
zijn, en is van mening dat met de middelen 
voor een rechtvaardige transitie ook fors 
moet worden geïnvesteerd in alle 
onderwijsniveaus, inclusief 
beroepsonderwijs en -opleiding, bij- en 
omscholing op het werk of een combinatie 
van deeltijdwerk en deeltijdomscholing, 
die prioriteit moeten krijgen om de 
doeltreffendheid van de steun te 
maximaliseren;

Or. en

Amendement 17
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, en is van mening dat met de middelen 
voor een rechtvaardige transitie ook fors 
moet worden geïnvesteerd in onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en 
omscholing;

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, streekgebonden om de milieu-impact 
te beperken, en is van mening dat met de 
middelen voor een rechtvaardige transitie 
ook fors moet worden geïnvesteerd in 
onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding 
en omscholing;

Or. fr

Amendement 18
Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, en is van mening dat met de middelen 
voor een rechtvaardige transitie ook fors 
moet worden geïnvesteerd in onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en 
omscholing;

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, en is van mening dat met de middelen 
voor een rechtvaardige transitie ook forse, 
marktgestuurde en concurrerende 
investeringen moeten worden gedaan in 
onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding 
en omscholing;

Or. en

Amendement 19
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, en is van mening dat met de middelen 
voor een rechtvaardige transitie ook fors 
moet worden geïnvesteerd in onderwijs, 
beroepsonderwijs en -opleiding en 
omscholing;

3. benadrukt dat voor een transitie 
naar een ecologisch duurzamere 
samenleving geschoolde arbeiders nodig 
zijn, en is van mening dat met de nieuwe 
middelen voor een rechtvaardige transitie 
ook fors moet worden geïnvesteerd in 
onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding 
en omscholing;

Or. en

Amendement 20
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – letter a (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a) wijst op de noodzaak van 
onderwijs en opleiding in vaardigheden 
met betrekking tot de ecologische en 
digitale transitie, om bij te dragen tot de 
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doelstellingen inzake duurzaamheid en 
digitalisering, alsook in zogenoemde "soft 
skills", die kunnen bijdragen tot 
aanpassingen of verbeteringen op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 21
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – letter b (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

b) benadrukt dat de COVID-19-
pandemie een ongekende impact heeft op 
de samenleving en met name op de 
kwaliteit van het onderwijs; erkent dat de 
oprichting van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, dat de burgers uit 
economisch, sociaal en ecologisch 
oogpunt ten goede komt, dringend 
noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 22
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de onderwijs- 
en opleidingsstelsels van de lidstaten 
moeten worden aangepast om de kansen 
die de digitale transitie biedt ten volle te 
benutten; meent dat de ontwikkeling van 
digitale vaardigheden, e-
learninginitiatieven en connectiviteit van 
scholen moeten worden bevorderd en dat 
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de meest kwetsbare groepen moeten 
worden ondersteund om hiertoe gelijke 
toegang te krijgen; verzoekt de EU en de 
lidstaten stimuleringsmaatregelen te 
nemen voor digitale opleidingen en 
loopbanen; benadrukt dat de participatie 
van vrouwen in STEAM-studies moet 
worden aangemoedigd;

Or. en

Amendement 23
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat elke transitie naar 
nieuwe, duurzame en verantwoorde 
samenlevingsmodellen een beleid van 
inclusie vereist via algemene 
onderwijsmaatregelen, met gelijke rechten 
en gelijke toegang tot het onderwijs voor 
iedereen; meent dat het onderwijs, met 
inbegrip van artistieke en culturele 
vorming, bij deze inspanningen centraal 
moet staan, teneinde de toekomst van de 
volgende generatie te verzekeren, waarbij 
de aangeleerde vaardigheden afgestemd 
zijn op de veranderingen in vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt, met meer 
aandacht voor de menselijke en 
ecologische dimensie;

Or. en

Amendement 24
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement



AM\1206821NL.docx 15/30 PE652.647v01-00

NL

3 bis. dringt aan op het creëren van 
synergieën tussen het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, Erasmus+, het 
Creatief Europa-programma en het 
Europees Solidariteitskorps, ter 
ondersteuning van projecten die een 
nieuwe bestemming willen geven aan 
ruimten die getroffen zijn door sluitingen 
ingevolge hun inspanningen voor de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie, om plaats te maken voor 
nieuwe culturele initiatieven en 
educatieve of sociale projecten, of om het 
industriële erfgoed in stand te houden; 

Or. en

Amendement 25
Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa, Predrag Fred Matić, Petra 
Kammerevert, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de snelle en aanhoudende 
groei van de senioreneconomie in de 
Europese Unie, die tegen 2025 naar 
schatting 32 % van het bbp en 38 % van 
de arbeidsmarkt van de EU zal 
vertegenwoordigen; wijst op de noodzaak 
van programma's voor beroepsonderwijs, 
digitaal onderwijs en omscholing om 
hiermee op passende wijze rekening te 
houden en de sociale inclusie van 
senioren te verzekeren;

Or. en

Amendement 26
Łukasz Kohut, Domènec Ruiz Devesa, Manuel Pizarro, Petra Kammerevert, Marcos 
Ros Sempere, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. benadrukt dat voldoende 
financiële middelen uit het Fonds voor de 
modernisering van het EU-
emissiehandelssysteem moeten worden 
uitgetrokken voor het om- en bijscholen 
van werknemers in overwegend op 
koolstof gebaseerde industrieën, teneinde 
de inspanningen met het oog op een 
rechtvaardige transitie op te voeren;

Or. en

Amendement 27
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een regeling inzake 
sociale bescherming belangrijk is voor een 
rechtvaardige transitie, aangezien 
werknemers en hun familie hierdoor in 
staat zijn te voorzien in hun 
basisbehoeften, waaronder voor- en 
vroegschoolse educatie en langdurig 
onderwijs;

4. herinnert eraan dat een systeem 
van sociale bescherming en ondersteuning 
voor iedereen van essentieel belang is om 
een rechtvaardige en duurzame transitie te 
waarborgen; benadrukt de essentiële rol 
van sociale bescherming en 
ondersteuning in het onderwijs om 
permanente scholing te faciliteren en het 
welzijn van kinderen en jongeren te 
verzekeren door in de behoeften van 
gezinnen te voorzien, alsook levenslang 
leren mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 28
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een regeling inzake 
sociale bescherming belangrijk is voor een 
rechtvaardige transitie, aangezien 
werknemers en hun familie hierdoor in 
staat zijn te voorzien in hun 
basisbehoeften, waaronder voor- en 
vroegschoolse educatie en langdurig 
onderwijs;

4. benadrukt dat een regeling inzake 
sociale bescherming belangrijk is voor een 
rechtvaardige transitie, aangezien 
werknemers en hun familie hierdoor in 
staat zijn te voorzien in hun 
basisbehoeften, waaronder voor- en 
vroegschoolse educatie en zich gesterkt 
voelen om deel te nemen aan initiatieven 
voor levenslang leren en de uitdaging van 
een nieuwe baan of een nieuwe sector aan 
te gaan;

Or. en

Amendement 29
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat een regeling inzake 
sociale bescherming belangrijk is voor een 
rechtvaardige transitie, aangezien 
werknemers en hun familie hierdoor in 
staat zijn te voorzien in hun 
basisbehoeften, waaronder voor- en 
vroegschoolse educatie en langdurig 
onderwijs;

4. benadrukt dat een regeling inzake 
sociale bescherming belangrijk is voor een 
rechtvaardige transitie, aangezien 
Europese werknemers en hun familie 
hierdoor in staat zijn te voorzien in hun 
basisbehoeften, waaronder voor- en 
vroegschoolse educatie en langdurig 
onderwijs;

Or. fr

Amendement 30
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de onderdelen van 
het Erasmus+-programma die de 
ontwikkeling van onderwijs en opleiding 
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in dunbevolkte gebieden ondersteunen, 
moeten worden uitgebreid om bij te 
dragen tot het behoud van het sociale 
weefsel, de instandhouding van cultureel 
erfgoed en de bevordering van 
ecologische duurzaamheid;

Or. en

Amendement 31
Romeo Franz

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op een versterkte dialoog 
tussen universiteiten en de bedrijfswereld, 
om opleidingen aan te bieden in sectoren 
waar nieuwe banen worden gecreëerd, met 
name in kwetsbare gemeenschappen, 
regio’s en sectoren;

5. dringt aan op een versterking van 
de Europese hogeronderwijsruimte 
(EHOR) met het oog op de instelling van 
een duurzame dialoog in het hoger 
onderwijs en de mogelijke uitbreiding en 
uitwisseling van ervaringen met 
ondernemingen, om aldus een beter 
inzicht te krijgen in de bedrijfssectoren 
waar nieuwe banen worden gecreëerd; 
meent dat de samenwerking in het kader 
van de EHOR nieuwe mogelijkheden 
biedt om de zogenoemde kwetsbare 
sectoren te ondersteunen; meent dat dit 
een permanente ontwikkeling moet zijn, 
die bij voorrang gericht is op de 
verschillende gemeenschappen en op 
jongeren, met name uit kansarme en 
kwetsbare groepen;

Or. en

Amendement 32
Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement
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5. dringt aan op een versterkte dialoog 
tussen universiteiten en de bedrijfswereld, 
om opleidingen aan te bieden in sectoren 
waar nieuwe banen worden gecreëerd, met 
name in kwetsbare gemeenschappen, 
regio’s en sectoren;

5. dringt aan op een versterkte dialoog 
tussen universiteiten en de bedrijfswereld 
om mogelijkheden te ontwikkelen voor 
studies en omscholing in sectoren waar 
vooruitzichten zijn voor groei en nieuwe 
banen, die nieuwe vaardigheden vereisen; 
meent dat dergelijke mogelijkheden met 
name moeten worden ontwikkeld en 
aangeboden in kwetsbare 
gemeenschappen, regio's en sectoren; 
benadrukt dat deze mogelijkheden 
marktgestuurd moeten zijn, om ervoor te 
zorgen dat de banen en vaardigheden die 
hieruit voortvloeien concurrerend zijn en 
dat aan de vraag naar geschoolde 
arbeidskrachten wordt voldaan;

Or. en

Amendement 33
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op een versterkte 
dialoog tussen universiteiten en de 
bedrijfswereld, om opleidingen aan te 
bieden in sectoren waar nieuwe banen 
worden gecreëerd, met name in kwetsbare 
gemeenschappen, regio’s en sectoren;

5. dringt aan op nauwere 
samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, 
om opleidingen aan te bieden in sectoren 
waar er een grotere behoefte aan 
arbeidskrachten zal zijn; dringt aan op 
meer publiek-private partnerschappen om 
het potentieel van onze onderwijsstelsels 
volledig te benutten, en op levenslange 
bij- en omscholing; verzoekt de lidstaten 
om de mogelijkheid van verplichte stages 
tijdens universitaire opleidingen in 
overweging te nemen;

Or. en

Amendement 34
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
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Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op een versterkte dialoog 
tussen universiteiten en de bedrijfswereld, 
om opleidingen aan te bieden in sectoren 
waar nieuwe banen worden gecreëerd, 
met name in kwetsbare gemeenschappen, 
regio’s en sectoren;

5. dringt aan op een versterkte dialoog 
tussen universiteiten en de bedrijfswereld 
om de studieprogramma's te verbeteren, 
zodat studenten kennis en vaardigheden 
opdoen waar op de arbeidsmarkt vraag 
naar is, met name voor kwetsbare 
personen, gemeenschappen en regio's; 
dringt tevens aan op een verbetering van 
de arbeidsmobiliteit, om hoge 
werkloosheid in getroffen regio's te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 35
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op een versterkte dialoog 
tussen universiteiten en de bedrijfswereld, 
om opleidingen aan te bieden in sectoren 
waar nieuwe banen worden gecreëerd, met 
name in kwetsbare gemeenschappen, 
regio’s en sectoren;

5. dringt aan op een versterkte dialoog 
tussen de Europese universiteiten en de 
bedrijfswereld, om opleidingen aan te 
bieden in sectoren waar nieuwe banen 
worden gecreëerd, met name in kwetsbare 
gemeenschappen, regio’s en sectoren, 
zonder afbreuk te doen aan de klassieke 
opleidingen die de hoeksteen vormen van 
onze Europese beschaving;

Or. fr

Amendement 36
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op een versterkte dialoog 
tussen universiteiten en de bedrijfswereld, 
om opleidingen aan te bieden in sectoren 
waar nieuwe banen worden gecreëerd, met 
name in kwetsbare gemeenschappen, 
regio’s en sectoren;

5. dringt aan op een versterkte dialoog 
tussen onderwijsinstellingen en de 
bedrijfswereld, om opleidingen aan te 
bieden in sectoren waar nieuwe banen 
worden gecreëerd, met name in kwetsbare 
gemeenschappen, regio’s en sectoren;

Or. en

Amendement 37
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt aan op een versterkte dialoog 
tussen universiteiten en de bedrijfswereld, 
om opleidingen aan te bieden in sectoren 
waar nieuwe banen worden gecreëerd, met 
name in kwetsbare gemeenschappen, 
regio’s en sectoren;

5. dringt aan op een versterkte dialoog 
en samenwerking tussen universiteiten en 
de bedrijfswereld, om opleidingen aan te 
bieden in sectoren waar nieuwe banen 
worden gecreëerd, met name in kwetsbare 
gemeenschappen, regio’s en sectoren;

Or. en

Amendement 38
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt erop aan dat het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie de creatieve en 
culturele sector ondersteunt in het licht 
van de essentiële bijdrage die deze sector 
kan leveren tot het scheppen van nieuwe 
kansen en banen in de regio's, 
inzonderheid wanneer projecten 
duurzame beste praktijken omvatten en 
duurzaamheid, energie-efficiëntie en de 
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bescherming van het milieu bevorderen;

Or. en

Amendement 39
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de Unie op aan de 
portabiliteit en volledige erkenning van 
vaardigheden en beroepskwalificaties te 
versterken teneinde de mobiliteit te 
verbeteren en het verwerven van 
vaardigheden binnen de interne markt te 
optimaliseren, om aldus het 
concurrentievermogen van Europa in de 
wereld te versterken;

Or. en

Amendement 40
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt het belang van concrete 
en sterke initiatieven in de regio's die het 
meest getroffen zijn door de rechtvaardige 
transitie, door bijkomende middelen uit te 
trekken voor projecten met betrekking tot 
onderwijs, cultuur, jongeren en sport;

Or. en

Amendement 41
Romeo Franz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt regeringen en werkgevers 
te investeren in programma’s en 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
kwetsbare personen de vaardigheden 
verwerven die nodig zijn voor een 
succesvolle transitie naar een emissievrije 
economie;

6. verzoekt de nationale, regionale en 
lokale autoriteiten die bevoegd zijn voor 
onderwijs en levenslang leren om een 
wettelijk kader te creëren dat bedrijven 
van klein tot groot aanmoedigt om te 
investeren in programma's en maatregelen 
om professionele integratie te verzekeren 
en genderevenwicht, diversiteit en inclusie 
te bevorderen, met het oog op een 
succesvolle transitie naar een ecologisch 
duurzame en sociaal verantwoorde 
economie;

Or. en

Amendement 42
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt regeringen en werkgevers 
te investeren in programma’s en 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
kwetsbare personen de vaardigheden 
verwerven die nodig zijn voor een 
succesvolle transitie naar een emissievrije 
economie;

6. verzoekt regeringen en werkgevers 
te investeren in programma’s om ervoor te 
zorgen dat personen de vaardigheden 
verwerven die nodig zijn voor een 
succesvolle transitie naar een 
broeikasgasneutrale economie, met 
bijzondere aandacht voor kwetsbare 
personen die mogelijk bijkomende 
gerichte maatregelen behoeven;

Or. en

Amendement 43
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva, 
Radka Maxová

Ontwerpadvies
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Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt regeringen en werkgevers 
te investeren in programma’s en 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
kwetsbare personen de vaardigheden 
verwerven die nodig zijn voor een 
succesvolle transitie naar een emissievrije 
economie;

6. verzoekt regeringen en werkgevers 
te investeren in programma’s en 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
kwetsbare personen de vaardigheden 
verwerven die nodig zijn om de groene en 
de digitale transitie te omarmen; herinnert 
eraan dat bijzondere aandacht moet 
uitgaan naar personen met een handicap, 
die vaak dubbel worden gediscrimineerd;

Or. en

Amendement 44
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt regeringen en werkgevers 
te investeren in programma’s en 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
kwetsbare personen de vaardigheden 
verwerven die nodig zijn voor een 
succesvolle transitie naar een emissievrije 
economie;

6. verzoekt regeringen en werkgevers 
te investeren in programma’s en 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
kwetsbare groepen en degenen die 
getroffen worden door de transities op de 
arbeidsmarkt de kans krijgen om de 
vaardigheden te verwerven die nodig zijn 
voor een succesvolle transitie naar een 
emissievrije economie;

Or. en

Amendement 45
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement
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6. verzoekt regeringen en werkgevers 
te investeren in programma’s en 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
kwetsbare personen de vaardigheden 
verwerven die nodig zijn voor een 
succesvolle transitie naar een emissievrije 
economie;

6. verzoekt regeringen en werkgevers 
te investeren in programma’s en 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
kwetsbare Europeanen de vaardigheden 
verwerven die nodig zijn voor een 
succesvolle transitie naar een economie die 
lokaler van aard is en ingaat tegen de 
liberale ideologie 
(vrijhandelsovereenkomsten);

Or. fr

Amendement 46
Marcos Ros Sempere, Łukasz Kohut, Manuel Pizarro, Massimiliano Smeriglio, Victor 
Negrescu, Petra Kammerevert, Domènec Ruiz Devesa, Ibán García Del Blanco

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt regeringen en werkgevers 
te investeren in programma’s en 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
kwetsbare personen de vaardigheden 
verwerven die nodig zijn voor een 
succesvolle transitie naar een emissievrije 
economie;

6. verzoekt regeringen en sociale 
partners te investeren in programma’s en 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
kwetsbare personen de vaardigheden 
verwerven die nodig zijn voor een 
succesvolle transitie naar een emissievrije 
economie;

Or. en

Amendement 47
Catherine Griset

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de Europese 
onderwijsruimte moet voorzien in 
transversale opleiding in vaardigheden die 
verband houden met de ecologische en 
digitale transitie, en voldoende voeling 
moet houden met de arbeidsmarkt, met 
name in de hogere niveaus van het 

7. benadrukt dat de Europese 
onderwijsruimte moet voorzien in 
transversale opleiding in vaardigheden die 
verband houden met de ecologische en 
digitale transitie, zonder afbreuk te doen 
aan het doorgeven van ons Europees 
cultureel erfgoed, dat een bron van 
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curriculum. intellectuele ontplooiing is, en voldoende 
voeling moet houden met de arbeidsmarkt, 
met name in de hogere niveaus van het 
curriculum.

Or. fr

Amendement 48
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de Europese 
onderwijsruimte moet voorzien in 
transversale opleiding in vaardigheden die 
verband houden met de ecologische en 
digitale transitie, en voldoende voeling 
moet houden met de arbeidsmarkt, met 
name in de hogere niveaus van het 
curriculum.

7. benadrukt dat de samenwerking op 
Europees niveau tussen de lidstaten moet 
worden ondersteund en ontwikkeld 
teneinde intercollegiaal en wederzijds 
leren en de uitwisseling van beste 
praktijken met betrekking tot 
vaardigheden die verband houden met de 
ecologische en digitale transitie te 
bevorderen, en voldoende voeling te 
houden met de arbeidsmarkt, met name in 
de hogere niveaus van het curriculum;

Or. en

Amendement 49
Andrea Bocskor, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Alexander Bernhuber, Asim 
Ademov, Tomasz Frankowski, Isabel Benjumea Benjumea, Ioan-Rareş Bogdan, Milan 
Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de Europese 
onderwijsruimte moet voorzien in 
transversale opleiding in vaardigheden die 
verband houden met de ecologische en 
digitale transitie, en voldoende voeling 
moet houden met de arbeidsmarkt, met 
name in de hogere niveaus van het 

7. benadrukt dat de Europese 
onderwijsruimte moet voorzien in 
opleidingen ter bevordering van 
transversale vaardigheden die verband 
houden met de ecologische en digitale 
transitie, en voldoende voeling moet 
houden met de arbeidsmarkt, met name in 
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curriculum. de hogere niveaus van het curriculum.

Or. en

Amendement 50
Ryszard Antoni Legutko, Andrey Slabakov, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat een lange traditie 
van mijnbouw of industriële activiteit 
bepalend is voor de cultuur en identiteit 
van de betrokken gemeenschappen, en dat 
deze gemeenschappen sterk gekant 
kunnen zijn tegen verandering wanneer 
zij dit zien als een verlies van geschiedenis 
en karakter, zonder visie voor de 
toekomst; verzoekt alle lidstaten om te 
voorzien in duurzame ondersteuning voor 
culturele activiteiten van gemeenschappen 
in transitie en om hun cultureel erfgoed te 
eerbiedigen en te bevorderen;

Or. en

Amendement 51
Martina Michels, Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de transitie van onze 
samenleving naar een duurzame 
energiebasis vereist dat de veranderende 
regionale identiteit wordt geëerbiedigd en 
bevorderd, hetgeen onder meer mogelijk 
is door een actieve bevordering van het 
industrieel-culturele erfgoed en 
etnografisch onderzoek;

Or. de



PE652.647v01-00 28/30 AM\1206821NL.docx

NL

Amendement 52
Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Domènec Ruiz Devesa, Predrag Fred Matić, Petra 
Kammerevert, Manuel Pizarro, Marcos Ros Sempere

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. merkt op dat financiële 
belemmeringen in veel gevallen de reden 
zijn waarom jongeren niet aan Erasmus-
uitwisselingen kunnen deelnemen; 
benadrukt dat Erasmus+ gemakkelijker 
toegankelijk moet zijn voor kansarme 
studenten;

Or. en

Amendement 53
Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Monica Semedo, Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst erop dat de meest 
doeltreffende en inclusieve 
onderwijsstelsels gebaseerd zijn op 
pedagogisch onderzoek; dringt erop aan 
dat het volgende vlaggenschipprogramma 
van de Unie voor onderzoek, Horizon 
2020, wordt ingezet als instrument om de 
kwaliteit van onderwijs en opleiding 
verder te verbeteren;

Or. en

Amendement 54
Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst erop dat een rechtvaardige 
transitie een holistische aanpak vereist, 
met onder meer economische 
diversificatie, uitgebreide steun voor 
werknemers om over te stappen op nieuwe 
banen, herstel van milieuschade, 
passende aandacht voor de identiteit en 
het culturele erfgoed van getroffen 
gemeenschappen en inclusieve processen 
waarbij ook rekening wordt gehouden met 
de impact op de kansen van kwetsbare en 
gemarginaliseerde groepen;

Or. en

Amendement 55
Martina Michels, Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt aan op de ondersteuning 
van een regionaal vestigingsbeleid voor 
ondernemingen uit de sectoren cultuur en 
toerisme in steenkoolmijngebieden met 
afnemende activiteit, door industriële 
installaties een nieuwe bestemming te 
geven en in te zetten op succesvolle 
maatregelen voor natuurherstel, die de 
klimaatverandering dankzij natuurlijke 
waterreservoirs zoals bossen, 
oevergebieden en graslanden 
tegenhouden; 

Or. de

Amendement 56
Martina Michels, Pernando Barrena Arza

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)



PE652.647v01-00 30/30 AM\1206821NL.docx

NL

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. steunt de bevordering van 
democratische dialogen over een sociale, 
rechtvaardige transitie door culturele en 
wetenschappelijke instellingen en 
onderwijsinstanties, en de uitwisseling 
van ervaringen op Europees niveau over 
geslaagde ontwikkelingen bij een 
inclusieve sociale transitie.

Or. de


