
 

AM\1143784NL.docx  PE616.558v03-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

Europees Parlement 
2014-2019  

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
 

2017/2260(INI) 

22.1.2018 

AMENDEMENTEN 
1 - 256 

Ontwerpverslag 

Krzysztof Hetman 

(PE615.238v01-00) 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

(2017/2260(INI)) 

  



 

PE616.558v03-00 2/141 AM\1143784NL.docx 

NL 

AM_Com_NonLegReport 

  



 

AM\1143784NL.docx 3/141 PE616.558v03-00 

 NL 

Amendement  1 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien artikel 5 van het Verdrag 

betreffende de Europese Unie (VEU), 

– gezien de artikelen 3 en 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU), 

Or. en 

 

Amendement  2 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het herziene Europees 

Sociaal Handvest, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het VN-Verdrag inzake de 

rechten van het kind, 

Or. en 

 

Amendement  4 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling 3 ("Een goede 

gezondheid verzekeren en welzijn voor 

alle leeftijden bevorderen") en met name 

subdoel 7 ("Tegen 2030 universele 

toegang tot seksuele en reproductieve 

gezondheidszorgdiensten garanderen, met 

inbegrip van diensten voor 

gezinsplanning, informatie en opvoeding, 

en voor de integratie van reproductieve 

gezondheid in nationale strategieën en 

programma's") en subdoel 8 ("Zorgen 

voor een universele gezondheidsdekking, 

met inbegrip van de bescherming tegen 

financiële risico's, toegang tot 

kwaliteitsvolle essentiële 

gezondheidszorgdiensten en toegang tot 

de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en 

betaalbare essentiële geneesmiddelen en 

vaccins voor iedereen"), 

Or. en 

 

Amendement  5 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling 4 ("Gelijke 

toegang tot kwaliteitsvol onderwijs 

verzekeren en levenslang leren voor 

iedereen bevorderen"), 

Or. en 



 

AM\1143784NL.docx 5/141 PE616.558v03-00 

 NL 

 

Amendement  6 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling 5 

("Gendergelijkheid en empowerment voor 

alle vrouwen en meisjes bereiken"), 

Or. en 

 

Amendement  7 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling 8 

("Aanhoudende, inclusieve en duurzame 

economische groei, volledige en 

productieve tewerkstelling en waardig 

werk voor iedereen bevorderen") en met 

name subdoel 5 ("Tegen 2030 komen tot 

een volledige en productieve 

tewerkstelling en waardig werk voor alle 

vrouwen en mannen, ook voor jonge 

mensen en personen met een handicap, 

alsook een gelijk loon voor werk van 

gelijke waarde"), subdoel 6 ("Tegen 2020 

het aandeel aanzienlijk terugschroeven 

van jongeren die niet aan het werk zijn, 

geen onderwijs volgen en niet met een 

opleiding bezig zijn") en subdoel 8 ("De 

arbeidsrechten beschermen en veilige en 

gezonde werkomgevingen bevorderen 

voor alle werknemers, met inbegrip van 
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migrerende werknemers, in het bijzonder 

vrouwelijke migranten, en zij die zich in 

precaire werkomstandigheden 

bevinden"), 

Or. en 

 

Amendement  8 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 6 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien duurzame-

ontwikkelingsdoelstelling 10 

("Ongelijkheid in en tussen landen 

terugdringen") en met name subdoel 4 

("Beleid voeren dat geleidelijk tot een 

grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder 

inzake fiscaliteit, lonen en sociale 

bescherming"), 

Or. en 

 

Amendement  9 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de Interinstitutionele 

proclamatie betreffende de Europese 

pijler van sociale rechten op 17 november 

2017 in Göteborg, 

Or. en 

 

Amendement  10 
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Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, 

Or. en 

 

Amendement  11 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 13 

december 2017 betreffende de 

Aanbeveling na het onderzoek naar 

witwaspraktijken, belastingontwijking en 

belastingontduiking, 

Or. en 

 

Amendement  12 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn Resolutie van 4 juli 

2013 over het effect van de crisis op de 

toegang tot zorg voor kwetsbare groepen 

(2013/2044(INI)), 

Or. en 



 

PE616.558v03-00 8/141 AM\1143784NL.docx 

NL 

 

Amendement  13 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 

8 juli 2015 over het initiatief voor groene 

werkgelegenheid: het banenpotentieel van 

de groene economie benutten 

(2014/2238(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  14 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 13 

september 2016 over het creëren van 

arbeidsmarktomstandigheden die 

bevorderlijk zijn voor het evenwicht 

tussen werk en privéleven 

(2016/2017(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  15 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 13 septies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 11 juni 

2013 over sociale huisvesting in de 

Europese Unie (2012/2293(INI)), 

Or. en 

 

Amendement  16 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de mededeling van de 

Commissie van 3 maart 2010 getiteld 

"Europa 2020 – Een strategie voor 

slimme, duurzame en inclusieve groei" 

(COM(2010)2020), alsook zijn resolutie 

van 16 juni 2010 over EU-2020, 

Or. en 

 

Amendement  17 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 14 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het sociaal 

investeringspakket van de Commissie van 

20 februari 2013, met onder meer 

Aanbeveling 2013/112/EU, getiteld 

"Investeren in kinderen: de vicieuze 

cirkel van achterstand doorbreken", 

Or. en 
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Amendement  18 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de publicatie door de 

Commissie van de zevende uitgave van de 

jaarlijkse "Employment and Social 

Developments in Europe (2017)" 

(Werkgelegenheids- en sociale 

ontwikkelingen in Europa: verslag 2017), 

met bijzondere aandacht voor billijkheid 

en solidariteit tussen de generaties in 

Europa, 

Or. en 

 

Amendement  19 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 

24 november 2015 over vermindering van 

de ongelijkheid, met bijzondere focus op 

kinderarmoede, 

Or. en 

 

Amendement  20 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 28 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 14 juni 

2017 over de noodzaak van een EU-

strategie tot beëindiging en preventie van 

de genderpensioenkloof, 

Or. en 

 

Amendement  21 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 28 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 14 maart 

2017 over gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen in de Europese Unie 2014-2015, 

Or. en 

 

Amendement  22 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 37 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van Eurofound 

getiteld "Inkomensongelijkheid en 

arbeidspatronen in Europa voor en na de 

Grote Recessie", 

Or. en 

 

Amendement  23 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 
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Ontwerpresolutie 

Visum 37 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het overzichtsverslag van 

Eurofound "Zesde Europese enquête 

naar de arbeidsomstandigheden", 

Or. en 

 

Amendement  24 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 37 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van Eurofound 

"Sociale mobiliteit in de EU", 

Or. en 

 

Amendement  25 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 37 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van Eurofound 

"Nieuwe vormen van werk", 

Or. en 

 

Amendement  26 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 
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Ontwerpresolutie 

Visum 37 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de themagebonden update 

van Eurofound getiteld "Pay inequalities 

experienced by posted workers: 

Challenges to the "equal treatment" 

principle" (Ongelijke beloning van 

gedetacheerde werknemers: uitdagingen 

in verband met het beginsel van gelijke 

beloning voor gelijk werk), die een 

gedetailleerd overzicht bevat van de 

standpunten van regeringen en sociale 

partners in heel Europa met betrekking 

tot het beginsel van gelijke beloning voor 

gelijk werk, 

Or. en 

 

Amendement  27 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 37 septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van Eurofound 

"Developments in working life in Europe: 

EurWORK annual review 2016" 

(Ontwikkelingen in het arbeidsleven in 

Europa: jaarlijks overzicht 2016 van 

EurWork), en meer bepaald het hoofdstuk 

"Pay inequalities –Evidence, debate and 

policies" (Loonongelijkheid – Bewijzen, 

debat en beleid), 

Or. en 

 

Amendement  28 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 
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Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 37 octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van Eurofound 

"Beroepsgerelateerde veranderingen en 

loonongelijkheid: Europese 

banenmonitor 2017", 

Or. en 

 

Amendement  29 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 37 nonies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het verslag van Eurofound 

"Vrouwen, mannen en 

arbeidsomstandigheden in Europa", 

Or. en 

 

Amendement  30 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 37 decies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de studies van Eurofound 

over de betrokkenheid van de sociale 

partners bij het Europees Semester en 

over de rol van de sociale partners bij het 

Europees Semester in de periode 2011 tot 

2014, 
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Or. en 

 

Amendement  31 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad in de EU stijgt en 

in het tweede kwartaal van 2017 is 

uitgekomen op 235,4 miljoen mensen met 

een baan, d.w.z. een participatiegraad van 

72,3 %, hetgeen inhoudt dat de EU op 

koers ligt naar het streefcijfer van 75 % dat 

in de Europa 2020-strategie is neergelegd; 

A. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad in de EU stijgt en 

in het tweede kwartaal van 2017 is 

uitgekomen op 235,4 miljoen mensen met 

een baan, d.w.z. een participatiegraad van 

72,3 %, hetgeen inhoudt dat de EU op 

koers ligt naar het streefcijfer van 75 % dat 

in de Europa 2020-strategie is neergelegd; 

overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad echter sterk 

uiteenloopt, gaande van ver onder het 

EU-gemiddelde van 65 % in Griekenland, 

Kroatië, Italië en Spanje, tot meer dan 

75 % in Nederland, Denemarken, het 

Verenigd Koninkrijk, Duitsland en 

Zweden; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad in de EU stijgt en 

in het tweede kwartaal van 2017 is 

uitgekomen op 235,4 miljoen mensen met 

een baan, d.w.z. een participatiegraad van 

72,3 %, hetgeen inhoudt dat de EU op 

koers ligt naar het streefcijfer van 75 % dat 

A. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad in de EU stijgt en 

in het tweede kwartaal van 2017 is 

uitgekomen op 235,4 miljoen mensen met 

een baan, d.w.z. een participatiegraad van 

72,3 %, hetgeen inhoudt dat de EU op 

koers ligt naar het streefcijfer van 75 % dat 
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in de Europa 2020-strategie is neergelegd; in de Europa 2020-strategie is neergelegd; 

overwegende dat er aanzienlijke 

verschillen blijven bestaan tussen de 

lidstaten en dat de 

arbeidsparticipatiegraad nog steeds moet 

herstellen van de crisis en met name de 

nationale streefcijfers van de Europa 

2020-strategie nog niet heeft bereikt; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad in de EU stijgt en 

in het tweede kwartaal van 2017 is 

uitgekomen op 235,4 miljoen mensen met 

een baan, d.w.z. een participatiegraad van 

72,3 %, hetgeen inhoudt dat de EU op 

koers ligt naar het streefcijfer van 75 % 

dat in de Europa 2020-strategie is 

neergelegd; 

A. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad in de EU stijgt en 

in het tweede kwartaal van 2017 is 

uitgekomen op 235,4 miljoen mensen met 

een baan; 

Or. it 

 

Amendement  34 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad in de EU stijgt en 

in het tweede kwartaal van 2017 is 

uitgekomen op 235,4 miljoen mensen met 

een baan, d.w.z. een participatiegraad van 

A. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad in de EU stijgt en 

in het tweede kwartaal van 2017 is 

uitgekomen op 235,4 miljoen mensen met 

een baan, d.w.z. een participatiegraad van 
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72,3 %, hetgeen inhoudt dat de EU op 

koers ligt naar het streefcijfer van 75 % dat 

in de Europa 2020-strategie is neergelegd; 

72,3 %, een stap vooruit naar het 

streefcijfer van 75 % dat in de 

Europa 2020-strategie is neergelegd; 

overwegende dat 18,9 miljoen mensen nog 

altijd geen baan hebben, dat de 

investeringen nog altijd te laag blijven, 

dat de loongroei zwak is en dat armoede 

onder werkenden blijft toenemen; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad in de EU stijgt en 

in het tweede kwartaal van 2017 is 

uitgekomen op 235,4 miljoen mensen met 

een baan, d.w.z. een participatiegraad van 

72,3 %, hetgeen inhoudt dat de EU op 

koers ligt naar het streefcijfer van 75 % dat 

in de Europa 2020-strategie is neergelegd; 

A. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad in de EU stijgt en 

in het tweede kwartaal van 2017 is 

uitgekomen op 235,4 miljoen mensen met 

een baan – hoewel dit niets zegt over de 

kwaliteit van die baan –, d.w.z. een 

participatiegraad van 72,3 %, hetgeen 

inhoudt dat de EU op koers ligt naar het 

streefcijfer van 75 % dat in de 

Europa 2020-strategie is neergelegd, maar 

dat dit op zich niet volstaat aangezien 

artikel 3 VEU bepaalt dat de Unie naar 

een participatiegraad van 100 % streeft; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de 
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arbeidsparticipatiegraad gemeten in 

aantal gewerkte uren per werknemer in de 

EU 3 % en in de eurozone 4 % onder het 

niveau van voor de crisis blijft, hetgeen 

toe te schrijven is aan de toename van 

deeltijdarbeid en aan 

arbeidsduurverkorting voor voltijdse 

werknemers; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de werkloosheid 

in de EU op het laagste niveau ligt sinds 

negen jaar en 7,5 % bedraagt; 

B. overwegende dat de werkloosheid 

in de EU op het laagste niveau ligt sinds 

negen jaar en 7,5 % bedraagt; overwegende 

dat de werkloosheidspercentages echter 

nog altijd sterk uiteenlopen, gaande van 

ongeveer 4 % in Duitsland tot nagenoeg 

20 % in Spanje en 23,6 % in Griekenland; 

overwegende dat de verborgen 

werkloosheid (werkwillige werklozen die 

echter niet actief op zoek zijn naar een 

baan) in 2016 20 % bedroeg; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de werkloosheid 

in de EU op het laagste niveau ligt sinds 

negen jaar en 7,5 % bedraagt; 

B. overwegende dat de werkloosheid 

in de EU weliswaar op het laagste niveau 

ligt sinds negen jaar en 7,5 % bedraagt, 
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maar dat dit herstel zeer ongelijk over de 

lidstaten is verdeeld, waarbij de landen die 

geen diepgaande structurele 

hervormingen moesten doorvoeren of die 

geen aanpassingsprogramma's hoefden te 

volgen in het voordeel zijn; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de werkloosheid 

in de EU op het laagste niveau ligt sinds 

negen jaar en 7,5 % bedraagt; 

B. overwegende dat 18,9 miljoen 

mensen nog altijd geen baan hebben 

ondanks het feit dat de werkloosheid in de 

EU en in de eurozone op het laagste 

niveau ligt sinds negen, respectievelijk 

acht jaar en 7,5 % respectievelijk 8,9 % 

bedraagt; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de werkloosheid 

in de EU op het laagste niveau ligt sinds 

negen jaar en 7,5 % bedraagt; 

B. overwegende dat de werkloosheid 

in de EU weliswaar op het laagste niveau 

ligt sinds negen jaar en 7,5 % bedraagt, 

maar dat het percentage langdurig 

werklozen alarmerend hoog blijft, 

namelijk meer dan 45 %; 

Or. en 
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Amendement  41 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat, volgens Eurostat 

(2017), onvrijwillige deeltijdarbeid in de 

EU-28 als percentage van alle 

deeltijdarbeid van 2013 tot 2016 gedaald 

is van 26 % naar 24,6 %; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de 

werkgelegenheid bij ouderen, 

hoogopgeleide werknemers en mannen 

sterker is toegenomen dan bij jongeren, 

laaggeschoolde werknemers en vrouwen; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad voor vrouwen 
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nog altijd 11 procentpunten onder die van 

mannen ligt, hetgeen aantoont dat de 

genderkloof nog altijd bestaat; 

Or. en 

 

Amendement  44 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B ter. overwegende dat deeltijdarbeid in 

vergelijking met 2008 met 11 % is 

gestegen is en dat voltijdse arbeid in 

diezelfde periode met 2 % is gedaald, 

terwijl onvrijwillige deeltijdarbeid nog 

altijd bijna één derde van dit soort 

arbeidsovereenkomsten vertegenwoordigt; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B quater. overwegende dat de 

arbeidsmarktsegmentatie tussen vaste 

betrekkingen en atypische arbeidsvormen 

onrustwekkend blijft, waarbij het 

percentage tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten in de 

verschillende landen schommelt van 10 % 

tot 20 %, met zeer lage 

overgangspercentages naar vaste 

betrekkingen en waarbij tijdelijke banen 

eerder "een doodlopend straatje" dan een 
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"opstapje" naar een vaste betrekking zijn; 

overwegende dat dit verschijnsel grote 

aantallen werknemers belet te profiteren 

van veilige, relatief goed betaalde 

werkgelegenheid en mooie vooruitzichten, 

dat dit een loonkloof teweegbrengt tussen 

werknemers in vaste dienst en tijdelijke 

werknemers; overwegende dat de 

segmentatie van de arbeidsmarkt 

verergert doordat veel EU-landen 

tweesporenhervormingen doorvoeren in 

hun wetgeving inzake bescherming tegen 

werkloosheid, waarbij het gebruik van 

tijdelijke contracten wordt 

vergemakkelijkt; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat er weliswaar een 

lichte verbetering te zien valt in de 

jeugdwerkloosheid, maar dat deze met 

16,6 % (18,7 % in de eurozone) nog steeds 

verontrustend hoog is; overwegende dat er 

in 2016 nog steeds 6,3 miljoen jongeren 

tussen 15 en 24 jaar zonder baan zaten en 

geen onderwijs of een opleiding volgden; 

C. overwegende dat er weliswaar een 

lichte verbetering te zien valt in de 

jeugdwerkloosheid, maar dat deze met 

16,6 % (18,7 % in de eurozone) nog steeds 

verontrustend hoog is; overwegende dat, 

volgens het ontwerp van het gezamenlijk 

verslag over de werkgelegenheid, jongeren 

vaker in dienst worden genomen in 

atypische arbeidsvormen, onder meer 

tijdelijke banen, onvrijwillige 

deeltijdbanen en slecht betaalde banen; 

overwegende dat sommige landen 

maatregelen hebben ingevoerd, zoals een 

lager minimumloon, die werkgevers 

aanmoedigen om jongeren aan te werven, 

hetgeen een onaanvaardbare behandeling 

van jongeren vormt gezien het verbod op 

discriminatie op grond van leeftijd zoals 

vastgesteld in artikel 19 VWEU en 

Richtlijn 2000/78/EG inzake gelijke 
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behandeling in arbeid en beroep; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C.  overwegende dat er weliswaar een 

lichte verbetering te zien valt in de 

jeugdwerkloosheid, maar dat deze met 

16,6 % (18,7 % in de eurozone) nog steeds 

verontrustend hoog is; overwegende dat er 

in 2016 nog steeds 6,3 miljoen jongeren 

tussen 15 en 24 jaar zonder baan zaten en 

geen onderwijs of een opleiding volgden; 

C.  overwegende dat de 

jeugdwerkloosheid met 16,6 % (18,7 % in 

de eurozone) nog steeds verontrustend 

hoog is; overwegende dat er in 2016 nog 

steeds 6,3 miljoen jongeren tussen 15 en 24 

jaar zonder baan zaten en geen onderwijs 

of een opleiding volgden; 

Or. it 

 

Amendement  48 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat er in 2016 nog 

steeds 6,3 miljoen jongeren tussen 15 en 

24 jaar zonder baan zaten en geen 

onderwijs of opleiding volgden; 

overwegende dat het percentage 

voortijdige schoolverlaters nog altijd rond 

de 20 % ligt in verschillende lidstaten 

zoals Malta, Spanje en Roemenië, en 

boven het EU-streefcijfer van 10 % ligt in 

Portugal, Bulgarije, Italië, Hongarije, het 

Verenigd Koninkrijk en Griekenland; 

overwegende dat voortijdig schoolverlaten 

een complexe uitdaging is op individueel, 
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nationaal en Europees niveau; 

overwegende dat voortijdige 

schoolverlaters vaak zowel 

maatschappelijk als economisch 

benadeeld zijn; overwegende dat de 

fundamentele oorzaak van voortijdig 

schoolverlaten de sociaal-economische 

situatie van de schoolverlaters is, onder 

meer moeilijke gezinssituaties, 

werkloosheid, een laag gezinsinkomen en 

laaggeschoolde ouders; overwegende dat 

de vermindering van voortijdig 

schoolverlaten wordt vormgegeven door 

het bredere beleid van landen inzake 

economie, werkgelegenheid, sociale 

aangelegenheden, gezondheid en ook 

berust op verbeteringen aan het sociaal-

economisch klimaat – sterkere 

economische groei, maatregelen om de 

armoede te bestrijden en de gezondheid te 

verbeteren, en de doeltreffende integratie 

van migranten en minderheden in de 

samenleving; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat het in de eerste 

plaats de lidstaten zijn die 

verantwoordelijk zijn voor het aanpakken 

van de jeugdwerkloosheid, namelijk door 

een regelgevingskader voor de 

arbeidsmarkt, onderwijs- en 

opleidingsstelsels en een actief 

arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen en toe 

te passen; 

Or. en 
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Amendement  50 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C bis. overwegende dat 46,4 % van de 

werklozen in de EU-28 langdurig 

werkloos zijn, hetgeen betekent dat ze 12 

maanden of langer werkloos zijn (het 

bijbehorende cijfer voor de eurozone is 

49,7 %); 

Or. pt 

 

Amendement  51 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 C ter. overwegende dat de langdurige 

werkloosheid (als percentage van de totale 

werkloosheid) in zeven landen 4 à 23 % 

hoger ligt dan het eurozonegemiddelde 

(49,7 %), hetgeen op een mogelijk 

permanente trend wijst; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de verschillen 

tussen de lidstaten met betrekking tot de 

D. overwegende dat de verschillen 

tussen de lidstaten met betrekking tot de 
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werkloosheidscijfers weliswaar kleiner 

zijn, maar nog steeds boven het niveau van 

voor de crisis liggen; 

werkloosheidscijfers weliswaar kleiner 

zijn, maar nog steeds boven het niveau van 

voor de crisis liggen; overwegende dat 

langdurige werkloosheid in sommige 

lidstaten meer dan 50 % van de totale 

werkloosheid, in de EU 45,6 % en in de 

eurozone 49,7 % van de totale 

werkloosheid uitmaakt; overwegende dat 

het werkloosheidscijfer alleen personen 

volgt die geen baan hebben en die de 

voorbije vier weken actief werk hebben 

gezocht en dat het cijfer voor langdurige 

werkloosheid alleen het aandeel meet van 

de beroepsbevolking tussen 15 en 74 jaar 

die twaalf maanden of langer werkloos 

zijn; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat de loongroei in 

de EU zwak is, met een toename van 

minder dan 1 % in de voorbije twee jaar 

en dat de vergoedingen van werknemers 

in de EU vrij sterk uiteenlopen, gaande 

van 4,6 EUR per werkuur in Bulgarije tot 

43,3 EUR in Luxemburg; overwegende 

dat de echte loongroei in 18 van de 28 

lidstaten is achtergebleven bij de 

gemiddelde productiviteitstoename en 

zelfs achterblijft bij de verlaging van de 

werkloosheid; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 



 

AM\1143784NL.docx 27/141 PE616.558v03-00 

 NL 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat de 

bezuinigingsmaatregelen, de invoering 

van de eenheidsmunt en de economische 

beperkingen die voortvloeien uit de 

Europese Verdragen een drukkend en 

destabiliserend effect op de economieën 

van de lidstaten en die van de eurozone 

hebben gehad, en dat deze hebben geleid 

tot het instorten van de interne vraag, de 

toename van de werkloosheid en de 

enorme toename van de sociale 

ongelijkheid; 

Or. it 

 

Amendement  55 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat de begeleiding 

van langdurig werklozen van essentieel 

belang is, aangezien deze toestand anders 

hun zelfvertrouwen, welbevinden en 

toekomstige ontwikkeling zal beginnen 

aantasten, waardoor zij het risico lopen in 

een situatie van armoede en sociale 

uitsluiting terecht te komen en waardoor 

de houdbaarheid van de 

socialezekerheidsstelsels en het Europees 

sociaal model worden ondermijnd; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Ulrike Trebesius 
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Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat het 

werkloosheidscijfer in sommige lidstaten 

hoog blijft door een gebrek aan groei en 

door structurele zwakheid die grotendeels 

het gevolg zijn van ondoeltreffende en in 

veel gevallen onbuigzame 

regelgevingskaders voor de arbeidsmarkt; 

overwegende dat ontoereikende 

arbeidsmarkthervormingen de 

belangrijkste reden zijn voor een hoge 

werkloosheid; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D ter. overwegende dat andere lidstaten 

worden geconfronteerd met structurele 

uitdagingen op de arbeidsmarkt zoals een 

lage participatie, mismatches in 

vaardigheden en kwalificaties; 

overwegende dat er een stijgende behoefte 

is aan concrete maatregelen voor de 

integratie of re-integratie van inactieven 

om tegemoet te komen aan de behoeften 

van de arbeidsmarkt; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 



 

AM\1143784NL.docx 29/141 PE616.558v03-00 

 NL 

Ontwerpresolutie 

Overweging D ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D ter. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiekloof tussen mannen 

en vrouwen nog altijd hoger is dan 10 

procentpunten, en voor de EU 11,6 % 

bedraagt, namelijk een 

arbeidsparticipatiegraad van 76,9 % voor 

mannen en 65,3 % voor vrouwen, en dat 

er zelfs grotere kloven zijn met niet in de 

EU geboren vrouwen en Romavrouwen; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D quater. overwegende dat de 

genderkloof in deeltijdarbeid nog dieper 

is, met een verschil van 23 procentpunten 

in 2016, en dat deze in vier lidstaten hoger 

is dan 30 procentpunten, met een score 

van 23,5 % vrouwen die onvrijwillige 

deeltijdarbeid verrichten; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 
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 D quinquies. overwegende dat de 

arbeidsparticipatiegraad van vrouwen met 

ten minste een kind jonger dan zes jaar 9 

procentpunten lager ligt dan die van 

vrouwen zonder kinderen en dat 19 % van 

de potentiële vrouwelijke arbeidskrachten 

in de EU in 2016 inactief was omdat zij 

zorg droegen voor kinderen of 

zorgbehoevende volwassenen; 

Or. en 

 

Amendement  61 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D sexies. overwegende dat vrouwen, 

door een lagere arbeidsparticipatiegraad 

voor voltijdequivalenten, een fors 

loonverschil lijden dat in 2015 voor de EU 

gemiddeld 16,3 % bedroeg, en varieerde 

van 26,9 % in Estland tot 5,5 % in Italië 

en Luxemburg; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de samenlevingen 

in de Europese Unie vergrijzen, waardoor 

de socialezekerheids- en zorgstelsels van 
de lidstaten met extra uitdagingen worden 

geconfronteerd; 

E. overwegende dat de samenlevingen 

in de Europese Unie vergrijzen, hetgeen de 

lidstaten extra plichten oplegt om goed 

gefundeerde en robuuste 

socialezekerheids- en zorgstelsels te 
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garanderen; overwegende dat de 

levensverwachting bij de geboorte in de 

EU-28 in 2015 lichtjes is gedaald – ze 

werd geraamd op 80,6 jaar (0,3 jaar 

minder dan in 2014), namelijk 83,3 jaar 

voor vrouwen (0,3 jaar minder dan in 

2014) en 77,9 jaar voor mannen (0,2 jaar 

minder dan in 2014); overwegende dat dit 

de eerste daling in de levensverwachting 

in de EU-28 was sinds 2002 toen de 

gegevens over levensverwachting 

beschikbaar kwamen voor alle lidstaten, 

en dat deze daling in de meeste lidstaten 

kan worden waargenomen; overwegende 

dat het volgens Eurostat nog niet mogelijk 

is te zeggen of de daling in 

levensverwachting tussen 2014 en 2015 

slechts tijdelijk is of zich in de volgende 

jaren zal doorzetten; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de samenlevingen 

in de Europese Unie vergrijzen, waardoor 

de socialezekerheids- en zorgstelsels van 

de lidstaten met extra uitdagingen worden 

geconfronteerd; 

E. overwegende dat het toenemend 

aantal oudere mensen (nagenoeg 20 % 

van de Europese bevolking is ouder dan 

65 en naar schatting zal dit percentage 

25 % bedragen tegen 2050), het afnemend 

aantal mensen in de werkende leeftijd en 

beperkingen op de overheidsbegroting, 

met name bezuinigingsmaatregelen in de 

EU, ingrijpende gevolgen hebben voor de 

socialezekerheids- en zorgstelsels; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de samenlevingen 

in de Europese Unie vergrijzen, waardoor 

de socialezekerheids- en zorgstelsels van 

de lidstaten met extra uitdagingen worden 

geconfronteerd; 

E. overwegende dat de samenlevingen 

in de Europese Unie vergrijzen en de 

geboortecijfers blijven afnemen; 

Or. it 

 

Amendement  65 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat de sector van de 

sociale economie 2 miljoen 

ondernemingen omvat (ruwweg 10 % van 

het totaal aantal ondernemingen in de 

EU) waarin meer dan 14 miljoen 

werknemers in dienst zijn (ongeveer 6,5 % 

van de werknemers in de EU); 

overwegende dat deze sector een 

belangrijke rol te vervullen heeft bij het 

aanpakken van de talloze uitdagingen 

waarmee de huidige samenlevingen 

worden geconfronteerd, niet in het minst 

de vergrijzing van de bevolking; 

Or. pt 

 

Amendement  66 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat de demografische 

uitdagingen factoren omvatten zoals 

ontvolking en de verspreiding van de 

bevolking, hetgeen groei bemoeilijkt in de 

regio's die daarmee worden 

geconfronteerd en hetgeen de 

economische, sociale en territoriale 

cohesie in de EU bedreigt; 

Or. es 

 

Amendement  67 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat er wel enige 

vooruitgang kan worden vastgesteld bij het 

terugdringen van armoede en sociale 

uitsluiting, maar dat er nog steeds 

benadeelde groepen in de samenleving 

zijn en dat regionale verschillen 

voortduren; 

G. overwegende dat er wel enige 

vooruitgang kan worden vastgesteld bij het 

terugdringen van armoede en sociale 

uitsluiting, maar dat een kwart van de 

Europeanen nog steeds met armoede 

wordt bedreigd of armoede ondervindt, 

wat betekent dat de EU nog ver verwijderd 

is van het EU 2020-streefcijfer en dat 

regionale verschillen voortduren; 

overwegende dat de inkomensongelijkheid 

blijft toenemen; overwegende dat hoge 

ongelijkheidsniveaus een belemmering 

blijven voor gelijke kansen bij toegang tot 

onderwijs, opleiding en sociale 

bescherming, en dat ze daarom afbreuk 

doen aan sociale rechtvaardigheid, sociale 

samenhang en duurzame economische 

ontwikkeling; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 
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Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat er wel enige 

vooruitgang kan worden vastgesteld bij het 

terugdringen van armoede en sociale 

uitsluiting, maar dat er nog steeds 

benadeelde groepen in de samenleving zijn 

en dat regionale verschillen voortduren; 

G. overwegende dat er wel enige 

vooruitgang kan worden vastgesteld bij het 

terugdringen van armoede en sociale 

uitsluiting, maar dat er nog steeds 

benadeelde groepen in de samenleving zijn 

met een onaanvaardbare 119 miljoen 

armen in de EU, van wie meer dan 25 

miljoen kinderen in heel Europa (dit is 

meer dan 1 kind op 4) en dat regionale 

verschillen voortduren; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat er wel enige 

vooruitgang kan worden vastgesteld bij het 

terugdringen van armoede en sociale 

uitsluiting, maar dat er nog steeds 

benadeelde groepen in de samenleving zijn 

en dat regionale verschillen voortduren; 

G. overwegende dat er wel enige 

vooruitgang kan worden vastgesteld bij het 

terugdringen van armoede en sociale 

uitsluiting, maar dat er nog steeds 

benadeelde groepen in de samenleving 

zijn, en dat onaanvaardbare 

ongelijkheidsniveaus, armoede en 

regionale verschillen binnen de lidstaten 

en in de Unie in haar geheel voortduren; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat lage 

onderwijsprestaties het meeste voorkomen 

bij studenten met een kansarme sociaal-

economische of een migratieachtergrond 

en bij degenen met speciale behoeften, 

rekening houdend met het feit dat het 

gemiddelde aandeel voor de EU van 

mensen met lage prestaties in wetenschap 

in het onderste sociaal-economische 

kwartiel van de studentenbevolking 

volgens PISA 2015 ongeveer 34 % 

bedraagt, d.i. 26 procentpunten meer dan 

in het bovenste sociaal-economische 

kwartiel; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Krzysztof Hetman 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat het aantal 

kinderen in armoede alarmerend hoog 

blijft in Europa, en dat ze momenteel met 

meer dan 25 miljoen zijn; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat het aantal 
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kinderen in armoede alarmerend hoog 

blijft in Europa, en dat ze momenteel met 

meer dan 25 miljoen zijn; 

Or. en 

 

Amendement  73 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G ter. overwegende dat onderwijs een 

cruciale determinerende factor is voor de 

integratie van jongeren in de 

arbeidsmarkt, rekening houdend met het 

feit dat de arbeidsparticipatiegraad van 

jongeren met een hogere opleiding (tussen 

20-34 jaar) in de EU 82,8 % bedraagt, 

hetgeen meer dan 10 procentpunten hoger 

is dan die van jongeren met een diploma 

van het hoger middelbaar onderwijs; 

Or. en 

 

Amendement  74 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G ter. overwegende dat het 

begrotingsbeleid in de lidstaten een rol 

speelt bij de stabilisatie van het macro-

economische klimaat, terwijl dit ook nog 

andere doelstellingen nastreeft, zoals 

budgettaire houdbaarheid en 

herverdeling; 
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Or. en 

 

Amendement  75 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging G ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G ter. overwegende dat de algemene 

beleidsvooruitzichten van het Europees 

Semester over de begrotingsconsolidatie 

en de deregulering van de arbeidsmarkten 

blijven handelen; 

Or. en 

 

Amendement  76 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs en opleiding 

toegankelijk moeten zijn voor iedereen, 

zoals de Commissie heeft verklaard in de 

jaarlijkse groeianalyse; overwegende dat 

beroepsopleiding geloofwaardiger begint 

te worden, zowel in de ogen van jonge 

Europeanen als voor bedrijven die hun 

competenties erkennen; overwegende dat 

opleiding die in een informele context 

werd verworven Europeanen ook van 

essentiële instrumenten voor de 

arbeidsmarkt voorziet; 

Or. pt 

 

Amendement  77 
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Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat volgens artikel 

168 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie bij de 

bepaling en de uitvoering van elk beleid 

en elk optreden van de Unie een hoog 

niveau van bescherming van de 

menselijke gezondheid moet worden 

verzekerd; overwegende dat dit zou 

bijdragen aan sociale inclusie, sociale 

rechtvaardigheid en gelijkheid; 

overwegende dat dit vereiste momenteel 

wordt tegengewerkt door hoge prijzen 

voor geneesmiddelen; 

Or. en 

 

Amendement  78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat het bruto 

beschikbaar gezinsinkomen per hoofd in 

verschillende lidstaten de niveaus van 

voor de crisis nog niet opnieuw heeft 

bereikt, en dat dit niveau in sommige 

lidstaten 20 tot 30 procentpunten lager 

ligt dan in 2008; 

Or. en 

 

Amendement  79 

Kostadinka Kuneva 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf –1 (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 -1. beklemtoont dat het opbouwen van 

een sociaal beleid geen kwestie van keuze 

is maar van menselijke waardigheid, een 

onmisbare factor voor het behoud van de 

cohesie en legitimiteit van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  80 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H bis. overwegende dat loonvorming een 

nationale bevoegdheid is; 

Or. en 

 

Amendement  81 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H ter. overwegende dat de stijging van de 

inkomensongelijkheid in verschillende 

lidstaten geen ommekeer heeft gekend 

sinds de aanvang van de crisis, en dat 

deze in sommige gevallen zelfs verergerd 

is en overwegende dat in de gehele EU de 

rijkste 20 % van de huishoudens een 

inkomensaandeel ontving dat 5,1 keer zo 

hoog is als dat van de armste 20 %, dat 
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deze verhouding 6,5 of hoger is in 

bepaalde oostelijke en zuidelijke Europese 

landen, bijna dubbel zo hoog als de 

waarden voor bepaalde landen uit 

Centraal- en Noord-Europa die het best 

presteren; 

Or. en 

 

Amendement  82 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H ter. overwegende dat de technologische 

en wetenschappelijke vooruitgang, die in 

deze jaarlijkse groeianalyse positief wordt 

onthaald, het mogelijk maakt betere, 

doeltreffendere en beter betaalbare 

behandelingen en geneesmiddelen te 

vinden; overwegende dat deze 

vooruitgang er mede voor zorgt dat 

mensen die aan bepaalde aandoeningen 

lijden, bijvoorbeeld chronische pijn, fit 

genoeg zijn om de arbeidsmarkt te 

betreden of om langer aan de slag te 

blijven; 

Or. pt 

 

Amendement  83 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H ter. overwegende dat de instelling en 

het beheer van socialezekerheidsstelsels 

onder de bevoegdheid van de lidstaten 

vallen en dat de Unie hier coördinerend, 
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maar niet harmoniserend optreedt; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H quater. overwegende dat, volgens 

de publicatie "Employment and Social 

Developments in Europe 2017" 

(Werkgelegenheids- en sociale 

ontwikkelingen in Europa) van de 

Commissie: verslag 2017) in 2015 118,8 

miljoen mensen werden bedreigd met 

armoede of sociale uitsluiting, hetgeen 1,7 

miljoen meer is dan in 2008 en ver 

verwijderd is van het in de Europa 2020-

strategie vastgestelde streefcijfer om het 

aantal mensen die met armoede of sociale 

uitsluiting worden bedreigd met 20 

miljoen te verminderen, waarbij de 

lidstaten heel uiteenlopende percentages 

vertonen, gaande van 5 % of minder in 

Tsjechië of Duitsland tot ongeveer 20 % 

in Griekenland en Spanje; overwegende 

dat dit percentage voor kinderen (0-17) in 

2016 26,4 % bedraagt en daarmee hoger 

is dan de 24,2 % voor volwassenen (16-

64) en bijna 10 procentpunten hoger dan 

ditzelfde percentage voor ouderen (65+), 

namelijk 18,3 %; overwegende dat het 

aantal kinderen in armoede in Europa 

alarmerend hoog blijft en dat ze 

momenteel met meer dan 25 miljoen zijn; 

en overwegende dat de gevolgen van 

armoede voor kinderen een heel leven 

kunnen duren en de intergenerationele 

overdracht van kansarmoede voortzetten; 

Or. en 
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Amendement  85 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H quater. overwegende dat de 

vergrijzing en de toename van 

afhankelijke ouderen steeds meer 

gevolgen hebben, en zullen hebben, voor 

de gezondheidszorg en langdurige 

zorgstelsels, evenals op de behoefte aan 

formele en informele zorgverlening; 

overwegende dat mantelzorgers een 

cruciale troef zijn voor de samenleving; 

Or. pt 

 

Amendement  86 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H quater. overwegende dat de 

capaciteit van de EU-economie om 

langdurige groei aan te zwengelen kleiner 

is dan die van onze belangrijkste 

concurrenten; overwegende dat de 

potentiële groei in de EU volgens 

ramingen van de Commissie ongeveer 

1,4 % is, terwijl die in de VS 2 % 

bedraagt; 

Or. en 

 

Amendement  87 

Sofia Ribeiro 
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Ontwerpresolutie 

Overweging H quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H quinquies. overwegende dat zwartwerk 

werknemers hun rechten ontneemt, 

sociale dumping aanmoedigt, ernstige 

gevolgen voor de begroting met zich 

meebrengt, en negatieve gevolgen heeft 

voor de werkgelegenheid, de 

productiviteit, de kwaliteit van de arbeid 

en de ontwikkeling van vaardigheden, en 

voor de doeltreffendheid en doelmatigheid 

van het pensioenrechtenstelsel; 

overwegende dat de inspanningen om 

zwartwerk om te zetten in legaal werk 

moeten worden voortgezet; 

Or. pt 

 

Amendement  88 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H quinquies. overwegende dat de 

armoede onder werkenden in heel Europa 

blijft toenemen, waarbij de hoogste 

niveaus worden opgetekend in Spanje 

(13,1 %), Griekenland (14 %) en 

Roemenië (18,6 %), hetgeen aantoont dat 

werkgelegenheid op zich niet altijd 

volstaat om mensen uit de armoede te 

halen, en uiteenlopende 

arbeidsmarktpatronen weergeeft, onder 

meer deeltijdse en/of tijdelijke banen, 

loonvoeten en arbeidsintensiteit in de 

huishoudens en slechte 

arbeidsomstandigheden; 

Or. en 
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Amendement  89 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H sexies. overwegende dat de 

ultraperifere gebieden het hoofd moeten 

bieden aan enorme problemen die 

samenhangen met hun specifieke 

kenmerken en die hun groeipotentieel 

beperken; overwegende dat het 

werkloosheidspercentage in die gebieden 

tussen 11,2 % en 27,1 % en het 

percentage langdurig werklozen tussen 

54,5 % en 80,9 % ligt; overwegende dat de 

jeugdwerkloosheid in die gebieden hoger 

is dan 40 %; 

Or. pt 

 

Amendement  90 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H sexies. overwegende dat de 

betrokkenheid van de sociale partners bij 

de opstelling van de nationale 

hervormingsprogramma's, volgens 

onderzoek van Eurofound, geleidelijk 

verbetert in de meeste lidstaten, hoewel er 

aanzienlijke verschillen en resultaten 

blijven bestaan in de kwaliteit en 

doeltreffendheid van de betrokkenheid 

van de nationale sociale partners bij het 

Europees Semester; 

Or. en 
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Amendement  91 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging H septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 H septies. overwegende dat de 

aanstaande studie van Eurofound 

betreffende de betrokkenheid van de 

sociale partners bij het Europees Semester 

melding maakt van een consolidatieproces 

en groeiende bewustwording, na 

werkgelegenheidsrichtsnoer nr. 7; 

overwegende dat de sociale partners 

niettemin benadrukken dat passende 

betrokkenheid moet worden gewaarborgd 

door de bevordering van zinvol en tijdig 

overleg, de uitwisseling van bijdragen en 

feedback, en door hun standpunten 

zichtbaarheid te geven; 

Or. en 

 

Amendement  92 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf –1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 -1 bis. onderstreept dat een "sociaal 

Europa" maar kan worden verwezenlijkt 

als de besluiten over economische en 

sociale aangelegenheden gezamenlijk 

worden genomen en elkaar aanvullen; 

Or. en 

 

Amendement  93 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over de jaarlijkse 

groeianalyse 2018, een belangrijk 

onderdeel van het Europese 

investeringsproces dat berust op een 

strategie van investeringen, structurele 

hervormingen en een verantwoorde 

omgang met overheidsgelden; verzoekt de 

lidstaten in hun nationale 

beleidsmaatregelen en strategieën ter 

bevordering van groei, werkgelegenheid 
en sociale bescherming rekening te 

houden met de prioriteiten die in de 

analyse worden benoemd; 

1. merkt op dat de jaarlijkse 

groeianalyse 2018, een belangrijk 

onderdeel van het Europese 

investeringsproces, eens te meer berust op 

een strategie van investeringen, structurele 

hervormingen, een evenwichtig 

begrotingsbeleid en een neutrale 

begrotingskoers; beklemtoont dat een 

maatschappelijk verantwoorde omgang 

met overheidsgelden bestaat uit het 

garanderen van kwaliteitsvolle openbare 

diensten en betere kansen voor burgers, 

het aanpakken van inkomensongelijkheid 

en het bevorderen van duurzame groei, 

het scheppen van fatsoenlijke banen en 

sociale bescherming; wijst erop dat de 

belangrijkste prioriteiten van het Europees 

Semester voor coördinatie van het 

werkgelegenheids- en sociaal beleid 

moeten bestaan uit de vermindering van 

de ongelijkheid en van armoede, de 

verhoging van de lonen, de verbetering 

van de kwaliteit van de werkgelegenheid, 

onder meer door het vakbondsoverleg en 

de collectieve onderhandelingen te 

versterken, en de verbetering van de 

sociale bescherming en toegang tot en 

kwaliteit van de openbare diensten; 

Or. en 

 

Amendement  94 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 
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1. is verheugd over de jaarlijkse 

groeianalyse 2018, een belangrijk 

onderdeel van het Europese 

investeringsproces dat berust op een 

strategie van investeringen, structurele 

hervormingen en een verantwoorde 

omgang met overheidsgelden; verzoekt de 

lidstaten in hun nationale 

beleidsmaatregelen en strategieën ter 

bevordering van groei, werkgelegenheid en 

sociale bescherming rekening te houden 

met de prioriteiten die in de analyse 

worden benoemd; 

1. is verheugd over de integratie van 

de Europese pijler van sociale rechten in 

de jaarlijkse groeianalyse 2018, een 

belangrijk onderdeel van het Europese 

investeringsproces dat een toename van 

fatsoenlijke werkgelegenheid tot doel 

heeft en berust op een strategie van 

investeringen, en sociale rechtvaardigheid 

via structurele hervormingen en een 

verantwoorde omgang met 

overheidsgelden; verzoekt de lidstaten in 

hun nationale beleidsmaatregelen en 

strategieën ter bevordering van groei, 

werkgelegenheid en sociale bescherming 

de prioriteiten te volgen die worden 

benoemd in het gezamenlijk verslag over 

de werkgelegenheid dat de analyse en de 

Europese pijler van sociale rechten 

vergezelt; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over de jaarlijkse 

groeianalyse 2018, een belangrijk 

onderdeel van het Europese 

investeringsproces dat berust op een 

strategie van investeringen, structurele 

hervormingen en een verantwoorde 

omgang met overheidsgelden; verzoekt de 

lidstaten in hun nationale 

beleidsmaatregelen en strategieën ter 

bevordering van groei, werkgelegenheid en 

sociale bescherming rekening te houden 

met de prioriteiten die in de analyse 

worden benoemd; 

1. acht de jaarlijkse groeianalyse 2018 

een belangrijk onderdeel van de algemene 

beleidsmaatregelen voor banen, groei en 

investeringen; is van mening dat de 

strategie van investeringen, structurele 

hervormingen en een verantwoorde 

omgang met overheidsgelden moet worden 

gekoppeld aan uitvoeringsbeleid en -

maatregelen voor het naleven van de 

beginselen en doelstellingen van de 

Europese pijler van sociale rechten; 

verzoekt de lidstaten in hun nationale 

beleidsmaatregelen en strategieën ter 

bevordering van groei, werkgelegenheid, 

sociale samenhang en sociale bescherming 

en inclusie rekening te houden met de 

prioriteiten die in de analyse worden 
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benoemd; 

Or. en 

 

Amendement  96 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over de jaarlijkse 

groeianalyse 2018, een belangrijk 

onderdeel van het Europese 

investeringsproces dat berust op een 

strategie van investeringen, structurele 

hervormingen en een verantwoorde 

omgang met overheidsgelden; verzoekt de 

lidstaten in hun nationale 

beleidsmaatregelen en strategieën ter 

bevordering van groei, werkgelegenheid en 

sociale bescherming rekening te houden 

met de prioriteiten die in de analyse 

worden benoemd; 

1. is verheugd over de opname van de 

Europese pijler van sociale rechten in de 

jaarlijkse groeianalyse 2018, een belangrijk 

onderdeel van het Europese 

investeringsproces dat berust op een 

strategie van investeringen, structurele 

hervormingen en een verantwoorde 

omgang met overheidsgelden; verzoekt de 

lidstaten in hun nationale 

beleidsmaatregelen en strategieën ter 

bevordering van duurzame economische 

ontwikkeling, kwaliteitsvolle 

werkgelegenheid en sterke sociale 

bescherming rekening te houden met de 

prioriteiten die in de analyse worden 

benoemd; 

Or. en 

 

Amendement  97 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd over de jaarlijkse 

groeianalyse 2018, een belangrijk 

onderdeel van het Europese 

investeringsproces dat berust op een 

strategie van investeringen, structurele 

1. neemt kennis van de jaarlijkse 

groeianalyse 2018; benadrukt dat de lange 

economische en financiële crisis die 

Europa heeft ondergaan de structurele 

beperkingen van het bestuurskader van de 
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hervormingen en een verantwoorde 

omgang met overheidsgelden; verzoekt de 

lidstaten in hun nationale 

beleidsmaatregelen en strategieën ter 

bevordering van groei, werkgelegenheid 

en sociale bescherming rekening te 

houden met de prioriteiten die in de 

analyse worden benoemd; 

EU heeft blootgelegd, alsook het gebrek 

aan doeltreffendheid van het Europees 

Semester, dat door middel van de 

landspecifieke aanbevelingen een 

asymmetrische en arbitraire benadering 

van de regels voor economisch bestuur 

bevordert; 

Or. it 

 

Amendement  98 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. herinnert eraan dat ongelijkheden 

de toekomst van het Europees project 

bedreigen, de legitimiteit ervan uithollen 

en schade kunnen toebrengen aan het 

vertrouwen in de EU als motor van 

sociale vooruitgang en dat de 

vermindering van ongelijkheden een van 

de voornaamste prioriteiten moet zijn op 

Europees niveau, zoals onlangs door het 

Parlement werd verklaard; wijst er 

daarom opnieuw op dat de Commissie, in 

het kader van het Europees Semester, het 

beleidscoördinatieproces dient te 

verbeteren om negatieve trends die de 

ongelijkheden zouden kunnen doen 

toenemen en de sociale vooruitgang 

zouden kunnen afremmen of die 

negatieve gevolgen zouden kunnen 

hebben voor de sociale rechtvaardigheid 

beter te volgen, te voorkomen en te 

corrigeren, door waar nodig preventieve 

en corrigerende maatregelen vast te 

stellen; 

Or. en 
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Amendement  99 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. verklaart dat enkele van de 

relevantste werkgelegenheids- en sociale 

onevenwichtigheden in Europa, zoals de 

segmentatie van de arbeidsmarkt, 

loonspreiding of kinderarmoede, zeven 

jaar na de aanvang van het Europees 

Semester, de cyclus voor coördinatie van 

het economisch beleid, nog niet zijn 

hersteld, maar zijn verergerd, hetgeen 

aantoont dat het overheidsbeleid op 

nationaal niveau ontoereikend is om te 

bouwen aan een billijkere Europese 

arbeidsmarkt, en dat sterkere en bredere 

beleidsmaatregelen op Europees niveau 

nodig zijn om de huidige nationale 

inspanningen aan te vullen; merkt op dat 

er positieve stappen zijn gezet om de 

economische en sociale prioriteiten in het 

Europees Semester opnieuw in evenwicht 

te brengen, maar dat een soepele 

begroting ter ondersteuning van sociale 

investeringen in sociale rechten van vitaal 

belang is evenals de doeltreffende en in 

alle stadia doorgevoerde mainstreaming 

van alle beginselen die verankerd zijn in 

de Europese pijler van sociale rechten; 

Or. en 

 

Amendement  100 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 
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2. benadrukt de noodzaak van 

structurele hervormingen gericht op een 

verbetering van het arbeidsmarkt- en 

sociaal beleid, teneinde de actieve 

bevolking bij de verwerving van de nodige 

vaardigheden te ondersteunen en gelijke 

kansen op de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden, een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit ten behoeve van 

loongroei en duurzame, adequate stelsels 

voor sociale bescherming te bevorderen; 

2. benadrukt de noodzaak van sociaal 

en economisch evenwichtige structurele 

hervormingen gericht op een verbetering 

van een inclusief arbeidsmarkt- en sociaal 

beleid, teneinde investeringen te 

stimuleren en hoogwaardige banen te 

scheppen, de actieve bevolking bij de 

verwerving van de nodige vaardigheden te 

ondersteunen en gelijke kansen op de 

arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden, 

een verhoging van de arbeidsproductiviteit 

ten behoeve van loongroei en duurzame, 

adequate stelsels voor sociale bescherming 

te bevorderen; herinnert eraan dat 

structurele hervormingen rekening 

moeten houden met de gevolgen van de 

herverdeling voor verschillende mensen; 

vraagt om maatregelen om een race naar 

de bodem op het gebied van belastingen 

en sociale normen te voorkomen, die tot 

meer ongelijkheid leidt; 

Or. en 

 

Amendement  101 

Yana Toom, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, Enrique Calvet Chambon, 

António Marinho e Pinto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt de noodzaak van 

structurele hervormingen gericht op een 

verbetering van het arbeidsmarkt- en 

sociaal beleid, teneinde de actieve 

bevolking bij de verwerving van de nodige 

vaardigheden te ondersteunen en gelijke 

kansen op de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden, een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit ten behoeve van 

loongroei en duurzame, adequate stelsels 

voor sociale bescherming te bevorderen; 

2. benadrukt de noodzaak van 

structurele hervormingen gericht op een 

verbetering van het arbeidsmarkt- en 

sociaal beleid, teneinde de actieve 

bevolking bij de verwerving van de nodige 

vaardigheden te ondersteunen en gelijke 

kansen op de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden, een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit ten behoeve van 

loongroei en duurzame, adequate stelsels 

voor sociale bescherming te bevorderen; 

wijst uitdrukkelijk op de noodzaak om een 

gunstig bedrijfsklimaat te versterken met 

het oog op het scheppen van 
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werkgelegenheid waarbij de sociale en 

economische dimensies in evenwicht zijn; 

verzoekt de lidstaten gaandeweg over te 

schakelen van belasting op arbeid naar 

belasting op andere bronnen; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt de noodzaak van 

structurele hervormingen gericht op een 

verbetering van het arbeidsmarkt- en 

sociaal beleid, teneinde de actieve 

bevolking bij de verwerving van de nodige 

vaardigheden te ondersteunen en gelijke 

kansen op de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden, een verhoging van 

de arbeidsproductiviteit ten behoeve van 

loongroei en duurzame, adequate stelsels 

voor sociale bescherming te bevorderen; 

2. benadrukt dat maatschappelijk 

verantwoorde hervormingen gebaseerd 

moeten zijn op solidariteit, integratie, 

sociale rechtvaardigheid en een billijke 

verdeling van de rijkdom, een model dat 

gelijkheid en sociale bescherming 

waarborgt, kwetsbare groepen beschermt 

en de levensomstandigheden van alle 

burgers verbetert; 

Or. en 

 

Amendement  103 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt de noodzaak van 

structurele hervormingen gericht op een 

verbetering van het arbeidsmarkt- en 

sociaal beleid, teneinde de actieve 

bevolking bij de verwerving van de nodige 

vaardigheden te ondersteunen en gelijke 

2. benadrukt dat het arbeidsmarkt- en 

sociaal beleid moet worden 

geheroriënteerd naar de behoeften van 

werkenden en kansarmen, teneinde de 

actieve bevolking bij de verwerving van de 

nodige vaardigheden te ondersteunen en 
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kansen op de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden, een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit ten behoeve van 

loongroei en duurzame, adequate stelsels 

voor sociale bescherming te bevorderen; 

gelijke kansen op de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden, een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit ten behoeve van 

loongroei en duurzame, adequate stelsels 

voor sociale bescherming te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  104 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt de noodzaak van 

structurele hervormingen gericht op een 

verbetering van het arbeidsmarkt- en 

sociaal beleid, teneinde de actieve 

bevolking bij de verwerving van de nodige 

vaardigheden te ondersteunen en gelijke 

kansen op de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden, een verhoging van 

de arbeidsproductiviteit ten behoeve van 

loongroei en duurzame, adequate stelsels 

voor sociale bescherming te bevorderen; 

2. benadrukt de negatieve gevolgen 

van de door de EU uitgevoerde structurele 

hervormingen van het sociaal beleid en op 

de arbeidsmarkt; is van mening dat de 

lidstaten als enige het voortouw moeten 

blijven nemen en primair bevoegd moeten 

zijn op het gebied van sociaal en 

arbeidsbeleid om burgers de continuïteit 

van publieke diensten te garanderen die 

nodig zijn om de catastrofale gevolgen 

van het door de EU gevoerde migratie- en 

bezuinigingsbeleid het hoofd te bieden; 

Or. it 

 

Amendement  105 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt de noodzaak van 

structurele hervormingen gericht op een 

verbetering van het arbeidsmarkt- en 

sociaal beleid, teneinde de actieve 

bevolking bij de verwerving van de nodige 

vaardigheden te ondersteunen en gelijke 

2. benadrukt de noodzaak van 

structurele hervormingen gericht op een 

verbetering van het arbeidsmarkt- en 

sociaal beleid om uiteindelijk de "sociale 

AAA-score" te kunnen behalen, teneinde 

de actieve bevolking te helpen bij de 
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kansen op de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden, een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit ten behoeve van 

loongroei en duurzame, adequate stelsels 

voor sociale bescherming te bevorderen; 

verwerving van de nodige vaardigheden en 

gelijke kansen op en toegang tot de 

arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden 

en duurzame, adequate stelsels voor sociale 

bescherming te bevorderen; 

Or. en 

 

Amendement  106 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. erkent dat, hoewel de economische 

en werksituatie in de hele EU de 

afgelopen jaren is verbeterd, het aantal 

personen dat in een situatie van armoede 

en sociale uitsluiting leeft nog steeds te 

hoog is; vraagt de Commissie en de 

lidstaten om zich te blijven inspannen 

voor de verbetering van de 

levensomstandigheden van deze personen, 

evenals voor een betere erkenning van de 

werkzaamheden en kennis van ngo's, 

armoedebestrijdingsorganisaties en 

personen die in een situatie van armoede 

verkeren, door hun deelname aan de 

uitwisseling van goede praktijken te 

bevorderen; 

Or. es 

 

Amendement  107 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. dringt er bij de Commissie op aan 

inspanningen te leveren teneinde mensen 
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die aan bepaalde aandoeningen lijden, 

bijvoorbeeld chronische pijn, te helpen de 

arbeidsmarkt te betreden of er te blijven; 

meent dat de arbeidsmarkt op dergelijke 

situaties moet worden ingesteld en 

soepeler en niet-discriminerend moet 

worden gemaakt opdat de betrokkenen 

eveneens kunnen bijdragen aan de 

economische ontwikkeling van de EU en 

op die manier de druk op het 

socialezekerheidsstelsel verlichten; 

Or. pt 

 

Amendement  108 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. pleit voor het stimuleren van 

sociale investeringen met het oog op het 

economisch rendement en de sociale 

voordelen die deze met zich meebrengen. 

Wijst erop dat economieën met een hogere 

graad van sociale investeringen 

schokbestendiger zijn en dat stelsels voor 

sociale bescherming die van passende 

middelen zijn voorzien als automatische 

stabilisatoren kunnen functioneren; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. meent dat de lidstaten bij hun 



 

PE616.558v03-00 56/141 AM\1143784NL.docx 

NL 

hervormingen van de stelsels voor sociale 

bescherming ernaar moeten streven de 

arbeidsmarktparticipatie te bevorderen 

van mensen die kunnen werken, door 

werk lonend te maken; beklemtoont in dit 

verband dat inkomenssteun moet worden 

gericht op degenen die daar de grootste 

behoefte aan hebben; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 ter. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten ruimte te maken voor sociale 

overheidsinvesteringen op nationaal 

niveau in het kader van het stabiliteits- en 

groeipact, en verzoekt de Commissie om 

ter ondersteuning daarvan een grondigere 

beoordeling te verrichten van de soorten 

uitgaven die vast en zeker als sociale 

investeringen moeten worden beschouwd; 

Or. en 

 

Amendement  111 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 ter. uit zijn bezorgdheid over het feit 

dat de arbeidsmarktparticipatie van 

etnische minderheden, met name van de 

Romagemeenschap, nog steeds laag is; 

vraagt de lidstaten in dit verband om 
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Richtlijn 2000/78/EG correct ten uitvoer 

te leggen; 

Or. es 

 

Amendement  112 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 quater. is ingenomen met de door 

de Commissie verleende steun voor 

investeringen ter verbetering van de 

milieuduurzaamheid en de erkenning van 

het potentieel daarvan voor de gehele 

economie; is het ermee eens dat steun 

voor de overgang naar een circulaire en 

groene economie een hoog potentieel 

heeft voor nettobanengroei; 

Or. en 

 

Amendement  113 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat het Europees Semester 

moet worden gebruikt als instrument om 
de 20 daarin geformuleerde centrale 

beginselen over gelijke kansen en toegang 

tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie te ontwikkelen; 
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Europees semester; beklemtoont daarom dat die afkondiging 

moet worden beschouwd als een eerste 

stap, en dat er vanaf 2018 concrete 

maatregelen op het gebied van wetgeving, 

financiering en investeringen moeten 

worden ontwikkeld om de arbeids- en 

sociale rechten van de mensen juridisch te 

beschermen en de sociale 

rechtvaardigheid in Europa te verbeteren 

en dat dit moet worden gemonitord door 

het Europees Semester om daadwerkelijk 

te komen tot een sociale AAA-score voor 

Europa, zoals verklaard door voorzitter 

Juncker; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees semester; 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten (EPSR) 

en is van mening dat de 20 daarin 

geformuleerde centrale beginselen over 

gelijke kansen en toegang tot de 

arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden 

en sociale bescherming en inclusie als 

referentiepunt moeten dienen in de cyclus 

van beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees Semester; beklemtoont dat de 

EPSR een eerste stap is door de 

consolidatie van een gezamenlijke aanpak 

van de bescherming en ontwikkeling van 

sociale rechten in de gehele EU, die moet 

worden weerspiegeld in de door de 

lidstaten nagestreefde maatregelen; 

herhaalt zijn oproep aan de Commissie 

om dit te blijven aanvullen met verdere 

maatregelen voor de verdieping van de 

economische en monetaire unie; 
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Or. en 

 

Amendement  115 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin 

geformuleerde centrale beginselen over 

gelijke kansen en toegang tot de 

arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als 

referentiepunt moeten dienen in de cyclus 

van beleidscoördinatie in het kader van 

het Europees semester; 

3. neemt kennis van de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten; 

Or. it 

 

Amendement  116 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees semester; 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees Semester; verzoekt de 

Commissie bijbehorende aanbevelingen te 



 

PE616.558v03-00 60/141 AM\1143784NL.docx 

NL 

verstrekken en met de lidstaten in 

interactie te treden om relevante 

maatregelen te treffen en passende 

middelen en financiering toe te wijzen 

voor de tenuitvoerlegging van de pijler en 

concrete resultaten te behalen; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees semester; 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

en als aanbeveling moeten dienen in de 

cyclus van beleidscoördinatie in het kader 

van het Europees Semester teneinde 

economische groei te creëren en een 

voorspelbare, duurzame financiële 

situatie tot stand te brengen die 

ondergeschikt is aan de streefcijfers van 

het economische en het 

werkgelegenheidsbeleid en die aldus 

dienen om de geprioriteerde 

hoofddoelstellingen van de Europa 2020-

strategie te behalen; 

Or. hu 

 

Amendement  118 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees semester; 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees Semester; wijst erop dat het 

coördinatieproces van het Europees 

Semester een essentieel middel is voor de 

consolidatie van het Europees sociaal 

model, waarvan de pijler van sociale 

rechten is afgeleid; 

Or. pt 

 

Amendement  119 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees semester; 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees Semester; beklemtoont dat deze 

beginselen niet mogen worden aangewend 

als vehikel voor andere initiatieven op 

EU-niveau die duidelijk binnen de 

bevoegdheid van de lidstaten vallen; 

Or. en 
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Amendement  120 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees semester; 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie niet alleen als 

referentiepunt moeten dienen in de cyclus 

van beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees Semester, maar ook juridisch 

afdwingbaar moeten zijn door de 

passende wetgeving vast te stellen; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt 

moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het 

Europees semester; 

3. is verheugd over de 

interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten en is 

van mening dat de 20 daarin geformuleerde 

centrale beginselen over gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als kader moeten 

dienen in de cyclus van beleidscoördinatie 

in het kader van het Europees Semester; 
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Or. en 

 

Amendement  122 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. erkent de inspanningen om de 

sociale dimensie van het Semester te 

versterken; pleit voor verdere maatregelen 

om de sociale en economische prioriteiten 

met elkaar in evenwicht te brengen en de 

kwaliteit van monitoring en 

aanbevelingen op sociaal gebied te 

verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  123 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. verzoekt de Commissie, in het 

kader van de herziening van het MFK 

2014-2020, het Europees Sociaal Fonds 

fors te verhogen met als specifiek doel de 

tenuitvoerlegging van de Europese pijler 

van sociale rechten te ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  124 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter. verzoekt de Commissie een 

concrete wetgevingsplanning voor de 

periode 2018-2019 voor te leggen ter 

verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden in de context van 

de Proclamatie van de Europese pijler van 

sociale rechten, en met name de 

afkondiging van een sociaal protocol aan 

te moedigen dat als bijlage bij de 

Verdragen wordt gevoegd teneinde te 

garanderen dat fundamentele sociale 

rechten voorrang krijgen op economische 

vrijheden; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is verheugd over het nieuwe 

scorebord, dat 14 hoofdindicatoren omvat 

voor het meten van de prestaties van de 

lidstaten op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied aan de hand van 

drie brede criteria die in de context van de 

pijler zijn vastgesteld; onderstreept dat 

gemiddeld voor de EU op 11 van de 14 

hoofdindicatoren een verbetering is 

geregistreerd gedurende het laatste 

beschikbare jaar, als bevestiging van de 

gestage verbetering op de arbeidsmarkt en 

op sociaal gebied die met het economisch 

herstel is opgetreden; 

4. is verheugd over het nieuwe 

scorebord, dat 14 hoofdindicatoren omvat 

die relevant zijn voor de prestaties van de 

lidstaten op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied volgens de drie 

brede criteria die in de context van de pijler 

zijn vastgesteld, maar beklemtoont dat 

monitoring niet volstaat; pleit er daarom 

voor een laag niveau van werkloosheid, 

armoede en ongelijkheid bindend te 

maken op dezelfde manier als 

economische indicatoren bindend zijn; 

onderstreept dat gemiddeld voor de EU op 

11 van de 14 hoofdindicatoren een 

verbetering is geregistreerd gedurende het 

laatste beschikbare jaar, als bevestiging 

van de gestage verbetering op de 
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arbeidsmarkt en op sociaal gebied die met 

het economisch herstel is opgetreden; blijft 

zich echter zorgen maken over het gebrek 

aan controle op de kwaliteit van de 

gecreëerde arbeids- en onderwijskansen; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is verheugd over het nieuwe 

scorebord, dat 14 hoofdindicatoren omvat 

voor het meten van de prestaties van de 

lidstaten op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied aan de hand van 

drie brede criteria die in de context van de 

pijler zijn vastgesteld; onderstreept dat 

gemiddeld voor de EU op 11 van de 14 

hoofdindicatoren een verbetering is 

geregistreerd gedurende het laatste 

beschikbare jaar, als bevestiging van de 

gestage verbetering op de arbeidsmarkt en 

op sociaal gebied die met het economisch 

herstel is opgetreden; 

4. is verheugd over het nieuwe 

scorebord, dat 14 hoofdindicatoren omvat 

voor het meten van de prestaties van de 

lidstaten op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied aan de hand van 

drie brede criteria die een deel van de 20 

beginselen van de pijler weerspiegelen; 

onderstreept dat gemiddeld voor de EU op 

11 van de 14 hoofdindicatoren een 

verbetering is geregistreerd gedurende het 

laatste beschikbare jaar, als bevestiging 

van de verbetering op de arbeidsmarkt en 

op sociaal gebied die met het economisch 

herstel is opgetreden; beveelt aan om 

indicatoren te ontwikkelen die ook de nog 

niet behandelde beginselen van de sociale 

pijler bestrijken zodat de pijler zinvol kan 

worden gebruikt; pleit ervoor om 

indicatoren zo te gebruiken dat deze 

corrigerende maatregelen in werking 

stellen; 

Or. en 

 

Amendement  127 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is verheugd over het nieuwe 

scorebord, dat 14 hoofdindicatoren omvat 

voor het meten van de prestaties van de 

lidstaten op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied aan de hand van 

drie brede criteria die in de context van de 

pijler zijn vastgesteld; onderstreept dat 

gemiddeld voor de EU op 11 van de 14 

hoofdindicatoren een verbetering is 

geregistreerd gedurende het laatste 

beschikbare jaar, als bevestiging van de 

gestage verbetering op de arbeidsmarkt en 

op sociaal gebied die met het economisch 

herstel is opgetreden; 

4. neemt kennis van het nieuwe 

scorebord, dat 14 hoofdindicatoren omvat 

voor het meten van de prestaties van de 

lidstaten op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied aan de hand van 

drie brede criteria die in de context van de 

pijler zijn vastgesteld; 

Or. it 

 

Amendement  128 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is verheugd over het nieuwe 

scorebord, dat 14 hoofdindicatoren omvat 

voor het meten van de prestaties van de 

lidstaten op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied aan de hand van 

drie brede criteria die in de context van de 

pijler zijn vastgesteld; onderstreept dat 

gemiddeld voor de EU op 11 van de 14 

hoofdindicatoren een verbetering is 

geregistreerd gedurende het laatste 

beschikbare jaar, als bevestiging van de 

gestage verbetering op de arbeidsmarkt en 

op sociaal gebied die met het economisch 

herstel is opgetreden; 

4. is verheugd over het nieuwe 

scorebord, dat 14 hoofdindicatoren omvat 

voor het meten van de prestaties van de 

lidstaten op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied aan de hand van 

drie brede criteria die in de context van de 

pijler zijn vastgesteld; meent dat er 

tegelijkertijd professionele 

overeenkomsten en zinvol overleg nodig 

zijn om de weg te bereiden naar de brede, 

permanente en eenvormige invoering en 

de evenwichtige, betrouwbare toepassing 

van het scorebord; onderstreept dat 

gemiddeld voor de EU op 11 van de 14 

hoofdindicatoren een verbetering is 

geregistreerd gedurende het laatste 

beschikbare jaar, als bevestiging van de 

gestage verbetering op de arbeidsmarkt en 
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op sociaal gebied die met het economisch 

herstel is opgetreden; 

Or. hu 

 

Amendement  129 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is verheugd over het nieuwe 

scorebord, dat 14 hoofdindicatoren omvat 

voor het meten van de prestaties van de 

lidstaten op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied aan de hand van 

drie brede criteria die in de context van de 

pijler zijn vastgesteld; onderstreept dat 

gemiddeld voor de EU op 11 van de 14 

hoofdindicatoren een verbetering is 

geregistreerd gedurende het laatste 

beschikbare jaar, als bevestiging van de 

gestage verbetering op de arbeidsmarkt en 

op sociaal gebied die met het economisch 

herstel is opgetreden; 

4. is verheugd over het nieuwe 

scorebord, dat 14 hoofdindicatoren omvat 

voor het meten van de prestaties van de 

lidstaten op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied aan de hand van 

drie brede criteria die in de context van de 

pijler zijn vastgesteld; betreurt echter dat 

14 van de 20 beginselen die in de EPSR 

zijn verankerd niet zijn gekoppeld aan 

indicatoren in dit nieuwe sociale 

scorebord, en dat twee van de resterende 6 

beginselen slechts gedeeltelijk worden 

behandeld; 

Or. en 

 

Amendement  130 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. verzoekt de Commissie, eens te 

meer, het scorebord van het gezamenlijk 

verslag over de werkgelegenheid te 

ontwikkelen en aan te vullen met nieuwe 

indicatoren betreffende onderwerpen van 
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de Europese pijler van sociale rechten in 

verband met de situatie van vrouwen op 

de arbeidsmarkt die verder reiken dan 

betaling, zoals de basis van gelijke 

behandeling op de werkvloer, kwaliteit 

van de werkgelegenheid, leefbare lonen, 

ontslagbescherming, de reikwijdte van 

collectieve onderhandelingen, 

vakbondsvertegenwoordiging, toegang tot 

andere zorg dan kinderopvang, gezonde 

en veilige werkplekken, de reikwijdte van 

sociale bescherming, 

werkloosheidsvergoedingen, 

minimumloonstelsels, adequate 

pensioenen, inclusie van mensen met een 

handicap, langdurige zorg, toegang tot 

huisvesting en toegang tot essentiële 

diensten; 

Or. en 

 

Amendement  131 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. pleit voor de oprichting en 

ontwikkeling van partnerschappen 

waarbij werkgevers, sociale partners, 

openbare en particuliere diensten voor 

arbeidsvoorziening, overheden, sociale 

diensten, onderwijs- en 

opleidingsinstellingen zijn betrokken 

zodat de nodige instrumenten worden 

aangereikt om doeltreffender in te spelen 

op de behoeften van de arbeidsmarkt en 

om langdurige werkloosheid te 

voorkomen; wijst erop dat 

persoonsgerichte, individuele follow-up, 

waarmee doeltreffende oplossingen 

kunnen worden geboden voor langdurig 

werklozen, van essentieel belang is; 

Or. pt 
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Amendement  132 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. stelt vast dat het percentage 

mensen die met armoede en sociale 

uitsluiting worden bedreigd hoog blijft; 

wijst erop dat hoge ongelijkheidsniveaus 

de output van de economie en het 

potentieel voor duurzame groei beperken; 

Or. en 

 

Amendement  133 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. verzoekt de Commissie rekening te 

houden met de sociale-

ontwikkelingsdoelstellingen wanneer ze 

beleidsaanbevelingen voorstelt in het 

kader van het Europees Semester; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 4 ter. onderstreept dat voor de EU 

gemiddeld op 11 van de 14 

hoofdindicatoren een verbetering is 

geregistreerd gedurende het laatste 

beschikbare jaar, als bevestiging van de 

gestage verbetering op de arbeidsmarkt en 

op sociaal gebied die met het economisch 

herstel is opgetreden; merkt echter op dat 

er maatregelen nodig zijn om sociaal 

opwaartse convergentie te bereiken aan de 

hand van de in de sociale pijler 

vastgestelde criteria, zoals vastgesteld 

door de Commissie, en dat de analyse van 

de hoofdindicatoren aantoont dat in 17 

van de 28 lidstaten ten minste één 

"kritieke toestand" bestaat; 

Or. en 

 

Amendement  135 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 quater. betreurt dat de gegevens in 

het gezamenlijk verslag over de 

werkgelegenheid niet duidelijk en vaak 

niet overtuigend worden gepresenteerd, 

met name op het gebied van armoede en 

sociale uitsluiting, of dat de gegevens 

moeilijk te vergelijken zijn, bijvoorbeeld 

de gegevens over de evolutie van de lonen, 

productiviteit en kapitaalwinsten, of de 

loonwig voor arbeid en kapitaal; 

waarschuwt dat de multifactoriële 

productiviteit niet wordt gemeten, terwijl 

die van essentieel belang is voor een goed 

inzicht in de evolutie van de productiviteit 

in de Europese economie; 

Or. en 
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Amendement  136 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 quater. vraagt om de 

arbeidskwaliteit te verbeteren, zowel op 

het gebied van de arbeidsvoorwaarden, 

gezondheid en veiligheid als op dat van 

een loon dat een fatsoenlijke verlof- en 

gezinsplanning mogelijk maakt; 

beklemtoont dat het belangrijk is 

zwartwerk doeltreffend aan te pakken, 

met betrokkenheid van de sociale 

partners, en er passende boetes voor op te 

leggen; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 quinquies. beklemtoont dat 

begrotingsconsolidatieprogramma's in 

geen geval bezuinigingsmaatregelen 

mogen opleggen waardoor fors wordt 

bespaard op sociale beleidsmaatregelen 

zodat deze worden ondermijnd; elke 

voorgestelde begrotingsmaatregel moet 

worden beoordeeld op grond van de 

sociale gevolgen ervan en in die zin 

worden gemonitord; 

Or. en 
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Amendement  138 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid, die hoog blijft, met een 

stagnerend aantal NEET's; is in dit 

verband ingenomen met de verhoging van 

de subsidie voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 

2,4 miljard EUR voor de periode 2017-

2020; 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de uiteenlopende 

arbeidsparticipatie- en 

werkloosheidspercentages in de 

verschillende lidstaten en is met name 

bezorgd over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid en de langdurige 

werkloosheid die een groot aantal jonge en 

oudere werklozen bedreigt met de 

onmogelijkheid om zich op kortere en 

langere termijn te integreren; waarschuwt 

voor de onrustbarende mate van 

onvolledige werkgelegenheid en 

onzichtbare werkloosheid die beide ook 

een stijgende trend vertonen en wijst erop 

dat het werkloosheidspercentage mogelijk 

slechts ongeveer twee derde van het 

Europese gebrek aan werkgelegenheid 

bestrijkt; 

Or. en 

 

Amendement  139 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid, die hoog blijft, met een 

stagnerend aantal NEET's; is in dit verband 

ingenomen met de verhoging van de 

subsidie voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 2,4 

miljard EUR voor de periode 2017-2020; 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid, die hoog blijft, met een 

stagnerend aantal NEET's; is in dit verband 

ingenomen met de verhoging van de 

subsidie voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 2,4 

miljard EUR voor de periode 2017-2020; 
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herinnert eraan dat dit bedrag niettemin 

ontoereikend is in verhouding tot het 

aantal begunstigden en verzoekt hiertoe 

aanvullende financiële middelen te 

verstrekken tijdens het huidige financieel 

kader en tijdig passende financiële 

middelen voor te stellen voor het volgende 

meerjarig financieel kader; 

Or. en 

 

Amendement  140 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid, die hoog blijft, met een 

stagnerend aantal NEET's; is in dit verband 

ingenomen met de verhoging van de 

subsidie voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 2,4 

miljard EUR voor de periode 2017-2020; 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid, die hoog blijft, met een 

stagnerend aantal NEET's; verwijst in dit 

verband uitdrukkelijk naar Speciaal 

verslag nr. 5/2017: "Jeugdwerkloosheid – 

heeft het EU-beleid een verschil 

gemaakt?" van de Europese Rekenkamer, 

waarin wordt beklemtoond dat de 

verwachtingen inzake het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in 

goede banen moeten worden geleid en dat 

de maatregelen moeten worden 

geprioriteerd op basis van de beschikbare 

financiering en dat daarbij moet worden 

uitgegaan van betere evaluaties van 

tekorten en marktanalyses; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 
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Ontwerpresolutie Amendement 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid, die hoog blijft, met een 

stagnerend aantal NEET's; is in dit verband 

ingenomen met de verhoging van de 

subsidie voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 2,4 

miljard EUR voor de periode 2017-2020; 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid, die hoog blijft – meer 

dan 11 % – in de EU, met uitzondering 

van enkele lidstaten (Oostenrijk, Tsjechië, 

Nederland, Hongarije, Malta en 

Duitsland), met een stagnerend aantal 

NEET's; is in dit verband ingenomen met 

de verhoging van de subsidie voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 2,4 

miljard EUR voor de periode 2017 2020; 

Or. hu 

 

Amendement  142 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid, die hoog blijft, met een 

stagnerend aantal NEET's; is in dit 

verband ingenomen met de verhoging van 

de subsidie voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 

2,4 miljard EUR voor de periode 2017-

2020; 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid, die hoog blijft; 

Or. it 

 

Amendement  143 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, António Marinho 

e Pinto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 
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5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid, die hoog blijft, met een 

stagnerend aantal NEET's; is in dit verband 

ingenomen met de verhoging van de 

subsidie voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 2,4 

miljard EUR voor de periode 2017-2020; 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid 

uit over de omvang van de 

jeugdwerkloosheid, die hoog blijft, met een 

stagnerend aantal NEET's; is in dit verband 

ingenomen met de verhoging van de 

subsidie voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 2,4 

miljard EUR voor de periode 2017-2020; 

wijst erop dat de lidstaten ervoor moeten 

zorgen dat de jongerengarantie volledig 

openstaat voor alle groepen, ook 

kwetsbare personen; 

Or. en 

 

Amendement  144 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. is van mening dat het in sommige 

landen nog steeds hoge aantal NEET's en 

voortijdige schoolverlaters bijzonder 

zorgwekkend is, evenals de groepen zeer 

langdurige werklozen met steeds 

schaarsere kansen om zich op een 

normale manier op de arbeidsmarkt te 

integreren; merkt in dit verband op dat de 

verhoging van de subsidie voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 

2,4 miljard EUR voor de periode 2017-

2020 ontoereikend lijkt en verzoekt de 

Commissie en de lidstaten de financiering 

voor het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief voor 

de periode 2018-2020 op te trekken tot ten 

minste 21 miljard EUR, voor jongeren 

onder de 30; 

Or. en 
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Amendement  145 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. is verheugd over de aandacht die 

in de jaarlijkse groeianalyse 2018 wordt 

besteed aan passende sociale huisvesting 

en andere bijstand op het gebied van 

huisvesting als essentiële dienstverlening, 

die onder meer mensen in kwetsbare 

situaties beschermt tegen onrechtmatige 

gedwongen uitzetting en beslaglegging, en 

die dak- en thuisloosheid aanpakt; pleit 

voor versterkte monitoring van dak- en 

thuisloosheid en uitsluiting van 

huisvesting in het Semester en voor 

aanbevelingen waar dat nodig is; verzoekt 

om grotere samenhang in het Semester 

tussen de beschouwing van huisvesting 

vanuit macro-economisch perspectief en 

dat van de sociale rechten; 

Or. en 

 

Amendement  146 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. beklemtoont dat een doeltreffend 

arbeidsmarktbeleid ten uitvoer moet 

worden gelegd om de langdurige 

werkloosheid terug te dringen; meent dat 

de lidstaten werklozen verder moeten 

helpen door betaalbare, toegankelijke en 

hoogwaardige dienstverlening te 

verschaffen voor het zoeken naar werk, 

voor opleiding en omscholing, en dat ze 

tegelijkertijd degenen moeten beschermen 



 

AM\1143784NL.docx 77/141 PE616.558v03-00 

 NL 

die niet aan de arbeidsmarkt kunnen 

deelnemen; 

Or. en 

 

Amendement  147 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. maakt zich zorgen over massale 

armoede en toenemende ongelijkheid in 

de EU en haar lidstaten en over het 

groeiende aandeel werknemers, deeltijdse 

zowel als voltijdse, die met armoede 

worden bedreigd; acht het van cruciaal 

belang dat de lonen worden verhoogd, in 

overeenstemming met de toenemende 

productiviteit; 

Or. en 

 

Amendement  148 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 bis. beklemtoont dat het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

bedoeld was als een tijdelijke reactie op 

een economische crisis en dat dit geen 

permanent overdrachtsmechanisme mag 

worden; 

Or. en 

 

Amendement  149 
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Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 ter. is het er met de Commissie over 

eens dat stelsels voor sociale bescherming 

het recht op een minimuminkomen 

moeten garanderen; verzoekt de lidstaten 

een passend minimuminkomen vast te 

stellen boven de armoedegrens en ervoor 

te zorgen dat dit vlot toegankelijk is voor 

iedereen die het nodig heeft; is van 

mening dat minimumloonstelsels 

doeltreffend kunnen zijn bij de 

armoedebestrijding op voorwaarde dat ze 

gepaard gaan met toegang tot diensten 

van goede kwaliteit en maatregelen om 

het (her)betreden van de arbeidsmarkt 

door mensen in kwetsbare situaties, die in 

staat zijn te werken, te bevorderen; dringt 

er bij de Commissie op aan het Europees 

Semester aan te wenden om van alle 

lidstaten te eisen dat ze passende 

minimumloonstelsels invoeren waar deze 

nog ontbreken en om het niveau van de 

bestaande stelsels geleidelijk op te trekken 

tot boven de armoedegrens; 

Or. en 

 

Amendement  150 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 ter. verzoekt de Commissie haar 

inspanningen aan de hand van het ESF 

en het Europees Semester te versterken 

om alomvattende 
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overheidsbeleidsmaatregelen in de 

lidstaten te ondersteunen die gericht zijn 

op een vlottere overgang van onderwijs en 

(langdurige) werkloosheid naar arbeid, en 

met name de volledige tenuitvoerlegging 

van de maatregelen op nationaal niveau 

die worden geschetst in de Aanbeveling 

van de Raad betreffende de integratie van 

langdurig werklozen op de arbeidsmarkt; 

Or. en 

 

Amendement  151 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 quater. is van mening dat er een 

einde moet komen aan de segmentatie van 

de arbeidsmarkt, die vooral jongeren treft, 

en dat het daartoe noodzakelijk is om het 

gebruik van atypische 

arbeidsovereenkomsten en 

arbeidsvormen, zoals nulurencontracten 

of onbetaalde stages, te verbieden en te 

controleren, en om billijke en niet-

discriminerende arbeidsvoorwaarden te 

garanderen voor alle werknemers; 

Or. en 

 

Amendement  152 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 quinquies. is ingenomen met het 
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voorstel van de Commissie voor een 

richtlijn betreffende transparante en 

voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de 

Europese Unie ter vervanging van de 

huidige richtlijn schriftelijke 

verklaringen, maar verzoekt de 

Commissie te overwegen het 

toepassingsgebied en de afdwinging van 

het voorstel in de lidstaten verder te 

verruimen, teneinde alle werknemers niet 

alleen daadwerkelijk rechten maar ook 

minimale arbeidsvoorwaarden te verlenen 

in heel Europa, ongeacht hun type 

arbeidsovereenkomst of baan; 

Or. en 

 

Amendement  153 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 sexies. herinnert eraan dat de 

oprichting van de Europese 

Arbeidsautoriteit als inspectieorgaan met 

de bevoegdheid controles te verrichten en 

sancties en straffen op te leggen aan 

ondernemingen die niet in 

overeenstemming zijn, een garantie zou 

zijn voor de handhaving van de arbeids- 

en sociale wetgeving op de Europese 

eengemaakte markt ter bestrijding van 

sociale dumping, uitbuiting en misbruik 

van werknemers; 

Or. en 

 

Amendement  154 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 septies. verzoekt de Commissie de 

Europese socialezekerheidskaart te 

creëren teneinde de uitwisseling van 

informatie te vergemakkelijken, mensen te 

voorzien van een dossier met hun huidige 

en historische recht op verstrekkingen en 

misbruik te voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  155 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 octies. herinnert de Commissie 

eraan dat toegang tot sociale bescherming 

van fundamenteel belang is voor het 

scheppen van billijke arbeidsvoorwaarden 

en dat het als follow-up van het overleg 

met de sociale partners nodig is met 

concrete voorstellen te komen om te 

garanderen dat alle mensen in alle 

arbeidsvormen het recht op 

socialezekerheidsverstrekkingen 

opbouwen, met inbegrip van het recht op 

een passend pensioen; 

Or. en 

 

Amendement  156 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 nonies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 5 nonies. is van mening dat de 

arbeidsparticipatiegraad in Europa 

weliswaar in het algemeen gestegen is, 

maar dat dit niet gepaard is gegaan met 

een daling in het niveau van ongelijkheid 

en het risico van armoede of sociale 

uitsluiting; meent dat de winsten die de 

voorbije jaren zijn gemaakt, ongelijk 

werden verdeeld, waarbij de meerderheid 

van de bevolking, vooral de meest 

behoeftigen, nauwelijks iets van deze 

winsten heeft ontvangen; 

Or. en 

 

Amendement  157 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 decies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 decies. verzoekt de Commissie en 

de lidstaten de neerwaartse 

belastingconcurrentie om te keren door de 

belastingtarieven en compensatiestelsels 

in de verschillende landen met elkaar te 

coördineren; verzoekt de Commissie haar 

steun te geven aan de oprichting van een 

intergouvernementeel VN-orgaan voor 

samenwerking op belastinggebied en 

besprekingen op te starten over een 

Europees financieel register; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 



 

AM\1143784NL.docx 83/141 PE616.558v03-00 

 NL 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 undecies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 undecies. verzoekt de Commissie 

hervormingen van het belastingstelsel aan 

te moedigen die erop gericht zijn het 

hoogste tarief van de inkomstenbelasting, 

met name de belasting op inkomsten uit 

kapitaal, op te trekken, zodat er middelen 

vrijkomen voor de overdracht van 

collectieve goederen en diensten en zodat 

trends, die door de inkomens- en 

vermogensongelijkheid de groei en het 

scheppen van banen bedreigen, waarbij 

nagenoeg 40 % van de bevolking aan de 

onderkant van de inkomensverdeling 

betrokken is, worden omgekeerd; 

Or. en 

 

Amendement  159 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 duodecies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 duodecies. merkt op dat vermogen 

ongelijker verdeeld is dan inkomen en dat 

het rendement op kapitaal veel hoger is 

dan het economische groeipercentage en 

is bezorgd dat de vastgoedmarkt in 

sommige landen willekeurige gevolgen 

heeft voor de intergenerationele 

vermogensverdeling; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten om 

belastinghervormingen te coördineren 

teneinde jaarlijkse belastingen op 

vermogensbezit vast te stellen, evenals 

successierechten die de 

vermogensongelijkheid doen afnemen en 

meritocratie en herverdeling bevorderen; 
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Or. en 

 

Amendement  160 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 terdecies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 terdecies. maakt zich, rekening 

houdend met de intensieve 

afhankelijkheid van de middenklasse van 

nominale lonen, zorgen over de negatieve 

relatie tussen de loonongelijkheid op de 

arbeidsmarkt en de organisatorische 

dichtheid van vakbonden en merkt op dat 

er een positief verband is tussen het 

aandeel van de werknemer in de 

productiewaarde en de reikwijdte van 

collectieve onderhandelingen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten om de 

agressiefste arbeidsmarkthervormingen 

die in het verleden werden verricht terug 

te draaien en 

vakbondsvertegenwoordiging aan te 

moedigen, evenals een breder bereik van 

collectieve arbeidsovereenkomsten, de 

versterking van gecoördineerde vormen 

van loonvaststelling, ter bevordering van 

de groei van de nominale lonen in 

overeenstemming met de totale 

productiviteitsgroei plus het streefcijfer 

voor inflatie van de ECB; 

Or. en 

 

Amendement  161 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 quaterdecies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 5 quaterdecies. verzoekt de 

Commissie een coördinerende rol te 

vervullen wanneer de lidstaten naar 

behoren ontworpen kaders voor 

minimumloonstelsels op nationaal niveau 

goedkeuren, conform hun nationale 

praktijk en met de betrokkenheid van de 

sociale partners, met de bedoeling te 

komen tot een universeel 

minimuminkomen op grond van een 

nationaal leefloon dat wordt beschouwd 

als het inkomen dat nodig is om te 

voldoen aan de basisbehoeften van een 

gezin voor elke lidstaat en regio; 

Or. en 

 

Amendement  162 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 quindecies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 quindecies. merkt op dat een van de 

relevantste overheidsbeleidsmaatregelen 

om gelijke kansen te bevorderen erin 

bestaat gelijke en betaalbare toegang aan 

te moedigen tot hoogwaardige collectieve 

goederen en diensten, met name 

universele toegang te garanderen tot 

gezondheid, onderwijs (vanaf jonge 

leeftijd), kinderopvang, sociale 

huisvesting en openbaar vervoer; 

Or. en 

 

Amendement  163 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 sexdecies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 sexdecies. maakt zich zorgen over de 

resterende hoge armoedeniveaus in 

Europa bijna tien jaar na het begin van 

de crisis en de ontstane intergenerationele 

kloof, ook in lidstaten die het beter doen 

wat betreft het aandeel mensen dat met 

armoede of sociale uitsluiting wordt 

bedreigd; is vooral bezorgd over de 

toenemende percentages kinderen in 

armoede en werkende armen in 

verschillende lidstaten ondanks het 

macro-economisch herstel van de voorbije 

jaren; merkt op dat meer dan een derde 

van de lidstaten een kritieke situatie meldt 

in verband met het aandeel kinderen dat 

deelneemt aan opvang en onderwijs voor 

peuters en kleuters; verzoekt de 

Commissie de lidstaten te ondersteunen 

bij het ontwerpen en uitvoeren van 

structurele hervormingen en de evaluatie 

van de gevolgen ervan voor de 

samenleving en de herverdeling; 

Or. en 

 

Amendement  164 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 septdecies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 septdecies. verzoekt de Commissie alle 

nodige maatregelen te treffen om de 

armoede in Europa, en vooral de armoede 

bij kinderen, drastisch te verminderen, en 

daartoe te komen met een verordening tot 

vaststelling van een Europese 

kindergarantie met de bijbehorende 

financiële middelen, in overeenstemming 
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met haar aanbeveling "Investeren in 

kinderen", de voorbereidende 

maatregelen die zijn vastgesteld in de EU-

begrotingen van 2017 en 2018, en de 

resoluties van het EP, door ervoor te 

zorgen dat elk kind dat met armoede 

wordt bedreigd toegang krijgt tot gratis 

gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis 

kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting en 

degelijke voeding; beklemtoont dat de 

lidstaten nationale plannen moeten 

goedkeuren voor de vermindering van 

kinderarmoede, door met name de 

beperkte gevolgen van sociale 

overdrachten voor de verlaging van het 

armoederisico aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  165 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 octodecies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 octodecies. wijst er uitdrukkelijk op dat 

de modernisering van uitkeringenstelsels 

een prioriteit moet zijn voor de lidstaten 

en verzoekt de Commissie en de lidstaten 

ervoor te zorgen dat aan werklozen 

gedurende voldoende tijd een passend 

inkomen en sociale uitkeringen worden 

verstrekt en dat ouders toegang hebben tot 

gulle kinderbijslagstelsels en betaalbare 

voorschoolse kinderopvang en 

kleuteronderwijs; vraagt de Commissie 

om in de lidstaten progressievere stelsels 

voor aan voorwaarden inzake het 

vermogen gebonden sociale prestaties aan 

te moedigen teneinde te komen tot 

betaalbare en universele toegang; 

Or. en 
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Amendement  166 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 novodecies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 novodecies. wijst erop dat stelsels voor 

sociale bescherming het recht op een 

minimuminkomen moeten waarborgen 

voor mensen die onvoldoende 

bestaansmiddelen hebben, en 

maatschappelijke inclusie moeten 

bevorderen door iedereen aan te zetten tot 

deelname aan de arbeidsmarkt en de 

samenleving; verzoekt de Commissie een 

coördinerende rol te vervullen wanneer de 

lidstaten een gezamenlijk kader 

vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 

dergelijke minimumloonstelsels, conform 

hun nationale praktijk en met de 

betrokkenheid van de sociale partners; 

Or. en 

 

Amendement  167 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 vicies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 vicies. is ervan overtuigd dat de 

ontwikkeling van een Europees stelsel 

voor werkloosheidsverzekering dat naar 

behoren wordt ontworpen ter aanvulling 

van de nationale socialezekerheidsstelsels, 

niet alleen betere mogelijkheden zou 

bieden om economische crises op te 

vangen met asymmetrische resultaten, 

maar dat dit ook een manier zou zijn om 
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de sociale dimensie van de EU te 

versterken; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 unvicies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 5 unvicies. wijst erop dat de 

werkloosheidspercentages bij jongeren en 

laaggeschoolde werknemers hoger zijn 

dan bij volwassen hoogopgeleide 

werknemers; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten sneller werk te maken van de 

tenuitvoerlegging van de nieuwe 

vaardighedenagenda om mensen met 

specifieke vaardigheidsproblemen bij te 

scholen en hen op die manier opnieuw te 

integreren in de arbeidsmarkt; 

Or. en 

 

Amendement  169 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt en om het aantal 

voortijdige schoolverlaters onder jongeren 

terug te dringen; wijst in dit verband op de 
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klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 

klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; herinnert aan het belang van 

initiatieven ter ondersteuning van de 

mobiliteit op lange termijn van lerenden 

in en jonge afgestudeerden van het 

beroepsonderwijs en beroepsopleidingen, 

die gekwalificeerd en mobiel personeel 

voor groeisectoren voortbrengen; 

Or. fr 

 

Amendement  170 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 

klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 

klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; is van mening dat banengroei echter 

ook een individuele aanpak vergt volgens 

de plaatselijke noden en bijzonderheden 

van de arbeidsmarkt en dat cognitieve 

vaardigheden en soft skills eveneens 

moeten worden ontwikkeld zodat 

persoonlijke capaciteiten worden 

gewaardeerd en leiden tot jobvoldoening;  

Or. en 

 

Amendement  171 
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Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 

klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs, opleidingen, bevordering van 

de arbeidsproductiviteit en een actief 

arbeidsmarktbeleid om te waarborgen dat 

de verworven vaardigheden aansluiten bij 

de vraag vanuit de arbeidsmarkt, dat 

mensen zeggenschap hebben over zichzelf 

en ze op de arbeidsmarkt worden 

geïntegreerd; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 

klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; is van mening dat de lidstaten moeten 

werken aan doelmatigere en 

persoonsgerichte openbare en particuliere 

diensten voor arbeidsvoorziening; 

Or. en 

 

Amendement  172 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 
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klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; 

klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; pleit voor aanvullende inspanningen 

die ervoor zorgen dat de voordelen van de 

mondialisering en de technologische 

evolutie, onder meer de digitalisering, op 

een maatschappelijk rechtvaardige 

manier onder de mensen worden verdeeld, 

met name ter ondersteuning van 

laaggeschoolde werknemers en jongeren; 

Or. en 

 

Amendement  173 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 

klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 

klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; is van mening dat de wederzijdse 

erkenning van kwalificaties gunstig zal 

zijn om de kloof tussen de tekorten aan 

vakmensen op de Europese arbeidsmarkt 

en werkzoekenden, vooral jongeren, te 

dichten; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Ádám Kósa 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 

klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen – met 

inachtneming van de geografische, 

demografische en inkomensverschillen 

binnen de afzonderlijke regio's en landen 

– om te waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit 

de arbeidsmarkt; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere 

overdraagbare vaardigheden en stelt met 

klem dat de ontwikkeling van met name 

deze vaardigheden dringend noodzakelijk 

is; 

Or. hu 

 

Amendement  175 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag 

vanuit de arbeidsmarkt; wijst in dit 

verband op de toenemende vraag naar 

digitale en andere overdraagbare 

vaardigheden en stelt met klem dat de 

ontwikkeling van met name deze 

vaardigheden dringend noodzakelijk is; 

6. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten zich maximaal in te zetten voor 

investeringen in betaalbare en universele 

toegang tot kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs en opleidingen om te 

waarborgen dat de verworven 

vaardigheden adequaat zijn om de 

integratie van werknemers op de 

arbeidsmarkt te bevorderen; wijst in dit 

verband op de toenemende vraag naar 

digitale en andere overdraagbare 

vaardigheden en stelt met klem dat de 

ontwikkeling van met name deze 

vaardigheden dringend noodzakelijk is; 
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Or. en 

 

Amendement  176 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie het multidimensionele 

karakter van armoede en ongelijkheid aan 

te pakken en een geïntegreerde strategie 

voor armoedebestrijding voor te stellen 

om de streefcijfers van Europa 2020 te 

behalen; herhaalt zijn oproep voor een 

groenboek over ongelijkheid en hoe die 

het economisch herstel belemmert; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten 

intensiever te werken aan de monitoring 

en tenuitvoerlegging van de aanbeveling 

"Investeren in kinderen"; herhaalt zijn 

oproep aan de Commissie en de lidstaten 

voor een kindergarantie die kinderen 

centraal stelt in de bestaande 

beleidsmaatregelen voor 

armoedebestrijding en die zorgt voor de 

specifieke middelen die nodig zijn voor de 

volledige tenuitvoerlegging ervan; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. wijst erop dat kwalificaties en 

vaardigheden die tijdens niet-formeel en 

informeel leren worden verworven, 
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belangrijk zijn in de mate dat zij de 

inzetbaarheid verbeteren van jongeren en 

van mensen die zich een tijd afzijdig 

hebben gehouden van de arbeidsmarkt om 

zorgtaken op zich te nemen; wijst er 

daarom op dat het belangrijk is een 

waarderingsstelsel vast te stellen voor 

niet-formele en informele vormen van 

leren en ervaring opdoen, vooral wanneer 

kennis en/of ervaring werd opgedaan 

tijdens vrijwilligerswerk; is verheugd over 

het feit dat de Commissie in de jaarlijkse 

groeianalyse rekening heeft gehouden 

met het belang van erkenning voor deze 

vaardigheden met het oog op de nieuwe 

agenda voor vaardigheden voor Europa; 

Or. pt 

 

Amendement  178 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. onderstreept dat de lidstaten en de 

Commissie zoveel mogelijk inspanningen 

moeten leveren om gelijke kansen en 

toegang tot onderwijs en opleiding te 

waarborgen om te komen tot sociale 

inclusie en betere economische 

uitkomsten; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten beroepsopleiding op te 

waarderen en leren in de praktijk te 

versterken, met onder meer hoogwaardige 

leerlingplaatsen; herinnert eraan dat ook 

de erkenning van vaardigheden die niet in 

het formele onderwijs en formele 

opleidingen werden verworven en de 

ondersteuning van volwassenen moeten 

worden vergemakkelijkt; 

Or. en 
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Amendement  179 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. benadrukt dat de integratie van 

langdurig werklozen met behulp van 

persoonsgerichte maatregelen een 

cruciale factor is in de bestrijding van 

armoede en sociale uitsluiting en 

bijdraagt aan de duurzaamheid van 

nationale socialezekerheidsstelsels; wijst 

in dit verband op het belang van 

vaardigheden en competenties die in niet-

formele en informele leeromgevingen zijn 

verworven; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. verzoekt de lidstaten 

leerlingprogramma's te ondersteunen en 

volop gebruik te maken van de 

beschikbare Erasmus+-financiering voor 

stagiairs om de kwaliteit van dit soort 

opleidingen te waarborgen en deze 

aantrekkelijk te maken, en vestigt de 

aandacht van de Commissie op de 

noodzaak om de deelname aan dit 

programma door jongeren in de 

ultraperifere gebieden te stimuleren, zoals 

werd geschetst in de mededeling van de 

Commissie met als titel "Een nieuw en 

sterker strategisch partnerschap met de 

ultraperifere gebieden van de EU"; 
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Or. pt 

 

Amendement  181 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband 

het potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden; maakt zich zorgen over het gebrek 

aan genderperspectief en -indicatoren in 

het kader van het Europees Semester en 

pleit voor meer aandacht voor 

gendermainstreaming bij de formulering 

van landenspecifieke aanbevelingen, 

convergentieprogramma's en nationale 

hervormingsprogramma's; wijst erop dat 

monitoring van de sociale en 

gendervooruitgang en de gevolgen van de 

hervormingen doorheen de tijd 

noodzakelijk is; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband het 

potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; beklemtoont dat het echter 

noodzakelijk is om familieleden te 

ontlasten van de verplichte zorg en vraagt 

om een gereguleerd kader vast te stellen 

voor huispersoneel en zorgverstrekkers 

dat het evenwicht tussen werk en 

privéleven gemakkelijker zal maken en 

tegelijkertijd voor nieuwe banen zorgt; 

onderstreept in dit verband het potentieel 

van publiek-private partnerschappen; 

Or. en 

 

Amendement  183 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7 verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

7 verzoekt alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt erop aan dat de lidstaten ter 

compensatie van de door de EU opgelegde 

budgettaire beperkingen kunnen gaan 

investeren in de ontwikkeling van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 
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opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband het 

potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband het 

potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

Or. it 

 

Amendement  184 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband 

het potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven 

en voor de gendergelijkheid; dringt aan op 

het ontwikkelen van het aanbod aan 

toegankelijke, hoogwaardige en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden; 

Or. en 

 

Amendement  185 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 



 

PE616.558v03-00 100/141 AM\1143784NL.docx 

NL 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband het 

potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving, en de financiële en fiscale 

situatie van gezinnen, die van belang zijn 

voor een goed evenwicht tussen werk en 

privéleven; dringt aan op het ontwikkelen 

van het aanbod aan toegankelijke en 

betaalbare kinderopvang en vroegschoolse 

educatie en op het creëren van gunstige 

voorwaarden voor ouders en mantelzorgers 

door het opnemen van gezinsverlof 

ruimhartig toe te staan en flexibele 

arbeidsregelingen aan te bieden met 

gebruikmaking van de mogelijkheden van 

de moderne technologie; onderstreept in dit 

verband het potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

Or. hu 

 

Amendement  186 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband het 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie passende, aan het 

subsidiariteitsbeginsel beantwoordende 

maatregelen voor te stellen ter verbetering 

van de diensten en van de nationale 

wetgeving die van belang is voor een beter 

evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 
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potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband het 

potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

Or. en 

 

Amendement  187 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband het 

potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof, met bijzondere 

aandacht voor opleiding en sociale 

bescherming, ruimhartig toe te staan en 

flexibele arbeidsregelingen aan te bieden 

met gebruikmaking van de mogelijkheden 

van de moderne technologie; onderstreept 

in dit verband het potentieel van publiek-

private partnerschappen; 

Or. pt 

 

Amendement  188 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de lidstaten en de 7. verzoekt de lidstaten en de 
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Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband het 

potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang, opvang van afhankelijke 

personen en vroegschoolse educatie en op 

het creëren van gunstige voorwaarden voor 

ouders en mantelzorgers door het opnemen 

van gezinsverlof ruimhartig toe te staan en 

flexibele arbeidsregelingen aan te bieden 

met gebruikmaking van de mogelijkheden 

van de moderne technologie; onderstreept 

in dit verband het potentieel van publiek-

private partnerschappen; 

Or. es 

 

Amendement  189 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband het 

potentieel van publiek-private 

partnerschappen; 

7. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

nemen ter verbetering van de diensten en 

de wetgeving die van belang zijn voor een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven; 

dringt aan op het ontwikkelen van het 

aanbod aan toegankelijke en betaalbare 

kinderopvang en vroegschoolse educatie en 

op het creëren van gunstige voorwaarden 

voor ouders en mantelzorgers door het 

opnemen van gezinsverlof ruimhartig toe te 

staan en flexibele arbeidsregelingen aan te 

bieden met gebruikmaking van de 

mogelijkheden van de moderne 

technologie; onderstreept in dit verband de 

belangrijke rol van socialedienstverleners 

en ondernemingen in de sociale 

economie; 
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Or. en 

 

Amendement  190 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten streefcijfers in te voeren voor de 

zorg voor ouderen, mensen met een 

handicap en andere personen ten laste, 

zoals eerder is gedaan met de streefcijfers 

van Barcelona voor kinderopvang, met 

monitoringinstrumenten die ervoor 

zorgen dat deze streefcijfers worden 

gehaald; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten kwaliteitsnormen in te voeren 

voor alle zorgdiensten, met inbegrip van 

hun beschikbaarheid, toegankelijkheid en 

betaalbaarheid; verzoekt de lidstaten en 

de Commissie de conclusies van de Raad 

Epsco inzake het versterken van 

gemeenschapsgebaseerde ondersteuning 

en zorg voor zelfstandig leven in acht te 

nemen en te voorzien in een duidelijke 

strategie en aanzienlijke investeringen om 

moderne hoogwaardige 

gemeenschapsgebaseerde diensten te 

ontwikkelen en zorgverstrekkers, vooral 

mantelzorgers, meer steun te verlenen; 

Or. en 

 

Amendement  191 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 



 

PE616.558v03-00 104/141 AM\1143784NL.docx 

NL 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten op Europees en nationaal niveau 

loontransparantie af te dwingen en 

looncontroles te verrichten op 

ondernemingsniveau om te komen tot 

gelijke lonen voor gelijk werk in alle 

sectoren en beroepen; vraagt de 

Commissie, zo nodig, initiatieven voor te 

stellen om een eventuele loonkloof tussen 

mannen en vrouwen weg te werken, 

straffen vast te stellen voor werkplekken 

waar het recht op gelijkheid wordt 

geschonden doordat er verschillende 

lonen zijn vastgesteld voor dezelfde 

functiecategorieën, afhankelijk van het 

feit of deze voornamelijk door mannen of 

door vrouwen worden bekleed; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. verzoekt de lidstaten 

arbeidsinspecties of andere bevoegde 

overheidsinstanties voldoende middelen te 

geven om het probleem van zwartwerk 

aan te pakken, alsook 

arbeidsinspectiemechanismen te 

versterken en maatregelen te ontwikkelen 

om werknemers in staat te stellen over te 

stappen van de grijze op de formele 

economie, zodat ze toegang krijgen tot 

regelingen inzake de bescherming van 

arbeid en sociale bescherming; 

Or. en 

 



 

AM\1143784NL.docx 105/141 PE616.558v03-00 

 NL 

Amendement  193 

Krzysztof Hetman 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. verzoekt de lidstaten en de 

Commissie alle nodige maatregelen te 

treffen om de armoede in Europa, en dan 

vooral de kinderarmoede, te verminderen, 

in overeenstemming met de aanbeveling 

van de Commissie van 2013 "Investeren 

in kinderen: de vicieuze cirkel van 

achterstand doorbreken"; beklemtoont 

dat de lidstaten nationale plannen voor de 

bestrijding van kinderarmoede moeten 

goedkeuren; 

Or. en 

 

Amendement  194 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. vraagt de lidstaten ervoor te zorgen 

dat hun actieve arbeidsmarktbeleid 

doeltreffend en doelmatig is en bedoeld is 

om de mobiliteit tussen sectoren en de 

herscholing van werknemers te 

ondersteunen, hetgeen steeds belangrijker 

zal worden naarmate onze 

arbeidsmarkten zich aanpassen aan de 

digitalisering van onze economieën; 

Or. en 

 

Amendement  195 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. onderstreept de mogelijkheden die 

kmo's hebben waar het gaat om nieuwe 

banen en de economie als geheel; acht het 

van het grootste belang het 

ondernemerschap te ondersteunen en het 

bedrijfsklimaat te verbeteren door 

administratieve belemmeringen weg te 

nemen, de toegang tot financiële middelen 

te verbeteren en de ontwikkeling van 

fiscale modellen en vereenvoudigde 

procedures voor het naleven van de 

belastingregels te ondersteunen die kmo's, 

ondernemers, microbedrijven en starters 

ten goede komen; 

8. onderstreept de mogelijkheden die 

kmo's hebben waar het gaat om nieuwe 

banen en de economie als geheel maar 

wijst erop dat ondernemerschap op zich 

de industrialisatie niet bevordert, geen 

oplossing is voor werkloosheid of 

armoedeproblemen en dat het een 

oplossing is die niet voor iedereen 

geschikt is; acht het van het grootste 

belang het hoge percentage mislukkingen 

bij startende ondernemingen te 

beoordelen om daar lessen uit te trekken 

en na te gaan hoe het ondernemerschap 

beter kan worden ondersteund en het 

bedrijfsklimaat kan worden verbeterd; 

acht het belangrijk dat de toegang tot 

financiële middelen wordt verbeterd en de 

ontwikkeling van fiscale modellen en 

vereenvoudigde procedures voor het 

naleven van de belastingregels wordt 

ondersteund die kmo's, ondernemers, 

microbedrijven en starters ten goede 

komen en dat progressieve belastingen 

worden bevorderd, waarbij 

belastingontduiking wordt voorkomen 

evenals een gebrek aan documentatie van 

de fundamentele gegevens om de 

belastinggrondslagen en hun reële 

eigenaars te identificeren; 

Or. en 

 

Amendement  196 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. onderstreept de mogelijkheden die 8. onderstreept de mogelijkheden die 
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kmo's hebben waar het gaat om nieuwe 

banen en de economie als geheel; acht het 

van het grootste belang het 

ondernemerschap te ondersteunen en het 

bedrijfsklimaat te verbeteren door 

administratieve belemmeringen weg te 

nemen, de toegang tot financiële middelen 

te verbeteren en de ontwikkeling van 

fiscale modellen en vereenvoudigde 

procedures voor het naleven van de 

belastingregels te ondersteunen die kmo's, 

ondernemers, microbedrijven en starters 

ten goede komen; 

kmo's hebben waar het gaat om nieuwe 

banen en de economie als geheel; acht het 

van het grootste belang het 

ondernemerschap te ondersteunen, ook 

door de ontwikkeling en ondersteuning 

van modellen voor sociale en circulaire 

economie, en het bedrijfsklimaat te 

verbeteren door administratieve 

belemmeringen weg te nemen, de toegang 

tot financiële middelen te verbeteren en de 

ontwikkeling van fiscale modellen en 

vereenvoudigde procedures voor het 

naleven van de belastingregels te 

ondersteunen die kmo's, ondernemers, 

microbedrijven en starters ten goede 

komen; 

Or. en 

 

Amendement  197 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto, Robert Rochefort 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. onderstreept de mogelijkheden die 

kmo's hebben waar het gaat om nieuwe 

banen en de economie als geheel; acht het 

van het grootste belang het 

ondernemerschap te ondersteunen en het 

bedrijfsklimaat te verbeteren door 

administratieve belemmeringen weg te 

nemen, de toegang tot financiële middelen 

te verbeteren en de ontwikkeling van 

fiscale modellen en vereenvoudigde 

procedures voor het naleven van de 

belastingregels te ondersteunen die kmo's, 

ondernemers, microbedrijven en starters 

ten goede komen; 

8. onderstreept de mogelijkheden die 

kmo's, evenals gezondheids- en sociale 

diensten en sociale ondernemingen 
hebben waar het gaat om nieuwe banen en 

de economie als geheel; acht het van het 

grootste belang het ondernemerschap te 

ondersteunen en het bedrijfsklimaat te 

verbeteren door administratieve 

belemmeringen weg te nemen, de toegang 

tot financiële middelen te verbeteren en de 

ontwikkeling van fiscale modellen en 

vereenvoudigde procedures voor het 

naleven van de belastingregels te 

ondersteunen die kmo's, ondernemers, 

microbedrijven en starters ten goede 

komen; 

Or. en 
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Amendement  198 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. onderstreept de mogelijkheden die 

kmo's hebben waar het gaat om nieuwe 

banen en de economie als geheel; acht het 

van het grootste belang het 

ondernemerschap te ondersteunen en het 

bedrijfsklimaat te verbeteren door 

administratieve belemmeringen weg te 

nemen, de toegang tot financiële middelen 

te verbeteren en de ontwikkeling van 

fiscale modellen en vereenvoudigde 

procedures voor het naleven van de 

belastingregels te ondersteunen die kmo's, 

ondernemers, microbedrijven en starters 

ten goede komen; 

8. onderstreept de mogelijkheden die 

kmo's hebben waar het gaat om nieuwe 

banen en de economie als geheel; acht het 

van het grootste belang het 

ondernemerschap te ondersteunen en het 

bedrijfsklimaat te verbeteren door 

administratieve voorschriften aan te 

passen, de toegang van micro-

ondernemers tot sociale bescherming en 

financiële middelen te verbeteren en de 

ontwikkeling van fiscale modellen en 

vereenvoudigde procedures voor het 

naleven van de belastingregels te 

ondersteunen die kmo's, ondernemers, 

microbedrijven en starters ten goede 

komen; 

Or. en 

 

Amendement  199 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. onderstreept de mogelijkheden die 

kmo's hebben waar het gaat om nieuwe 

banen en de economie als geheel; acht het 

van het grootste belang het 

ondernemerschap te ondersteunen en het 

bedrijfsklimaat te verbeteren door 

administratieve belemmeringen weg te 

nemen, de toegang tot financiële middelen 

te verbeteren en de ontwikkeling van 

8. onderstreept de mogelijkheden die 

kmo's hebben waar het gaat om nieuwe 

banen en de economie als geheel; acht het 

van het grootste belang het 

ondernemerschap te ondersteunen en het 

bedrijfsklimaat te verbeteren door 

administratieve belemmeringen weg te 

nemen, de toegang tot financiële middelen 

te verbeteren en de ontwikkeling van 
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fiscale modellen en vereenvoudigde 

procedures voor het naleven van de 

belastingregels te ondersteunen die kmo's, 

ondernemers, microbedrijven en starters 

ten goede komen; 

fiscale modellen en vereenvoudigde 

procedures voor het naleven van de 

belastingregels te ondersteunen die kmo's, 

ondernemers, zelfstandigen, 

microbedrijven, starters en 

ondernemingen in de sociale economie 

ten goede komen; 

Or. es 

 

Amendement  200 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. verzoekt de Commissie het 

Europees Semester aan te wenden voor 

het scheppen van groene banen; vraagt de 

Commissie landenspecifieke 

aanbevelingen te geven die kunnen 

bijdragen tot een hogere werkgelegenheid 

en een kleinere ecologische voetafdruk, 

en pleit voor uitvoerige onafhankelijke 

studies van de kosten en baten van een 

verschuiving in belastingen (bijv. van 

belasting op arbeid naar milieubelasting); 

beklemtoont dat dergelijke aanbevelingen 

geen ongewilde repercussies mogen 

hebben voor de socialezekerheidsstelsels 

en dat ze mensen met een laag inkomen 

niet onevenredig mogen treffen; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. verzoekt de lidstaten 

beleidsmaatregelen te ontwikkelen die bij 

jongeren van jongs af een echte 

ondernemingscultuur bevorderen door 

hen de kans te bieden stages te volgen en 

bedrijven te bezoeken; dringt er in dit 

verband bij de Commissie op aan de 

Erasmusprogramma's voor jonge 

ondernemers voort te zetten; vraagt de 

lidstaten verenigingen en initiatieven te 

ondersteunen die jonge ondernemers 

helpen bij de ontwikkeling van 

innovatieve projecten; 

Or. pt 

 

Amendement  202 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. erkent dat vrouwen 

ondervertegenwoordigd blijven op de 

arbeidsmarkt; meent in dit verband dat 

flexibele arbeidsovereenkomsten, onder 

meer vrijwillige tijdelijke en 

deeltijdcontracten, een belangrijke rol 

kunnen vervullen voor de verhoging van 

de arbeidsparticipatie voor groepen, ook 

vrouwen, die anders van de arbeidsmarkt 

uitgesloten zouden zijn; 

Or. en 

 

Amendement  203 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 8 ter. wijst erop dat ondernemingen in 

de sociale economie van cruciaal belang 

zijn geweest om de gevolgen van de crisis 

zoveel mogelijk te temperen; beklemtoont 

daarom dat dergelijke bedrijven meer 

ondersteuning moet worden geboden, met 

name voor toegang tot de verschillende 

vormen van financiering, met inbegrip 

van Europese fondsen, en hun 

administratieve last te verminderen; 

beklemtoont dat ze een wettelijk kader 

moeten krijgen waarin hun activiteiten in 

de EU worden erkend en waarmee 

oneerlijke concurrentie wordt voorkomen; 

betreurt het feit dat de beoordeling van 

hun activiteiten niet is opgenomen in de 

jaarlijkse groeianalyse, zoals het 

Parlement had gevraagd; 

Or. pt 

 

Amendement  204 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 ter. beklemtoont dat er meer 

coördinatie noodzakelijk is in het fiscaal 

beleid en dat de doeltreffendheid en 

transparantie van belastingstelsels op het 

gebied van belastinginning en -

herverdeling moeten worden verbeterd om 

de correcte financiering van sociale 

stelsels te ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Sofia Ribeiro 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 quater. dringt er bij de lidstaten op 

aan hun inspanningen om zwartwerk in 

legaal werk om te zetten te verdubbelen 

door hun arbeidsinspectiemechanismen te 

versterken en maatregelen in te voeren die 

werknemers in staat stellen van de 

informele naar de formele economie over 

te stappen; herinnert de lidstaten aan het 

bestaan van het Europees platform tegen 

zwartwerk, waaraan ze actief dienen deel 

te nemen door het te gebruiken voor de 

uitwisseling van goede praktijken en de 

aanpak van zwartwerk, 

brievenbusondernemingen en 

schijnzelfstandigheid, die allemaal zowel 

de kwaliteit van het werk en de toegang 

van werknemers tot 

socialebeschermingsstelsels als de 

nationale overheidsfinanciën in gevaar 

brengen, en leiden tot oneerlijke 

concurrentie tussen Europese 

ondernemingen; 

Or. pt 

 

Amendement  206 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten te investeren in de ontwikkeling 

van nieuwe productietechnieken en 

diensten en deze te stimuleren; wijst erop 

dat zij kansen bieden om de productiviteit 

te verhogen, nieuwe banen te scheppen en 

de groei op lange termijn te stimuleren; 

9. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten te investeren in de ontwikkeling 

van nieuwe productietechnieken en 

diensten in het kader van een 

rechtvaardige overgang en deze te 

stimuleren; wijst erop dat zij kansen bieden 

om de duurzaamheid te verhogen, nieuwe 
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hoogwaardige banen te scheppen en de 

ontwikkeling op lange termijn te 

stimuleren; 

Or. en 

 

Amendement  207 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten te investeren in de ontwikkeling 

van nieuwe productietechnieken en 

diensten en deze te stimuleren; wijst erop 

dat zij kansen bieden om de productiviteit 

te verhogen, nieuwe banen te scheppen en 

de groei op lange termijn te stimuleren; 

9. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten te investeren in onderzoek en de 

ontwikkeling van nieuwe 

productietechnieken en diensten te 

stimuleren; wijst erop dat zij kansen bieden 

om de productiviteit te verhogen, nieuwe 

banen te scheppen en de groei op lange 

termijn te stimuleren; 

Or. en 

 

Amendement  208 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 

het gebruik van flexibelere en atypische 

arbeidsvormen risico's met zich 

meebrengt voor de werkzekerheid, het 

arbeidsinkomen en de 

arbeidsvoorwaarden en zou kunnen 

leiden tot uitsluiting van sociale 

bescherming; dringt er bij de lidstaten op 

aan te voorzien in passende 

arbeidswetgeving en wetgeving inzake 

arbeidsbescherming en deze uit te voeren 

teneinde de hogere risico's voor de 
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werkzekerheid, het arbeidsinkomen, de 

arbeidsvoorwaarden en de sociale 

bescherming die voortvloeien uit het snel 

uitbreidende gebruik van flexibelere en 

atypische vormen van werk tegen te gaan; 

Or. en 

 

Amendement  209 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. vraagt de Commissie en de 

lidstaten om in overeenstemming met de 

Europa 2020-strategie investeringen in de 

sector O&O te stimuleren; is van mening 

dat investeringen in deze sector bijdragen 

aan een groter concurrentievermogen en 

een hogere productiviteit van de economie 

en ze op die manier bijdragen aan het 

scheppen van stabiele banen en hogere 

lonen; 

Or. es 

 

Amendement  210 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 ter. benadrukt dat het belangrijk is de 

toegang tot breedband te verzekeren in 

alle regio's, ook op het platteland en in 

regio's met ernstige en blijvende milieu- 

of demografische problemen, teneinde een 

harmonieuze ontwikkeling in de hele EU 

te bevorderen; 



 

AM\1143784NL.docx 115/141 PE616.558v03-00 

 NL 

Or. es 

 

Amendement  211 

Ádám Kósa 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. ziet de bevolkingskrimp, waarmee 

de regio's in de EU in uiteenlopende mate 

te kampen hebben, als een van de ernstige 

groeibelemmeringen in de EU; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten maatregelen te 

nemen om deze uitdaging aan te pakken; 

onderstreept dat bevolkingskrimp een 

holistische benadering vereist, met 

aanpassing van de nodige infrastructuur, 

verbetering van de openbare 

dienstverlening en flexibele 

arbeidsregelingen; 

10. ziet de bevolkingskrimp, waarmee 

de regio's in de EU in uiteenlopende mate 

te kampen hebben, als slechts een van de 

ernstige groeibelemmeringen in de EU, 

waarvoor uiteenlopende benaderingen en 

toezeggingen nodig zijn, die kunnen 

worden geformuleerd met eerbiediging 

van de bevoegdheden van de lidstaten en 

de wensen van de plaatselijke kiezers; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten 

maatregelen te nemen om deze uitdaging 

aan te pakken; onderstreept dat 

bevolkingskrimp een holistische 

benadering vereist, met aanpassing van de 

nodige infrastructuur, verbetering van de 

openbare dienstverlening en flexibele 

arbeidsregelingen; 

Or. hu 

Amendement  212 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. ziet de bevolkingskrimp, waarmee 

de regio's in de EU in uiteenlopende mate 

te kampen hebben, als een van de ernstige 

groeibelemmeringen in de EU; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten maatregelen te 

nemen om deze uitdaging aan te pakken; 

onderstreept dat bevolkingskrimp een 

holistische benadering vereist, met 

aanpassing van de nodige infrastructuur, 

10. ziet de bevolkingskrimp, waarmee 

de regio's in de EU in uiteenlopende mate 

te kampen hebben, als een van de ernstige 

groeibelemmeringen in de EU; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten maatregelen te 

nemen om deze uitdaging aan te pakken; 

onderstreept dat bevolkingskrimp een 

holistische benadering vereist, met 

aanpassing van de nodige infrastructuur, 
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verbetering van de openbare 

dienstverlening en flexibele 

arbeidsregelingen; 

verbetering van de openbare 

dienstverlening en flexibele 

arbeidsregelingen; dringt erop aan dat 

innovatieve arbeidsvormen gepaard 

moeten gaan met adequate werkzekerheid 

en toegankelijke sociale bescherming; 

Or. en 

 

Amendement  213 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. ziet de bevolkingskrimp, waarmee 

de regio's in de EU in uiteenlopende mate 

te kampen hebben, als een van de ernstige 

groeibelemmeringen in de EU; verzoekt 

de Commissie en de lidstaten maatregelen 

te nemen om deze uitdaging aan te 

pakken; onderstreept dat bevolkingskrimp 

een holistische benadering vereist, met 

aanpassing van de nodige infrastructuur, 

verbetering van de openbare 

dienstverlening en flexibele 

arbeidsregelingen; 

10. neemt met bezorgdheid kennis van 

de bevolkingskrimp, die alle regio's in de 

EU in uiteenlopende mate treft; 

onderstreept dat de lidstaten dringend 

gebruik moeten kunnen gaan maken van 

hun economische en monetaire 

autonomie om op doeltreffende wijze de 

noodsituatie op werkgelegenheidsgebied 

aan te pakken en om door middel van 

overheidsinvesteringen een structureel 

langetermijnplan voor de verhoging van 

het geboortecijfer te kunnen ontwikkelen; 

Or. it 

Amendement  214 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. ziet de bevolkingskrimp, waarmee 

de regio's in de EU in uiteenlopende mate 

te kampen hebben, als een van de ernstige 

groeibelemmeringen in de EU; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten maatregelen te 

nemen om deze uitdaging aan te pakken; 

onderstreept dat bevolkingskrimp een 

10. ziet de bevolkingskrimp, waarmee 

de regio's in de EU in uiteenlopende mate 

te kampen hebben, als een van de ernstige 

groeibelemmeringen in de EU; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten maatregelen te 

nemen om deze uitdaging aan te pakken; 

onderstreept dat bevolkingskrimp een 
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holistische benadering vereist, met 

aanpassing van de nodige infrastructuur, 

verbetering van de openbare 

dienstverlening en flexibele 

arbeidsregelingen; 

holistische benadering vereist, met 

aanpassing van de nodige infrastructuur, 

verbetering van de openbare 

dienstverlening en vrijwillige flexibele 

arbeidsregelingen die sociale zekerheid 

waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  215 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. ziet de bevolkingskrimp, waarmee 

de regio's in de EU in uiteenlopende mate 

te kampen hebben, als een van de ernstige 

groeibelemmeringen in de EU; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten maatregelen te 

nemen om deze uitdaging aan te pakken; 

onderstreept dat bevolkingskrimp een 

holistische benadering vereist, met 

aanpassing van de nodige infrastructuur, 

verbetering van de openbare 

dienstverlening en flexibele 

arbeidsregelingen; 

10. ziet de bevolkingskrimp, waarmee 

de regio's in de EU in uiteenlopende mate 

te kampen hebben, als een van de ernstige 

belemmeringen voor ontwikkeling in de 

EU; verzoekt de Commissie en de lidstaten 

maatregelen te nemen om deze uitdaging 

aan te pakken; onderstreept dat 

bevolkingskrimp een holistische 

benadering vereist, met aanpassing van de 

nodige infrastructuur, hoogwaardige 

banen met fatsoenlijke lonen, verbetering 

van de openbare dienstverlening en 

flexibele arbeidsregelingen; 

Or. en 

 

Amendement  216 

Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. is verheugd dat de Commissie in 

haar Europees statistisch programma de 

noodzaak heeft opgenomen om te 
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voorzien in statistieken inzake 

demografische uitdagingen zoals 

ontvolking of de verspreiding van de 

bevolking; is van mening dat dergelijke 

gegevens bijdragen aan een betrouwbare 

visie over de problemen waarmee de 

regio's nog steeds te maken hebben en 

ervoor zorgen dat er betere oplossingen 

kunnen worden gevonden; vraagt de 

Commissie om bij het uitwerken van het 

toekomstig meerjarig financieel kader 

rekening te houden met dergelijke 

statistieken; 

Or. es 

 

Amendement  217 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. roept de lidstaten en de Commissie 

ertoe op een leven lang leren te 

stimuleren, in het bijzonder onder oudere 

werknemers, zodat die hun vaardigheden 

kunnen aanpassen en hun inzetbaarheid 

kunnen verhogen; 

Or. fr 

Amendement  218 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. herinnert eraan dat een 

toenemende levensverwachting om een 

aanpassing van de pensioenstelsels vraagt, 

zodat ouderen een goede levenskwaliteit 

kan worden gegarandeerd; benadrukt dat 

11. wijst erop dat de levensverwachting 

in 2016 voor het eerst sinds 2002 gedaald 

is en dat moet worden nagegaan of dit een 

trend zal zijn voordat de pensioenstelsels 

worden aangepast; beklemtoont dat 
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dit kan worden bereikt door de 

pensioengerechtigde leeftijd niet alleen 

aan de levensverwachting te koppelen, 

maar ook aan het aantal premiejaren en 

door te voorkomen dat mensen vroegtijdig 

de arbeidsmarkt verlaten; 

ouderen een goede levenskwaliteit kan 

worden gegarandeerd door universele 

toegang tot openbare, op solidariteit 

gebaseerde en adequate pensioenstelsels; 

verzoekt de Commissie de lidstaten te 

ondersteunen wanneer zij overheids- en 

bedrijfspensioenregelingen versterken om 

een passend pensioeninkomen boven de 

armoedegrens te verstrekken en 

gepensioneerden in staat te stellen hun 

levensstandaard te behouden en een 

waardig en onafhankelijk leven te leiden; 

herhaalt zijn oproep voor zorgpunten in 

pensioenstelsels ter compensatie van 

verloren pensioenbijdragen van vrouwen 

en mannen doordat ze de zorg voor 

kinderen of langdurige zorg op zich 

hebben genomen en op die manier de 

pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 

te verminderen; wijst erop dat individuele 

pensioenregelingen weliswaar belangrijke 

instrumenten kunnen zijn om de 

adequaatheid van het pensioen te 

verbeteren, maar dat op solidariteit 

gebaseerde wettelijke pensioenstelsels het 

doeltreffendste instrument blijven om 

armoede en sociale uitsluiting van 

ouderen te bestrijden; 

Or. en 

 

Amendement  219 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. herinnert eraan dat een toenemende 

levensverwachting om een aanpassing van 

de pensioenstelsels vraagt, zodat ouderen 

een goede levenskwaliteit kan worden 

gegarandeerd; benadrukt dat dit kan 

worden bereikt door de 

pensioengerechtigde leeftijd niet alleen aan 

de levensverwachting te koppelen, maar 

11. herinnert eraan dat een toenemende 

levensverwachting om een aanpassing van 

de pensioenstelsels vraagt, zodat ouderen 

een goede levenskwaliteit kan worden 

gegarandeerd; benadrukt dat dit kan 

worden bereikt door de 

pensioengerechtigde leeftijd niet alleen aan 

de levensverwachting te koppelen, maar 
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ook aan het aantal premiejaren en door te 

voorkomen dat mensen vroegtijdig de 

arbeidsmarkt verlaten; 

ook aan het aantal premiejaren en door te 

voorkomen dat mensen vroegtijdig de 

arbeidsmarkt verlaten; beklemtoont dat er 

iets moet worden gedaan aan het absurde 

verschijnsel dat mensen langer aan het 

werk worden gehouden terwijl jongeren 

werkloos zijn en dat de vaardigheden van 

vluchtelingen en migranten moeten 

worden erkend of dat zij de mogelijkheid 

moeten krijgen om hun vaardigheden te 

ontwikkelen zodat ze de kans krijgen om 

hun intrede te doen op de arbeidsmarkt 

terwijl ze tegelijkertijd de houdbaarheid 

van de pensioenstelsels ondersteunen; 

Or. en 

 

Amendement  220 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. herinnert eraan dat een toenemende 

levensverwachting om een aanpassing van 

de pensioenstelsels vraagt, zodat ouderen 

een goede levenskwaliteit kan worden 

gegarandeerd; benadrukt dat dit kan 

worden bereikt door de 

pensioengerechtigde leeftijd niet alleen aan 

de levensverwachting te koppelen, maar 

ook aan het aantal premiejaren en door te 

voorkomen dat mensen vroegtijdig de 

arbeidsmarkt verlaten; 

11. herinnert eraan dat een toenemende 

levensverwachting om een aanpassing van 

de pensioenstelsels vraagt, zodat ouderen 

een goede levenskwaliteit kan worden 

gegarandeerd; benadrukt dat dit kan 

worden bereikt door adequate 

minimumpensioenen te verstrekken, 

passende arbeidsvoorwaarden aan te 

bieden zodat mensen die langer wensen te 

werken dat ook kunnen doen of door de 

pensioengerechtigde leeftijd niet alleen aan 

de gezonde levensverwachting te koppelen, 

maar ook aan het aantal premiejaren; 

Or. en 

 

Amendement  221 

Verónica Lope Fontagné 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. herinnert eraan dat een toenemende 

levensverwachting om een aanpassing van 

de pensioenstelsels vraagt, zodat ouderen 

een goede levenskwaliteit kan worden 

gegarandeerd; benadrukt dat dit kan 

worden bereikt door de 

pensioengerechtigde leeftijd niet alleen aan 

de levensverwachting te koppelen, maar 

ook aan het aantal premiejaren en door te 

voorkomen dat mensen vroegtijdig de 

arbeidsmarkt verlaten; 

11. herinnert eraan dat een toenemende 

levensverwachting om een aanpassing van 

de pensioenstelsels vraagt, zodat de 

duurzaamheid ervan kan worden 

verzekerd en zodat ouderen een goede 

levenskwaliteit kan worden gegarandeerd; 

benadrukt dat dit kan worden bereikt door 

de pensioengerechtigde leeftijd niet alleen 

aan de levensverwachting te koppelen, 

maar ook aan het aantal premiejaren en 

door te voorkomen dat mensen vroegtijdig 

de arbeidsmarkt verlaten; 

Or. es 

Amendement  222 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten een beleid te voeren dat gericht is 

op actief ouder worden, de 

maatschappelijke integratie van ouderen en 

solidariteit tussen de generaties; 

12. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten een beleid te voeren dat gericht is 

op actief ouder worden, de 

maatschappelijke integratie van ouderen en 

solidariteit tussen de generaties; herinnert 

eraan dat kosteneffectievere 

gezondheidszorgstelsels en langdurige 

zorg die tijdige toegang tot betaalbare 

preventieve en curatieve gezondheidszorg 

van goede kwaliteit garanderen ook voor 

de productiviteit van fundamenteel belang 

zijn; 

Or. en 

 

Amendement  223 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 
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Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. wijst de lidstaten erop dat er, 

gezien de vergrijzing van de bevolking van 

de EU en de hoge 

werkloosheidspercentages onder jongeren 

in sommige delen van de EU, een sociaal 

risico ontstaat als zij de komende 

decennia niet in staat zijn de 

houdbaarheid, veiligheid, toereikendheid 

en doelmatigheid van de 

socialezekerheidsstelsels te garanderen; 

spoort de lidstaten daarom aan de 

werkloosheid bij mensen in de werkende 

leeftijd aan te pakken; 

Or. pt 

 

Amendement  224 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is van mening dat het cohesiebeleid 

als belangrijkste investeringsbeleid van de 

Europese Unie doeltreffend is gebleken bij 

het verminderen van de ongelijkheid en dat 

daarom in het toekomstige meerjarig 

financieel kader ten minste vergelijkbare 

begrotingsmiddelen voor dit beleid moeten 

worden uitgetrokken als nu het geval is; is 

van mening dat het Europees Sociaal 

Fonds moet worden gehandhaafd als 

belangrijkste instrument van de EU voor 

de integratie en re-integratie van 

werknemers op de arbeidsmarkt; 

13. is van mening dat het cohesiebeleid 

als belangrijkste investeringsbeleid van de 

Europese Unie doeltreffend is gebleken bij 

het verminderen van de ongelijkheid en dat 

daarom in het toekomstige meerjarig 

financieel kader ten minste vergelijkbare 

begrotingsmiddelen voor dit beleid moeten 

worden uitgetrokken als nu het geval is; is 

van mening dat het Europees Sociaal 

Fonds meer middelen moet krijgen om 

ervoor te zorgen dat ze ten minste het 

equivalent behalen van 30 % van de 

huidige structuur- en investeringsfondsen 

in het volgende MFK die gericht zijn op 

de aanpak van ongelijkheid, de 

armoedebestrijding en de 

tenuitvoerlegging van de beginselen die 

zijn verankerd in de Europese pijler van 
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sociale rechten; 

Or. en 

 

Amendement  225 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is van mening dat het cohesiebeleid 

als belangrijkste investeringsbeleid van de 

Europese Unie doeltreffend is gebleken bij 

het verminderen van de ongelijkheid en dat 

daarom in het toekomstige meerjarig 

financieel kader ten minste vergelijkbare 

begrotingsmiddelen voor dit beleid moeten 

worden uitgetrokken als nu het geval is; is 

van mening dat het Europees Sociaal 

Fonds moet worden gehandhaafd als 

belangrijkste instrument van de EU voor de 

integratie en re-integratie van werknemers 

op de arbeidsmarkt; 

13. is van mening dat het cohesiebeleid 

als belangrijkste investeringsbeleid van de 

Europese Unie doeltreffend is gebleken bij 

het verminderen van de ongelijkheid en dat 

daarom in het toekomstige meerjarig 

financieel kader ten minste vergelijkbare 

begrotingsmiddelen voor dit beleid moeten 

worden uitgetrokken als nu het geval is; is 

van mening dat het Europees Sociaal 

Fonds moet worden gehandhaafd als 

belangrijkste instrument van de EU voor de 

integratie en re-integratie van werknemers 

op de arbeidsmarkt, evenals voor 

ondersteunende maatregelen op het 

gebied van sociale inclusie, 

armoedebestrijding en de bestrijding van 

ongelijkheid; 

Or. en 

 

Amendement  226 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is van mening dat het cohesiebeleid 

als belangrijkste investeringsbeleid van de 

Europese Unie doeltreffend is gebleken bij 

het verminderen van de ongelijkheid en dat 

daarom in het toekomstige meerjarig 

13. is van mening dat het cohesiebeleid 

als belangrijkste investeringsbeleid van de 

Europese Unie doeltreffend is gebleken bij 

het verminderen van de ongelijkheid en het 

verbeteren van de inclusie en de 
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financieel kader ten minste vergelijkbare 

begrotingsmiddelen voor dit beleid moeten 

worden uitgetrokken als nu het geval is; is 

van mening dat het Europees Sociaal 

Fonds moet worden gehandhaafd als 

belangrijkste instrument van de EU voor de 

integratie en re-integratie van werknemers 

op de arbeidsmarkt; 

armoedebestrijding en dat de middelen 

voor dit beleid daarom in het toekomstige 

meerjarig financieel kader moeten worden 

verhoogd; is van mening dat het Europees 

Sociaal Fonds moet worden gehandhaafd 

als belangrijkste instrument van de EU 

voor de integratie en re-integratie van 

werknemers op de arbeidsmarkt; 

Or. en 

 

Amendement  227 

Krzysztof Hetman 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. erkent het potentieel van het 

Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) voor de 

ondersteuning van groei en 

werkgelegenheid in investeringsprojecten 

met een hoog risico; is echter bezorgd 

over het enorm onevenwichtige gebruik 

van het fonds door de EU-15 in 

vergelijking met de EU-131 bis; 

 ________________ 

 1 bis 

http://www.eib.org/attachments/ev/ev_eval

uation_efsi_en.pdf 

Or. en 

 

Amendement  228 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. beklemtoont eveneens de rol van 
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het EaSI-programma voor de bevordering 

van een hoog niveau van hoogwaardige 

en duurzame werkgelegenheid, het 

waarborgen van een adequate en 

fatsoenlijke sociale bescherming en voor 

de bestrijding van sociale uitsluiting en 

armoede; 

Or. en 

 

Amendement  229 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. is van mening dat de middelen 

voor sociale inclusie en 

armoedebestrijding in het toekomstige 

meerjarig financieel kader moeten 

worden opgetrokken en dat de 

inspanningen om kinderarmoede te 

voorkomen en te bestrijden moeten 

worden versterkt; 

Or. en 

 

Amendement  230 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. dringt er bij de lidstaten op aan na 

te gaan of zij de belastingen op essentiële 

producten, met name levensmiddelen, 

zouden kunnen verlagen, een stap die een 

van de fundamenteelste maatregelen op 

het gebied van sociale rechtvaardigheid 

is; 
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Or. pt 

 

Amendement  231 

Kostadinka Kuneva 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. beklemtoont dat het noodzakelijk 

is om ten minste 5 % van het EFSI toe te 

wijzen aan programma's die speciaal 

bedoeld zijn voor de aanpak van de 

werkloosheid bij jongeren en de 

langdurige werkloosheid en toe te staan 

dat de EU-bijdrage voor landen die met 

uitzonderlijke problemen kampen zo 

nodig meer dan 50 % mag bedragen van 

het totale benodigde bedrag; 

Or. en 

 

Amendement  232 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 quater. stelt voor de financiële 

middelen die worden toegewezen aan 

programma's ter ondersteuning van 

werklozen, voornamelijk met behulp van 

actief arbeidsmarktbeleid, onder meer het 

scheppen van banen in landen met een 

werkloosheidspercentage boven het 

gemiddelde van de eurozone, vrij te stellen 

van het stabiliteits- en groeipact van de 

EU, en ze te beschouwen als een 

investering in menselijk kapitaal dat 

potentiële groei ondersteunt, aangezien 

het uitgavenbeleid, volgens het EESC, 

niet alleen mag worden gemeten aan de 
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hand van een boekhoudkundig resultaat – 

een tekort – maar dat ook de gevolgen 

ervan voor de reële economie in 

aanmerking moeten worden genomen; 

Or. en 

 

Amendement  233 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten intensiever te streven naar verdere 

integratie van mensen met een beperking in 

het arbeidsproces door wettelijke 

belemmeringen weg te nemen en 

stimulansen in te voeren om deze mensen 

in dienst te nemen; 

14. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten intensiever te streven naar verdere 

integratie van mensen met een beperking in 

het arbeidsproces door wettelijke 

belemmeringen weg te nemen en 

stimulansen in te voeren om deze mensen 

in dienst te nemen; beklemtoont dat 

opleiding en onderwijs de beste middelen 

zijn om werkgelegenheid van goede 

kwaliteit te stimuleren en betoogt dat er 

maatregelen moeten worden genomen om 

mensen met een beperking te integreren 

in alle onderwijs- en opleidingsniveaus, 

met de middelen om aan hun speciale 

noden tegemoet te komen; 

Or. pt 

 

Amendement  234 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten intensiever te streven naar verdere 

integratie van mensen met een beperking in 

het arbeidsproces door wettelijke 

14. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten intensiever te streven naar verdere 

integratie van mensen met een beperking in 

het arbeidsproces door wettelijke 
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belemmeringen weg te nemen en 

stimulansen in te voeren om deze mensen 

in dienst te nemen; 

belemmeringen weg te nemen en 

stimulansen in te voeren om deze mensen 

in dienst te nemen; herinnert eraan dat 

een aangepaste werkomgeving voor 

mensen met een beperking en 

doelgerichte financiële steun om hen te 

helpen volledig deel te nemen aan de 

arbeidsmarkt en aan de samenleving in 

haar geheel van essentieel belang zijn; 

Or. en 

 

Amendement  235 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten intensiever te streven naar verdere 

integratie van mensen met een beperking in 

het arbeidsproces door wettelijke 

belemmeringen weg te nemen en 

stimulansen in te voeren om deze mensen 

in dienst te nemen; 

14. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten intensiever te streven naar verdere 

integratie van mensen met een beperking in 

het arbeidsproces door wettelijke 

belemmeringen weg te nemen en 

stimulansen in te voeren om deze mensen 

in dienst te nemen; verzoekt de Commissie 

in het sociale scorebord indicatoren op te 

nemen betreffende de sociale en 

arbeidsintegratie van mensen met een 

beperking; 

Or. en 

 

Amendement  236 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. verzoekt de Commissie en de 14. verzoekt de Commissie en de 
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lidstaten intensiever te streven naar verdere 

integratie van mensen met een beperking in 

het arbeidsproces door wettelijke 

belemmeringen weg te nemen en 

stimulansen in te voeren om deze mensen 

in dienst te nemen; 

lidstaten intensiever te streven naar verdere 

integratie van mensen met een beperking in 

het arbeidsproces door wettelijke 

belemmeringen weg te nemen, 

discriminatie aan te pakken, werkplekken 

aan te passen en stimulansen in te voeren 

om deze mensen in dienst te nemen; 

Or. en 

 

Amendement  237 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. spoort de lidstaten aan de nodige 

maatregelen toe te passen voor de sociale 

inclusie van vluchtelingen evenals 

mensen die tot een etnische minderheid 

behoren en mensen met een 

migratieachtergrond; 

Or. en 

 

Amendement  238 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. onderstreept dat het niet op elkaar 

aansluiten van vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt een probleem is dat in alle 

regio's in de EU speelt, ook in de meest 

ontwikkelde; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten dit vraagstuk aan te pakken door 

maatregelen te nemen ter 

vergemakkelijking van de mobiliteit van 

15. onderstreept dat het niet op elkaar 

aansluiten van vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt een probleem is dat in alle 

regio's in de EU speelt en dat dit niet kan 

worden opgelost door mensen te dwingen 

tot een onzeker arbeidsbestaan, met een 

carrière die vaak wordt afgebroken, 

voortdurende wisselingen van baan, 



 

PE616.558v03-00 130/141 AM\1143784NL.docx 

NL 

werknemers tussen banen, sectoren en 

locaties, teneinde zowel in minder als in 

sterker ontwikkelde regio's aan de vraag 

naar werknemers te voldoen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten voorts 

bijzondere aandacht te besteden aan de 

speciale omstandigheden waarin 

grensgangers en werknemers in perifere 

regio's zich bevinden; 

sector en stad, met heel weinig 

vooruitzichten op stabiliteit, vooruitgang 

en promotie in hun beroep; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten dit vraagstuk 

aan te pakken door maatregelen te nemen 

ter waarborging van stabiliteit en 

fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden die de 

mobiliteit van werknemers tussen banen, 

sectoren en locaties vergemakkelijken; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten 

voorts bijzondere aandacht te besteden aan 

de speciale omstandigheden waarin 

grensgangers en werknemers in perifere 

regio's zich bevinden; 

Or. en 

 

Amendement  239 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. onderstreept dat het niet op elkaar 

aansluiten van vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt een probleem is dat in alle 

regio's in de EU speelt, ook in de meest 

ontwikkelde; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten dit vraagstuk aan te pakken door 

maatregelen te nemen ter 

vergemakkelijking van de mobiliteit van 

werknemers tussen banen, sectoren en 

locaties, teneinde zowel in minder als in 

sterker ontwikkelde regio's aan de vraag 

naar werknemers te voldoen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten voorts 

bijzondere aandacht te besteden aan de 

speciale omstandigheden waarin 

grensgangers en werknemers in perifere 

regio's zich bevinden; 

15. onderstreept dat het niet op elkaar 

aansluiten van vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt een probleem is dat in alle 

regio's in de EU speelt, ook in de meest 

ontwikkelde; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten dit vraagstuk aan te pakken door 

maatregelen te nemen ter 

vergemakkelijking van de mobiliteit van 

werknemers tussen banen, sectoren en 

locaties, teneinde zowel in minder als in 

sterker ontwikkelde regio's aan de vraag 

naar werknemers te voldoen; erkent dat de 

arbeidsmobiliteit binnen de EU over de 

grenzen van de lidstaten heen bijdraagt 

aan de invulling van vraag en aanbod 

maar beklemtoont dat een hoge 

arbeidsmobiliteit de samenleving in de 

ontvangstgebieden onder druk kan zetten; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten 

voorts bijzondere aandacht te besteden aan 

de speciale omstandigheden waarin 

grensgangers en werknemers in perifere 
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regio's zich bevinden; 

Or. en 

 

Amendement  240 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. onderstreept dat het niet op elkaar 

aansluiten van vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt een probleem is dat in alle 

regio's in de EU speelt, ook in de meest 

ontwikkelde; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten dit vraagstuk aan te pakken door 

maatregelen te nemen ter 

vergemakkelijking van de mobiliteit van 

werknemers tussen banen, sectoren en 

locaties, teneinde zowel in minder als in 

sterker ontwikkelde regio's aan de vraag 

naar werknemers te voldoen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten voorts 

bijzondere aandacht te besteden aan de 

speciale omstandigheden waarin 

grensgangers en werknemers in perifere 

regio's zich bevinden; 

15. onderstreept dat het niet op elkaar 

aansluiten van vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt een probleem is dat in alle 

regio's in de EU speelt, ook in de meest 

ontwikkelde; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten dit vraagstuk aan te pakken door 

maatregelen te nemen ter 

vergemakkelijking van de mobiliteit van 

werknemers tussen banen, sectoren en 

locaties, teneinde zowel in minder als in 

sterker ontwikkelde regio's aan de vraag 

naar werknemers te voldoen; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten voorts 

bijzondere aandacht te besteden aan de 

speciale omstandigheden waarin 

grensgangers en werknemers in perifere en 

ultraperifere regio's zich bevinden; 

Or. pt 

 

Amendement  241 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. betreurt het feit dat de 

ultraperifere regio's, na talloze verzoeken 

van het Europees Parlement, nog steeds 

niet in de jaarlijkse groeianalyse zijn 

opgenomen; dringt er bij de Commissie op 
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aan met het oog op de waarborging van 

de gelijkheid tussen de regio's en de 

bevordering van de opwaartse 

convergentie, waarover reeds veel 

discussie is gevoerd, de toepassing van 

artikel 349 VWEU te bevorderen in een 

poging om de integratie van de 

ultraperifere gebieden in de EU te 

stimuleren; beklemtoont dat de bijzondere 

aandacht die aan de ultraperifere 

gebieden wordt gegeven, moet worden 

gehandhaafd, niet alleen met betrekking 

tot de toewijzing van financiële middelen, 

maar ook in het licht van de gevolgen die 

Europese beleidsmaatregelen kunnen 

hebben op hun sociale situatie en 

arbeidsparticipatiegraad; 

Or. pt 

 

Amendement  242 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. is ingenomen met nieuwe, door de 

Commissie voorgestelde initiatieven zoals 

het opzetten van een openbare 

raadpleging over een Europese 

Arbeidsautoriteit, of een Europees 

socialezekerheidsnummer; verzoekt de 

lidstaten daarom arbeidsinspecties 

voldoende middelen te geven en ook de 

grensoverschrijdende samenwerking 

tussen inspectiediensten en de 

elektronische uitwisseling van gegevens te 

verbeteren teneinde de controles die 

bedoeld zijn om sociale fraude en 

zwartwerk te bestrijden doeltreffender te 

maken en de bureaucratie te 

verminderen; 

Or. en 
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Amendement  243 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten verder te gaan met initiatieven 

die bedoeld zijn om de toegang tot beter 

onderwijs, betere vaardigheden en 

werkgelegenheid te verhogen en tijdens al 

hun werkzaamheden in verband met 

vaardigheden te zorgen voor een sterkere 

focus op de groene en circulaire 

economie;  

Or. en 

 

Amendement  244 

Ulrike Trebesius 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. is van mening dat de mondiale 

concurrentiekracht kan worden 

gehandhaafd en verbeterd door middel 

van een duidelijk, eenvoudig en flexibel 

regelgevingskader voor de arbeidsmarkt 

in de lidstaten, dat tegelijkertijd hoge 

arbeidsnormen handhaaft; 

Or. en 

 

Amendement  245 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 ter. meent dat het belangrijk is om de 

interculturele dialoog te bevorderen 

teneinde het voor migranten, 

vluchtelingen en asielzoekers 

gemakkelijker te maken hun intrede te 

doen op de arbeidsmarkt en zich te 

integreren in de samenleving; herinnert 

eraan dat nieuwkomers nieuwe 

vaardigheden en kennis meebrengen, en 

dringt erop aan instrumenten te 

ontwikkelen om meertalige informatie te 

verstrekken over de bestaande 

mogelijkheden op het gebied van formeel 

en informeel leren, beroepsopleidingen, 

stages en vrijwilligerswerk; 

Or. en 

 

Amendement  246 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 ter. pleit voor een sterkere inzet om 

armoede en toenemende ongelijkheid te 

bestrijden en, waar nodig, meer te 

investeren in sociale infrastructuur en 

ondersteuning voor degenen die het ergst 

getroffen zijn, om ongelijkheid correct 

aan te pakken, met name via systemen 

voor sociale bescherming die adequate en 

goedgerichte inkomenssteun verlenen, 

maar ook via het ontwerp van nationale 

belastingen- en socialezekerheidsstelsels; 

Or. en 
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Amendement  247 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 quater. verzoekt de lidstaten om de 

genderdimensie en het beginsel van 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen op 

te nemen in hun nationale 

hervormingsprogramma's en stabiliteits- 

en convergentieprogramma's door 

kwalitatieve doelstellingen en maatregelen 

vast te stellen die de aanhoudende 

genderkloven aanpakken; 

Or. en 

 

Amendement  248 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 quater. wijst erop dat de reële 

stijging van de lonen in de periode 2014 

tot 2016 is achtergebleven op de 

productiviteitstoename ondanks 

verbeteringen op de arbeidsmarkt; 

herinnert eraan dat de reële stijging van 

de lonen, als gevolg van de toegenomen 

productiviteit, van cruciaal belang is om 

de ongelijkheid aan te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  249 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners als centrale belanghebbenden in 

het hervormingsproces alsmede de 

toegevoegde waarde die hun betrokkenheid 

bij de voorbereiding, ordening en 

uitvoering van hervormingen oplevert; 

onderschrijft de opvatting dat nieuwe 

vormen van werkgelegenheid op de 

gemondialiseerde markt om nieuwe 

vormen van sociale dialoog vragen; 

bekrachtigt dat de lidstaten de mensen 

moeten helpen bij het verwerven van de 

vaardigheden die op de arbeidsmarkt 

vereist zijn; 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners als centrale belanghebbenden, van 

de nationale praktijk inzake sociale 

dialoog en van het maatschappelijk 

middenveld in het hervormingsproces 

alsmede de toegevoegde waarde die hun 

actieve betrokkenheid bij de voorbereiding, 

ordening en uitvoering van hervormingen 

oplevert; beklemtoont dat de sociale 

partners zich dankzij hun daadwerkelijke 

betrokkenheid bij het ontwerpen van de 

beleidsmaatregelen sterker zullen inzetten 

voor de nationale hervormingen die 

worden goedgekeurd als resultaat van de 

landenspecifieke aanbevelingen van het 

Semester en dat daardoor hun eigen 

verantwoordelijkheid voor de uitkomsten 

zal worden versterkt; onderschrijft de 

opvatting dat nieuwe vormen van 

werkgelegenheid op de gemondialiseerde 

markt om nieuwe vormen van sociale 

dialoog vragen en verzoekt de Commissie 

en de lidstaten steun te verlenen aan de 

totstandkoming van deze nieuwe vormen 

van sociale dialoog en de uitbreiding van 

collectieve overeenkomsten en 

bescherming voor deze nieuwe vormen 

van werk; 

Or. en 

 

Amendement  250 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners als centrale belanghebbenden in 

het hervormingsproces alsmede de 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners als centrale belanghebbenden in 

het hervormingsproces alsmede de 
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toegevoegde waarde die hun betrokkenheid 

bij de voorbereiding, ordening en 

uitvoering van hervormingen oplevert; 

onderschrijft de opvatting dat nieuwe 

vormen van werkgelegenheid op de 

gemondialiseerde markt om nieuwe 

vormen van sociale dialoog vragen; 

bekrachtigt dat de lidstaten de mensen 

moeten helpen bij het verwerven van de 

vaardigheden die op de arbeidsmarkt 

vereist zijn; 

toegevoegde waarde die hun betrokkenheid 

bij de voorbereiding, ordening en 

uitvoering van hervormingen oplevert; 

onderschrijft de opvatting dat nieuwe 

vormen van werkgelegenheid op de 

gemondialiseerde markt om nieuwe 

vormen van sociale dialoog vragen; 

beklemtoont echter dat 

arbeidsverhoudingen die collectieve 

arbeidsovereenkomsten voor iedereen 

ondersteunen niet mogen worden 

gedereguleerd, maar moeten worden 

hersteld; is van mening dat werknemers 

over hun rechten moeten worden 

geïnformeerd en dat klokkenluiders die 

misbruik melden, moeten worden 

beschermd; bekrachtigt dat de lidstaten de 

mensen moeten helpen bij het verwerven 

van de vaardigheden die op de 

arbeidsmarkt vereist zijn; 

Or. en 

 

Amendement  251 

Sofia Ribeiro 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners als centrale belanghebbenden in 

het hervormingsproces alsmede de 

toegevoegde waarde die hun betrokkenheid 

bij de voorbereiding, ordening en 

uitvoering van hervormingen oplevert; 

onderschrijft de opvatting dat nieuwe 

vormen van werkgelegenheid op de 

gemondialiseerde markt om nieuwe 

vormen van sociale dialoog vragen; 

bekrachtigt dat de lidstaten de mensen 

moeten helpen bij het verwerven van de 

vaardigheden die op de arbeidsmarkt 

vereist zijn; 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners als centrale belanghebbenden in 

het hervormingsproces alsmede de 

toegevoegde waarde die hun betrokkenheid 

bij de voorbereiding, ordening en 

uitvoering van hervormingen oplevert; 

onderschrijft de opvatting dat nieuwe 

vormen van werkgelegenheid op de 

gemondialiseerde markt om nieuwe 

vormen van sociale dialoog vragen; 

bekrachtigt dat de lidstaten de mensen 

moeten helpen bij het verwerven van de 

vaardigheden die op de arbeidsmarkt 

vereist zijn; is van mening dat in elke fase 

van het proces van het Europees Semester 

sociale dialoog moet worden nagestreefd, 
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als het de bedoeling is dat we in de 

richting van opwaartse convergentie 

evolueren; 

Or. pt 

Amendement  252 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners als centrale belanghebbenden in 

het hervormingsproces alsmede de 

toegevoegde waarde die hun betrokkenheid 

bij de voorbereiding, ordening en 

uitvoering van hervormingen oplevert; 

onderschrijft de opvatting dat nieuwe 

vormen van werkgelegenheid op de 

gemondialiseerde markt om nieuwe 

vormen van sociale dialoog vragen; 

bekrachtigt dat de lidstaten de mensen 

moeten helpen bij het verwerven van de 

vaardigheden die op de arbeidsmarkt 

vereist zijn; 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners en het maatschappelijk 

middenveld als centrale belanghebbenden 

in het hervormingsproces alsmede de 

toegevoegde waarde die hun betrokkenheid 

bij de voorbereiding, ordening en 

uitvoering van hervormingen oplevert; 

verzoekt de Commissie richtsnoeren en 

mechanismen voor de passende 

betrokkenheid van alle belanghebbenden 

voor te stellen; onderschrijft de opvatting 

dat nieuwe vormen van werkgelegenheid 

op de gemondialiseerde markt om nieuwe 

vormen van sociale dialoog en dialoog met 

de burgers vragen; 

Or. en 

 

Amendement  253 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners als centrale belanghebbenden in 

het hervormingsproces alsmede de 

toegevoegde waarde die hun betrokkenheid 

bij de voorbereiding, ordening en 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners en het maatschappelijk 

middenveld als centrale belanghebbenden 

in het hervormingsproces alsmede de 

toegevoegde waarde die hun betrokkenheid 
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uitvoering van hervormingen oplevert; 

onderschrijft de opvatting dat nieuwe 

vormen van werkgelegenheid op de 

gemondialiseerde markt om nieuwe 

vormen van sociale dialoog vragen; 

bekrachtigt dat de lidstaten de mensen 

moeten helpen bij het verwerven van de 

vaardigheden die op de arbeidsmarkt 

vereist zijn; 

bij de voorbereiding, ordening en 

uitvoering van hervormingen oplevert; 

onderschrijft de opvatting dat nieuwe 

vormen van werkgelegenheid op de 

gemondialiseerde markt om nieuwe 

vormen van sociale dialoog vragen; 

bekrachtigt dat de lidstaten de mensen 

moeten helpen bij het verwerven van de 

vaardigheden die op de arbeidsmarkt 

vereist zijn; 

Or. en 

 

Amendement  254 

Krzysztof Hetman 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners als centrale belanghebbenden in 

het hervormingsproces alsmede de 

toegevoegde waarde die hun betrokkenheid 

bij de voorbereiding, ordening en 

uitvoering van hervormingen oplevert; 

onderschrijft de opvatting dat nieuwe 

vormen van werkgelegenheid op de 

gemondialiseerde markt om nieuwe 

vormen van sociale dialoog vragen; 

bekrachtigt dat de lidstaten de mensen 

moeten helpen bij het verwerven van de 

vaardigheden die op de arbeidsmarkt 

vereist zijn; 

16. onderstreept de rol van de sociale 

partners en het maatschappelijk 

middenveld als centrale belanghebbenden 

in het hervormingsproces alsmede de 

toegevoegde waarde die hun betrokkenheid 

bij de voorbereiding, ordening en 

uitvoering van hervormingen oplevert; 

onderschrijft de opvatting dat nieuwe 

vormen van werkgelegenheid op de 

gemondialiseerde markt om nieuwe 

vormen van sociale dialoog vragen; 

bekrachtigt dat de lidstaten de mensen 

moeten helpen bij het verwerven van de 

vaardigheden die op de arbeidsmarkt 

vereist zijn; 

Or. en 

 

Amendement  255 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. bevestigt dat de lidstaten de 

mensen moeten helpen bij het verwerven 

van de vaardigheden die op de 

arbeidsmarkt vereist zijn; wijst erop dat de 

verdeling van vaardigheden bij de 

beroepsbevolking volgens het Cedfop en 

het scorebord voor EU-2020 in 2016 

grotendeels overeenstemde met de 

kwalificatievereisten van de arbeidsmarkt, 

dat het arbeidsaanbod voor alle 

kwalificatietypes hoger was dan de vraag, 

en zeer hoog was voor lage en gemiddelde 

kwalificaties; beklemtoont dat de 

prognoses van het Cedefop wijzen op een 

parallelle stijging van de vaardigheden 

aan vraag- en aanbodzijde tot 2025 en dat 

het niveau van de vaardigheden naar 

verwachting sneller zal veranderen voor 

de beroepsbevolking dan dat van de 

vaardigheden die voor de arbeidsmarkt 

vereist zijn; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten daarom de problemen bij de 

toegang tot de arbeidsmarkt aandachtig 

opnieuw te bekijken; maakt zich zorgen 

over de stijging van het 

overkwalificeringspercentage (25 % in 

2014); 

Or. en 

 

Amendement  256 

Evelyn Regner 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. beklemtoont dat 

genderdiscriminatie, zoals de loonkloof of 

de kloof in de arbeidsparticipatiegraad 

tussen mannen en vrouwen, nog altijd 

heel ernstig is, aangezien het gemiddelde 

bruto-uurloon van mannelijke 
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werknemers ongeveer 16 % hoger is dan 

dat van vrouwelijke werknemers; 

beklemtoont dat deze kloven toe te 

schrijven zijn aan de 

ondervertegenwoordiging van vrouwen in 

goed betaalde sectoren, discriminatie op 

de arbeidsmarkt en het hoge percentage 

vrouwen dat deeltijds werkt; dringt aan op 

verdere vooruitgang om deze kloven te 

dichten; herinnert de Commissie er in dit 

verband aan in de Europa 2020-strategie 

een pijler voor gendergelijkheid en een 

overkoepelende doelstelling voor 

gendergelijkheid in te voeren; 

Or. en 

 


