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Amendement 142
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 
minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat de lonen kunnen worden 
afgestemd op de ontwikkeling van de 
productiviteit en billijke lonen worden 
vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse convergentie de 
aandacht vooral uitgaat naar de lagere en 
middeninkomens. Deze mechanismen 
moeten rekening houden met de 
economische prestaties in de verschillende 
regio’s en sectoren. De lidstaten moeten de 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen met het oog op 
loonvorming bevorderen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk 
moeten de lidstaten en de sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
adequate wettelijke minimumlonen voor 
zorgen dat alle werknemers recht hebben 
op een adequaat en billijk loon, waarbij zij 
rekening moeten houden met de gevolgen 
voor het concurrentievermogen, het 
scheppen van banen en de armoede onder 
werkenden.

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 
minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat de lonen kunnen worden 
afgestemd op de ontwikkeling van de 
productiviteit en billijke lonen worden 
vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse convergentie de 
aandacht vooral uitgaat naar de lagere en 
middeninkomens, evenals naar personen 
en gezinnen die inkomensverlies hebben 
geleden ten gevolge van hun 
zorgverantwoordelijkheden voor een 
familielid met een handicap. Deze 
mechanismen moeten rekening houden met 
de economische prestaties in de 
verschillende regio’s en sectoren. De 
lidstaten moeten de sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen met het oog 
op loonvorming bevorderen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk 
moeten de lidstaten en de sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
adequate wettelijke minimumlonen voor 
zorgen dat alle werknemers recht hebben 
op een adequaat en billijk loon, waarbij zij 
rekening moeten houden met de gevolgen 
voor het concurrentievermogen, het 
scheppen van banen en de armoede onder 
werkenden.

Or. sk

Amendement 143
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
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Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 
minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat de lonen kunnen worden 
afgestemd op de ontwikkeling van de 
productiviteit en billijke lonen worden 
vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse convergentie de 
aandacht vooral uitgaat naar de lagere en 
middeninkomens. Deze mechanismen 
moeten rekening houden met de 
economische prestaties in de verschillende 
regio’s en sectoren. De lidstaten moeten de 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen met het oog op 
loonvorming bevorderen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk 
moeten de lidstaten en de sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
adequate wettelijke minimumlonen voor 
zorgen dat alle werknemers recht hebben 
op een adequaat en billijk loon, waarbij zij 
rekening moeten houden met de gevolgen 
voor het concurrentievermogen, het 
scheppen van banen en de armoede onder 
werkenden.

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 
minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat de lonen kunnen worden 
afgestemd op de ontwikkeling van de 
productiviteit en billijke lonen worden 
vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse sociale convergentie 
de aandacht vooral uitgaat naar de lagere 
en middeninkomens. Deze mechanismen 
moeten rekening houden met de 
economische prestaties in de verschillende 
regio’s en sectoren. De lidstaten moeten de 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen met het oog op 
loonvorming bevorderen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk 
moeten de lidstaten en de sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
adequate wettelijke minimumlonen, die het 
mogelijk maken een behoorlijke 
levensstandaard te verzekeren en 
onzekerheid en armoede onder werkenden 
te bestrijden, voor zorgen dat alle 
werknemers recht hebben op een adequaat 
en billijk loon, waarbij zij rekening moeten 
houden met de gevolgen voor het 
concurrentievermogen, het scheppen van 
banen en de armoede onder werkenden.

Or. fr

Amendement 144
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 
minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat de lonen kunnen worden 
afgestemd op de ontwikkeling van de 
productiviteit en billijke lonen worden 
vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse convergentie de 
aandacht vooral uitgaat naar de lagere en 
middeninkomens. Deze mechanismen 
moeten rekening houden met de 
economische prestaties in de verschillende 
regio’s en sectoren. De lidstaten moeten de 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen met het oog op 
loonvorming bevorderen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk 
moeten de lidstaten en de sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
adequate wettelijke minimumlonen voor 
zorgen dat alle werknemers recht hebben 
op een adequaat en billijk loon, waarbij zij 
rekening moeten houden met de gevolgen 
voor het concurrentievermogen, het 
scheppen van banen en de armoede onder 
werkenden.

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 
minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat de lonen kunnen worden 
aangepast zodat ze boven de relatieve 
armoedegrens uitkomen en billijke lonen 
worden vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse convergentie de 
aandacht vooral uitgaat naar de lagere en 
middeninkomens. Deze mechanismen 
moeten rekening houden met de 
economische prestaties in de verschillende 
regio’s en sectoren. De lidstaten moeten de 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen met het oog op 
loonvorming bevorderen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk 
moeten de lidstaten en de sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
adequate wettelijke minimumlonen voor 
zorgen dat alle werknemers recht hebben 
op een adequaat en billijk loon dat in elk 
geval bescherming tegen armoede biedt, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
gevolgen voor het concurrentievermogen 
en het scheppen van banen bij het 
uitbannen van de armoede onder 
werkenden.

Or. it

Amendement 145
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 
minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat de lonen kunnen worden 
afgestemd op de ontwikkeling van de 
productiviteit en billijke lonen worden 
vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse convergentie de 
aandacht vooral uitgaat naar de lagere en 
middeninkomens. Deze mechanismen 
moeten rekening houden met de 
economische prestaties in de verschillende 
regio’s en sectoren. De lidstaten moeten de 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen met het oog op 
loonvorming bevorderen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk 
moeten de lidstaten en de sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
adequate wettelijke minimumlonen voor 
zorgen dat alle werknemers recht hebben 
op een adequaat en billijk loon, waarbij zij 
rekening moeten houden met de gevolgen 
voor het concurrentievermogen, het 
scheppen van banen en de armoede onder 
werkenden.

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 
minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat billijke lonen kunnen 
worden vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse convergentie de 
aandacht vooral uitgaat naar de lagere en 
middeninkomens. Deze mechanismen 
moeten rekening houden met de 
economische prestaties in de verschillende 
regio’s en sectoren. De lidstaten moeten de 
sociale dialoog versterken en maatregelen 
nemen tot uitbreiding van de dekking van 
collectieve onderhandelingen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk en 
systemen van arbeidsverhoudingen 
moeten de lidstaten en de sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
fatsoenlijke wettelijke minimumlonen voor 
zorgen dat loondiscriminatie op grond van 
leeftijd of geslacht of discriminatie van 
specifieke categorieën van werknemers 
wordt geëlimineerd, en dat alle 
werknemers recht hebben op een adequaat 
en billijk loon, met inbegrip van 
werknemers met banen zonder 
arbeidszekerheid of banen in de 
overheidssector.

Or. en

Amendement 146
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 
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minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat de lonen kunnen worden 
afgestemd op de ontwikkeling van de 
productiviteit en billijke lonen worden 
vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse convergentie de 
aandacht vooral uitgaat naar de lagere en 
middeninkomens. Deze mechanismen 
moeten rekening houden met de 
economische prestaties in de verschillende 
regio’s en sectoren. De lidstaten moeten de 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen met het oog op 
loonvorming bevorderen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk 
moeten de lidstaten en de sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
adequate wettelijke minimumlonen voor 
zorgen dat alle werknemers recht hebben 
op een adequaat en billijk loon, waarbij zij 
rekening moeten houden met de gevolgen 
voor het concurrentievermogen, het 
scheppen van banen en de armoede onder 
werkenden.

minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat de lonen kunnen worden 
afgestemd op de ontwikkeling van de 
productiviteit en billijke lonen worden 
vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse convergentie de 
aandacht vooral uitgaat naar de lagere en 
middeninkomens. Deze mechanismen 
moeten rekening houden met de 
economische prestaties in de verschillende 
regio’s en sectoren. De lidstaten moeten de 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen met het oog op 
loonvorming bevorderen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk en 
de autonomie van de sociale partners 
moeten de lidstaten en/of sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
adequate wettelijke minimumlonen voor 
zorgen dat alle werknemers recht hebben 
op een adequaat en billijk loon, waarbij zij 
rekening moeten houden met de gevolgen 
voor het concurrentievermogen, het 
scheppen van banen en de armoede onder 
werkenden.

Or. en

Amendement 147
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De ernstige sociaaleconomische 
problemen in verband met de COVID-19-
crisis hebben aangetoond dat het absoluut 
noodzakelijk is dat de coördinatie van 
werkgelegenheidsbeleid op Europees 
niveau wordt versterkt. De toekomstige 
strategische autonomie van de Unie wordt 
vandaag reeds opgebouwd en zal moeten 
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zijn gebaseerd op een robuuste en 
veerkrachtige arbeidsmarkt. Om dit waar 
te maken, moeten er op korte termijn 
sterke en gecoördineerde maatregelen 
worden genomen op Europees niveau en 
moet er specifiek aandacht uitgaan naar 
het verzachten van de 
langetermijngevolgen van de crisis. Er 
moet een herstelplan voor 
werkgelegenheid worden uitgewerkt, dat 
wordt voorbereid op Europees niveau en 
waarbij de sociale partners worden 
betrokken, om de gevolgen van de 
sociaaleconomische maatregelen in 
verband met de crisis voor de 
werkgelegenheid te verzachten. Gezien de 
omvang van de crisis is het essentieel dat 
er een ambitieus herstelplan wordt 
opgesteld dat is gericht op het behoud van 
banen, het bevorderen van investeringen 
en het ondersteunen van ondernemingen 
en werknemers. De mobiliteit van 
werknemers, een voorwaarde voor de 
goede werking van de arbeidsmarkt, is een 
beginsel dat tijdens de crisis is verzwakt. 
Het vrij verkeer van grensarbeiders moet 
worden gegarandeerd opdat de 
economische activiteiten kunnen worden 
hervat. De maatregelen om de 
beperkingen op te heffen dienen op een 
gecoördineerde manier te worden 
genomen, aangezien deze rechtstreekse 
gevolgen hebben voor de grensgebieden. 
Het is essentieel dat ondernemingen goed 
worden geïnformeerd over de voor hen 
beschikbare Europese steunmaatregelen. 
De Europese fondsen hebben een 
essentiële rol te vervullen bij het 
ondersteunen van werknemers en de 
omscholing van werknemers en 
werkzoekenden in de sectoren die door de 
crisis worden geconfronteerd met ernstige 
sociaaleconomische uitdagingen. Voorts 
zal de nadruk moeten worden gelegd op 
opleidingen en het verwerven van 
vaardigheden. Voorkomen dat 
ondernemingen failliet gaan is essentieel 
om de werkgelegenheid te handhaven en 
een duurzaam economisch herstel te 
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verzekeren. De EU dient dus vroegtijdige 
waarschuwingsmechanismen te 
ontwikkelen en te versterken om 
ondernemingen die moeilijkheden 
ondervinden te herkennen en hen te 
helpen om een faillissement te 
voorkomen. Om ondernemingen die 
moeilijkheden ondervinden te 
ondersteunen, is het cruciaal dat de 
toegang tot financiering voor 
ondernemingen wordt vergemakkelijkt. 
Om kleine en middelgrote 
ondernemingen, die goed zijn voor 99 % 
van de Europese ondernemingen, te 
ondersteunen, is het aangewezen dat er 
wordt voorzien in 
financieringsinstrumenten die voor hen 
toegankelijk zijn, met name dankzij 
risicodeling tussen de particuliere en 
overheidssector en financiering met eigen 
vermogen. De strategie voor kleine en 
middelgrote ondernemingen moet deze 
gemakkelijke toegang tot financiering 
verschaffen en moet eveneens 
instrumenten openen die zijn aangepast 
aan de ondersteuning van zeer kleine 
projecten. Bovendien is het onontbeerlijk 
dat er geen enkele nieuwe administratieve 
of financiële last wordt gecreëerd voor 
kleine ondernemingen, die momenteel 
hun activiteiten proberen veilig te stellen. 
De hervatting van economische 
activiteiten moet gepaard gaan met 
maatregelen om de veiligheid en 
gezondheid van werknemers te 
garanderen. De lidstaten moeten er alles 
aan doen om ervoor te zorgen dat 
ondernemingen zo snel mogelijk 
beschikken over een voldoende grote 
hoeveelheid van het voor hun activiteiten 
noodzakelijk 
gezondheidsbeschermingsmateriaal. Om 
de lokale economie weer op gang te 
brengen, is het wenselijk dat er gebruik 
wordt gemaakt van de flexibiliteit geboden 
door het nieuwe EU-kader voor 
overheidsopdrachten om lokale 
ondernemingen te ondersteunen en lokale 
consumptie te bevorderen. Om de 
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gevolgen van de COVID-19-crisis voor de 
arbeidsmarkt te verzachten, moet er 
flexibiliteit worden geboden bij het 
gebruik van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen en moeten de door 
deze financiële middelen geboden 
mogelijkheden ten volle worden benut om 
een duurzaam herstel van de economische 
activiteiten in de gebieden te 
ondersteunen. De toekomstige Europese 
programma’s, waarover nu wordt 
onderhandeld, moeten rekening houden 
met de situatie na de crisis. Voor het 
economisch herstel is het onontbeerlijk 
dat de opkomst van grote industriële 
projecten die banen creëren, wordt 
gestimuleerd met behulp van massale 
investeringen in de ontwikkeling van 
gebieden van uitmuntendheid op 
belangrijke terreinen zoals artificiële 
intelligentie. Er zal specifieke aandacht 
moeten worden besteed aan de 
“industriële ecosystemen” die in de in 
maart van dit jaar voorgestelde EU-
industriestrategie in kaart werden 
gebracht.

Or. fr

Amendement 148
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de context van de door COVID-19 
veroorzaakte crisis moeten de lidstaten 
alle nodige maatregelen nemen om de 
werkgelegenheid te bevorderen en 
werknemers en zelfstandigen zo te 
beschermen tegen het risico van 
werkloosheid en inkomensverlies. Bij de 
vaststelling en uitvoering van deze 
maatregelen moet volledige betrokkenheid 
van de sociale partners gegarandeerd zijn. 
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Deze maatregelen moeten onder meer 
voorzien in de verlenging van de 
regelingen voor arbeidstijdverkorting met 
volledig loon, verhoging van de 
loonsubsidies en inkomenssteun, 
economische steun aan gezinnen voor de 
opvang en zorg voor kinderen en ouderen, 
de verlenging van betaald ziekteverlof en 
zorgverlof, belastingvoordelen en 
opschorting van de ontslagen tijdens de 
crisisperiode. De lidstaten moeten tijdens 
de crisis als gevolg van de COVID-19-
noodsituatie de financiële steun en 
belastingvoordelen voor bedrijven 
uitbreiden om het behoud van de 
werkgelegenheid en de gezondheid en 
veiligheid op de werkplek te garanderen. 
De lidstaten moeten specifieke plannen 
voor smart working en telewerken 
goedkeuren om zo het gebruik ervan te 
maximaliseren en er door middel van 
collectieve onderhandelingen waarborgen 
en arbeidsvoorwaarden over vast te 
stellen.

Or. it

Amendement 149
José Gusmão

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
financiële steun in het kader van het 
Europees instrument voor tijdelijke steun 
om het risico op werkloosheid in 
noodsituaties te beperken (SURE), 
uitsluitend wordt verstrekt aan 
ondernemingen die de geldende 
collectieve overeenkomsten in acht 
nemen. De lidstaten moeten erop toezien 
dat begunstigde ondernemingen zich 
onthouden van de terugkoop van 
bedrijfsaandelen, het uitkeren van 
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dividenden aan aandeelhouders of 
bonussen aan kaderpersoneel. De 
lidstaten moeten waarborgen dat er geen 
financiële steun wordt verstrekt aan 
ondernemingen die in landen zijn 
geregistreerd die voorkomen op de EU-
lijst van jurisdicties die niet-coöperatief 
zijn op belastinggebied.

Or. en

Amendement 150
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 

In de huidige context van onzekerheid en 
gezien het belang van telewerken, moet 
het leren van de nodige digitale 
vaardigheden worden aangemoedigd. De 
nodige investeringen moeten worden 
gedaan om toegang tot internet en 
breedband mogelijk te maken in alle 
Europese regio’s, met name in 
plattelandsgebieden. Evenzo moet de 
aanpassing en herstructurering van 
bedrijven worden ondersteund volgens de 
nieuwe eisen op het gebied van 
bescherming en veiligheid. Tegen de 
achtergrond van technologische 
veranderingen en demografische 
uitdagingen, met bijzondere aandacht 
voor de in artikel 174 VWEU bedoelde 
regio’s, moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
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alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren. Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de uitdagingen van het 
beroep van leerkracht. De onderwijs- en 
opleidingsstelsels moeten alle lerenden 
sleutelcompetenties bijbrengen, waaronder 
basis- en digitale vaardigheden maar ook 
transversale competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

Or. es

Amendement 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
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duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding, en zo nodig buiten- of 
naschools onderwijs. De lidstaten moeten 
samenwerken met sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere relevante 
belanghebbenden om structurele zwakke 
punten in de onderwijs- en 
opleidingsstelsels weg te werken, de hierin 
aanwezige ontwikkelingsbehoeften te 
identificeren, en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, met name basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen, en de leerkrachten voorbereiden 
op het overbrengen van de competenties 
aan hun leerlingen. De lidstaten moeten 
ernaar streven de overdracht van 
opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
systemen voor het anticiperen op 
vaardigheden en voortdurende om- en 
bijscholing, met als doel eerlijke en 
rechtvaardige transities voor iedereen te 
ondersteunen, de sociale resultaten te 
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versterken, tekorten op de arbeidsmarkt 
tegen te gaan en de economie in het 
algemeen schokbestendiger te maken.

Or. en

Justification

Out of school or after school possibilites applying extracurricular tools and complex 
development to foster educational convergence of disadvantaged students have a significant 
role in providing inclusive education and support to those most in need. According to the 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Social Fund Plus (ESF+) the key competences are: literacy; multilingual; mathematics, 
science, technology and engineering; digital; personal, social and learning to learn; 
citizenship; entrepreneurship; cultural awareness and expression; thus basic, digital and 
entrepreneurial/transversial skills – higlighted in the paragraph – are included in key 
competences. When talking about enabling with key competences, a holistic approach is 
needed – covering also teachers/researchers/staff. We cannot talk about inclusive education 
and traning system if teachers/researchers/staff are left out. Besides reskilling and upskilling, 
also systems for skills anticipation are needed for enabling individuals to choose and take 
part in trainings fitting best the labour market needs, as also highlighted in proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus 
(ESF+).

Amendement 152
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 

Tegen de achtergrond van de COVID-19-
crisis en technologische, ecologische en 
demografische veranderingen moeten de 
lidstaten op zeer korte termijn zorgen voor 
goede aanpassingsstrategieën en 
toereikende steun voor de personen die 
het zwaarst zijn getroffen, en de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
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opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

en competenties opdoen om de huidige 
crisis het hoofd te kunnen bieden en te 
kunnen voldoen aan de toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. De lidstaten 
moeten meer in het bijzonder strategieën 
toepassen om de participatie van vrouwen 
in de arbeidsmarkt te vergroten en 
bevorderen, en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden te waarborgen 
voor mensen die telewerken. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.
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Or. en

Amendement 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
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leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken. De lidstaten moeten er voorts op 
toezien dat werkgevers hun 
verantwoordelijkheid nemen en 
werknemers voldoende tijd en middelen 
geven voor de ontwikkeling van 
competenties en beroepsvaardigheden.

Or. en

Amendement 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen en op weg naar een 
circulaire en klimaatneutrale economie, 
moeten de lidstaten de volledige 
bescherming van de economische en 
sociale rechten van alle werknemers, de 
ecologische duurzaamheid, de 
productiviteit, stabiele werkgelegenheid en 
de optimale benutting van het menselijk 
kapitaal vergroten door ervoor te zorgen 
dat mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
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onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en de relevantie 
daarvan voor werkgerelateerde behoeften 
in verband met de snelle en sociaal 
rechtvaardige transitie naar een circulaire 
en klimaatneutrale economie te 
verbeteren. Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de uitdagingen van het 
beroep van leerkracht. De onderwijs- en 
opleidingsstelsels moeten alle lerenden 
sleutelcompetenties bijbrengen, waaronder 
basis- en digitale vaardigheden maar ook 
transversale competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

Or. it

Amendement 155
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
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veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie en de technologische 
en digitale veranderingen gericht op 
oplossingen op basis van kunstmatige 
intelligentie. Bijzondere aandacht moet 
derhalve worden besteed aan de 
uitdagingen van het beroep van leerkracht. 
De onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
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maken.

Or. en

Amendement 156
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt, en met 
name voor sectoren die kampen met een 
chronisch tekort aan vaardigheden, te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
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de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

Or. fr

Amendement 157
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 

Rekening houdend met de gevolgen van 
de COVID-19-pandemie en tegen de 
achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
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onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

Or. pl

Amendement 158
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen en de sociaaleconomische 
crisis in verband met COVID-19 moeten 
de lidstaten de duurzaamheid, de 
productiviteit, de inzetbaarheid en het 
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mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

menselijk kapitaal vergroten door ervoor te 
zorgen dat mensen in de loop van hun 
leven voldoende relevante kennis, 
vaardigheden en competenties opdoen om 
te kunnen voldoen aan de huidige en 
toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt. 
Ook moeten de lidstaten investeren in hun 
onderwijs- en opleidingsstelsels en ze 
aanpassen om hoogwaardig en inclusief 
onderwijs te bieden, waaronder 
beroepsonderwijs en -opleiding. De 
lidstaten moeten samenwerken met de 
sociale partners, de aanbieders van 
onderwijs en opleiding, het bedrijfsleven 
en andere belanghebbenden om structurele 
zwakke punten in de onderwijs- en 
opleidingsstelsels weg te werken en de 
kwaliteit en relevantie daarvan voor de 
arbeidsmarkt te verbeteren, mede met het 
oog op de ecologische transitie. Bijzondere 
aandacht moet worden besteed aan de 
uitdagingen van het beroep van leerkracht. 
De onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

Or. fr
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Amendement 159
Guido Reil

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 
onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren. Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de uitdagingen van het 
beroep van leerkracht. De onderwijs- en 
opleidingsstelsels moeten alle lerenden 
sleutelcompetenties bijbrengen, waaronder 
basis- en digitale vaardigheden maar ook 
transversale competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
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voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

Or. de

Amendement 160
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs te 
bieden, waaronder beroepsonderwijs en -
opleiding. De lidstaten moeten 
samenwerken met de sociale partners, de 
aanbieders van onderwijs en opleiding, het 
bedrijfsleven en andere belanghebbenden 
om structurele zwakke punten in de 
onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken en de kwaliteit en relevantie 
daarvan voor de arbeidsmarkt te 
verbeteren, mede met het oog op de 
ecologische transitie. Bijzondere aandacht 
moet worden besteed aan de uitdagingen 
van het beroep van leerkracht. De 

Tegen de achtergrond van technologische, 
ecologische en demografische 
veranderingen moeten de lidstaten de 
duurzaamheid, de productiviteit, de 
inzetbaarheid en het menselijk kapitaal 
vergroten door ervoor te zorgen dat 
mensen in de loop van hun leven 
voldoende relevante kennis, vaardigheden 
en competenties opdoen om te kunnen 
voldoen aan de huidige en toekomstige 
behoeften op de arbeidsmarkt. Ook moeten 
de lidstaten investeren in hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels en ze aanpassen om 
hoogwaardig en inclusief onderwijs, dat 
toegankelijk is voor iedereen, te bieden, 
waaronder beroepsonderwijs en -opleiding. 
De lidstaten moeten samenwerken met de 
sociale partners, de aanbieders van 
onderwijs en opleiding, het bedrijfsleven 
en andere belanghebbenden om structurele 
zwakke punten in de onderwijs- en 
opleidingsstelsels weg te werken en de 
kwaliteit en relevantie daarvan voor de 
arbeidsmarkt te verbeteren, mede met het 
oog op de ecologische en digitale 
transities. Bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de uitdagingen van het 
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onderwijs- en opleidingsstelsels moeten 
alle lerenden sleutelcompetenties 
bijbrengen, waaronder basis- en digitale 
vaardigheden maar ook transversale 
competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
waar nodig door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

beroep van leerkracht. De onderwijs- en 
opleidingsstelsels moeten alle lerenden 
sleutelcompetenties bijbrengen, waaronder 
basis- en digitale vaardigheden maar ook 
transversale competenties om de basis voor 
aanpassingsvermogen later in het leven te 
leggen. De lidstaten moeten ernaar streven 
de overdracht van opleidingsrechten tijdens 
loopbaanveranderingen zeker te stellen, 
door middel van individuele 
leerrekeningen. Zij moeten iedereen in 
staat stellen te anticiperen op de behoeften 
van de arbeidsmarkt en zich daaraan beter 
aan te passen, met name door middel van 
voortdurende om- en bijscholing, met als 
doel eerlijke en rechtvaardige transities 
voor iedereen te ondersteunen, de sociale 
resultaten te versterken, tekorten op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en de economie 
in het algemeen schokbestendiger te 
maken.

Or. fr

Amendement 161
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De door het coronavirus veroorzaakte 
pandemie heeft duidelijk gemaakt dat er 
behoefte is aan veerkrachtige 
gezondheidsstelsels, bestaande uit goed 
opgeleide beroepsmensen die over de 
noodzakelijke beschermingsmiddelen 
beschikken om hun werk op een veilige 
manier voor zichzelf en hun patiënten uit 
te voeren. Evenzo moet het werk en de 
maatschappelijke waarde van 
zorgprofessionals, ook van assistenten, 
worden erkend, en moeten zij een 
specifieke opleiding krijgen voor hun 
werk, zoals geriatrie en afhankelijkheid.
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Or. es

Amendement 162
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels weg te 
werken, onder meer door universele 
toegang te bieden tot kwalitatief goed 
onderwijs voor jonge kinderen. Zij moeten 
het algemene onderwijsniveau verhogen, 
het aantal jongeren dat voortijdig de school 
verlaat verminderen, de toegang tot en 
afronding van het tertiair onderwijs 
verhogen en de deelname van volwassenen 
aan permanent leren vergroten, met name 
onder lerenden uit kansarme groepen en 
met lage kwalificaties. Rekening houdend 
met de nieuwe eisen van een digitale, 
groene en vergrijzende samenleving, 
moeten de lidstaten werkplekleren in hun 
stelsels voor beroepsonderwijs en -
opleiding een grotere rol geven (onder 
meer door kwalitatief goede en effectieve 
leerlingplaatsen) en het aantal 
afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, ook op het gebied 
van de snelle en sociaal rechtvaardige 
transitie naar een circulaire en 
klimaatneutrale economie, de monitoring 
en prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
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flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook de toegang van 
laaggeschoolde volwassenen ondersteunen 
tot stabiele arbeidsplaatsen van goede 
kwaliteit door de toegang tot en 
gebruikmaking van hoogwaardige 
leermogelijkheden te verbeteren. Dit kan 
door gebruik te maken van 
bijscholingstrajecten, met onder andere een 
beoordeling van de vaardigheden, een op 
de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden. 
Met het oog op de COVID-19-noodsituatie 
moeten de lidstaten de nodige 
maatregelen nemen om opleidingen en 
onderwijs op afstand te verbeteren, zodat 
iedereen er toegang tot heeft en waarbij 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
behoeften van mensen met een handicap.

Or. it

Amendement 163
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
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leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

De lidstaten moeten jongeren 
aanmoedigen om deel te nemen aan het 
Europese Erasmus+-programma, ook 
jonge ondernemers, zodat die andere, 
meer ervaren ondernemers kunnen 
ontmoeten, en zo de uitwisseling van 
praktijken en ervaringen bevorderen.

Or. fr
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Amendement 164
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed en inclusief onderwijs 
voor jonge kinderen. Zij moeten het 
algemene onderwijsniveau verhogen, het 
aantal jongeren dat voortijdig de school 
verlaat verminderen, de toegang tot en 
afronding van het tertiair onderwijs 
verhogen en de deelname van volwassenen 
aan permanent leren vergroten, met name 
onder lerenden uit kansarme groepen en 
met lage kwalificaties. Rekening houdend 
met de nieuwe eisen van een digitale, 
groene en vergrijzende samenleving, 
moeten de lidstaten werkplekleren in hun 
stelsels voor beroepsonderwijs en -
opleiding een grotere rol geven (onder 
meer door kwalitatief goede en effectieve 
leerlingplaatsen) en het aantal 
afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen door de 
belangstelling van vrouwen en meisjes 
voor deze gebieden te bevorderen, zowel 
in het middelhoge niveau van 
beroepsonderwijs en -opleiding als in het 
tertiair onderwijs. Verder moeten de 
lidstaten de relevantie van tertiair 
onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
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lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

of formele opleiding zijn verworven, 
bijvoorbeeld tijdens vrijwilligerswerk in de 
non-profitsector. Zij moeten het aanbod en 
het gebruik van flexibele vormen van 
vervolgonderwijs of -opleiding verbeteren 
en uitbreiden. De lidstaten moeten ook 
laaggeschoolde volwassenen ondersteunen 
om op lange termijn (beter) inzetbaar te 
blijven door de toegang tot en 
gebruikmaking van hoogwaardige 
leermogelijkheden te verbeteren. Dit kan 
door gebruik te maken van 
bijscholingstrajecten, met onder andere een 
beoordeling van de vaardigheden, een op 
de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
officiële erkenning van verworven 
vaardigheden, onder meer vaardigheden 
die werden verworven tijdens informeel 
onderwijs of tijdens de opvang van een 
kind of een familielid met een handicap.

Or. sk

Amendement 165
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
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uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of 
‑opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en de 
erkenning, validering en certificering 
waarborgen van kennis, vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook investeren in 
banenplannen en 
socialebeschermingsstelsels voor mensen 
die zich niet kunnen laten omscholen en 
laaggeschoolde volwassenen ondersteunen 
om op lange termijn (beter) inzetbaar te 
blijven door de toegang tot en 
gebruikmaking van hoogwaardige 
leermogelijkheden te verbeteren. Dit kan 
door gebruik te maken van 
bijscholingstrajecten, met onder andere een 
beoordeling van de vaardigheden, een op 
de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden. 
Het recht op betaald educatief verlof moet 
worden gewaarborgd.

Or. en
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Amendement 166
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten het leren van meerdere 
officiële talen van de EU stimuleren. De 
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termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

Or. fr

Amendement 167
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
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Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, duaal onderwijs 
en gezamenlijke onderwijsactiviteiten 
bevorderen, de monitoring en prognose 
van vaardigheden verbeteren, vaardigheden 
zichtbaarder en beter vergelijkbaar maken, 
ook die welke in het buitenland zijn 
verworven, en meer mogelijkheden bieden 
voor de erkenning en validering van 
vaardigheden en competenties die zowel 
binnen als buiten formeel onderwijs of 
formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of 
‑opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

Or. en

Motivering

Met kansarme groepen wordt meer bedoeld dan mensen met een laag opleidingsniveau. Dit 
begrip heeft ook betrekking op mensen die wel bereid zijn tot het volgen van een opleiding, 
maar hier niet toe in staat zijn, ongeacht hun kwalificaties. Naar aanleiding hiervan willen we 
voorstellen het onderscheid tussen de twee groepen ook in de tekst duidelijker aan te geven. 
Door de inzet van duaal onderwijs en gezamenlijke onderwijsactiviteiten sluit hoger 
onderwijs beter aan op de arbeidsmarkt. Validering en erkenning hebben betrekking op zowel 
niet-formeel als informeel leren.

Amendement 168
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en ‑opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of 
‑opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, evenals 
bestaande genderstereotypen, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en ‑opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en ‑opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of 
‑opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
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een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

Or. en

Amendement 169
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden, en in het bijzonder 
vrouwen, op het gebied van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
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vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

Or. fr

Amendement 170
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 



PE650.691v01-00 40/98 AM\1204616NL.docx

NL

nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en ‑opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of 
‑opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en ‑opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, met name 
waar het afgestudeerde vrouwen betreft, 
zowel in het middelhoge niveau van 
beroepsonderwijs en ‑opleiding als in het 
tertiair onderwijs. Verder moeten de 
lidstaten de relevantie van tertiair 
onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of 
‑opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

Or. en

Amendement 171
José Manuel Fernandes

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 

De lidstaten moeten vrijheid en gelijke 
kansen voor iedereen bevorderen door 
ongelijkheden in de onderwijs- en 
opleidingsstelsels aan te pakken, onder 
meer door toegang te bieden tot kwalitatief 
goed onderwijs voor jonge kinderen. Zij 
moeten het algemene onderwijsniveau 
verhogen, het aantal jongeren dat 
voortijdig de school verlaat verminderen, 
de toegang tot en afronding van het tertiair 
onderwijs verhogen en de deelname van 
volwassenen aan permanent leren 
vergroten, met name onder lerenden uit 
kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
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een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

Or. pt

Amendement 172
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
vergelijkbaar maken, ook die welke in het 

De lidstaten moeten gelijke kansen voor 
iedereen bevorderen door ongelijkheden in 
de onderwijs- en opleidingsstelsels aan te 
pakken, onder meer door toegang te bieden 
tot kwalitatief goed onderwijs, met 
inbegrip van onderwijs voor jonge 
kinderen. Zij moeten het algemene 
onderwijsniveau verhogen, het aantal 
jongeren dat voortijdig de school verlaat 
verminderen, de toegang tot en afronding 
van het tertiair onderwijs verhogen en de 
deelname van volwassenen aan permanent 
leren vergroten, met name onder lerenden 
uit kansarme groepen en met lage 
kwalificaties. Rekening houdend met de 
nieuwe eisen van een digitale, groene en 
vergrijzende samenleving, moeten de 
lidstaten werkplekleren in hun stelsels voor 
beroepsonderwijs en -opleiding een grotere 
rol geven (onder meer door kwalitatief 
goede en effectieve leerlingplaatsen) en het 
aantal afgestudeerden op het gebied van 
wetenschap, technologie, engineering en 
wiskunde (STEM) verhogen, zowel in het 
middelhoge niveau van beroepsonderwijs 
en -opleiding als in het tertiair onderwijs. 
Verder moeten de lidstaten de relevantie 
van tertiair onderwijs en onderzoek voor de 
arbeidsmarkt vergroten, de monitoring en 
prognose van vaardigheden verbeteren, 
vaardigheden zichtbaarder en beter 
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buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

vergelijkbaar maken, ook die welke in het 
buitenland zijn verworven, en meer 
mogelijkheden bieden voor de erkenning 
en validering van vaardigheden en 
competenties die buiten formeel onderwijs 
of formele opleiding zijn verworven. Zij 
moeten het aanbod en het gebruik van 
flexibele vormen van vervolgonderwijs of -
opleiding verbeteren en uitbreiden. De 
lidstaten moeten ook laaggeschoolde 
volwassenen ondersteunen om op lange 
termijn (beter) inzetbaar te blijven door de 
toegang tot en gebruikmaking van 
hoogwaardige leermogelijkheden te 
verbeteren. Dit kan door gebruik te maken 
van bijscholingstrajecten, met onder andere 
een beoordeling van de vaardigheden, een 
op de marktkansen afgestemd aanbod van 
onderwijs en opleiding, en de validering en 
erkenning van verworven vaardigheden.

Or. pl

Amendement 173
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten werklozen en inactieve 
personen tijdig doeltreffende, 
gecoördineerde bijstand op maat verlenen 
in de vorm van hulp bij het zoeken van een 
baan, opleiding, omscholing en toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Er moeten 
zo snel mogelijk brede strategieën worden 
ontwikkeld die onder andere een 
diepgaande individuele beoordeling van de 
werkloosheid omvatten om langdurige en 
structurele werkloosheid niet alleen sterk 
terug te dringen, maar ook te voorkomen. 
Er moeten oplossingen worden gezocht 
voor de jeugdwerkloosheid en jongeren die 
geen onderwijs of opleiding volgen en 
geen baan hebben, door voortijdig 

De lidstaten moeten werklozen en inactieve 
personen tijdig doeltreffende, 
gecoördineerde bijstand op maat verlenen 
in de vorm van hulp bij het zoeken van een 
baan, opleiding, omscholing en toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Er moeten 
zo snel mogelijk brede strategieën worden 
ontwikkeld die onder andere een 
diepgaande individuele beoordeling van de 
werkloosheid omvatten om langdurige en 
structurele werkloosheid niet alleen sterk 
terug te dringen, maar ook te voorkomen. 
Er moeten oplossingen worden gezocht 
voor de jeugdwerkloosheid, onzekere 
arbeidsvoorwaarden voor jongeren en 
jongeren die geen onderwijs of opleiding 
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schoolverlaten te voorkomen en de 
overgang van school naar werk structureel 
te verbeteren, onder andere door middel 
van een volledige uitvoering van de 
jongerengarantie1.

volgen en geen baan hebben (NEET’s), 
door voortijdig schoolverlaten te 
voorkomen en de overgang van school naar 
werk structureel te verbeteren, onder 
andere door middel van een volledige en 
doeltreffende uitvoering van de 
jongerengarantie als integratie-instrument 
voor de arbeidsmarkt ter bevordering van 
het creëren van hoogwaardige 
werkgelegenheid en de integratie van 
jongeren op de arbeidsmarkt1.

__________________ __________________
1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1. 1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1.

Or. en

Amendement 174
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten werklozen en inactieve 
personen tijdig doeltreffende, 
gecoördineerde bijstand op maat verlenen 
in de vorm van hulp bij het zoeken van een 
baan, opleiding, omscholing en toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Er moeten 
zo snel mogelijk brede strategieën worden 
ontwikkeld die onder andere een 
diepgaande individuele beoordeling van de 
werkloosheid omvatten om langdurige en 
structurele werkloosheid niet alleen sterk 
terug te dringen, maar ook te voorkomen. 
Er moeten oplossingen worden gezocht 
voor de jeugdwerkloosheid en jongeren die 
geen onderwijs of opleiding volgen en 
geen baan hebben, door voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen en de 
overgang van school naar werk structureel 
te verbeteren, onder andere door middel 
van een volledige uitvoering van de 

De lidstaten moeten werklozen en inactieve 
personen tijdig doeltreffende, 
gecoördineerde bijstand op maat verlenen 
in de vorm van hulp bij het zoeken van een 
baan, opleiding, omscholing en toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Er moeten 
zo snel mogelijk brede strategieën worden 
ontwikkeld die onder andere een 
diepgaande individuele beoordeling van de 
werkloosheid omvatten om langdurige en 
structurele werkloosheid niet alleen sterk 
terug te dringen, maar ook te voorkomen. 
De lidstaten moeten van de 
jeugdwerkloosheid en de onzekere situatie 
van jongeren een absolute prioriteit 
maken. Er moeten met name oplossingen 
worden gezocht voor jongeren die geen 
onderwijs of opleiding volgen en geen 
baan hebben, door voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen, door 
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jongerengarantie(1). bevoorrechte toegang te bieden tot 
opleidingen voor de sectoren van de 
toekomst in verband met de groene en 
digitale economie, en door de overgang 
van school naar werk structureel te 
verbeteren, onder andere door middel van 
een volledige uitvoering van de 
jongerengarantie1.

__________________ __________________
1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1. 1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1.

Or. fr

Amendement 175
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten werklozen en inactieve 
personen tijdig doeltreffende, 
gecoördineerde bijstand op maat verlenen 
in de vorm van hulp bij het zoeken van een 
baan, opleiding, omscholing en toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Er moeten 
zo snel mogelijk brede strategieën worden 
ontwikkeld die onder andere een 
diepgaande individuele beoordeling van de 
werkloosheid omvatten om langdurige en 
structurele werkloosheid niet alleen sterk 
terug te dringen, maar ook te voorkomen. 
Er moeten oplossingen worden gezocht 
voor de jeugdwerkloosheid en jongeren die 
geen onderwijs of opleiding volgen en 
geen baan hebben, door voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen en de 
overgang van school naar werk structureel 
te verbeteren, onder andere door middel 
van een volledige uitvoering van de 
jongerengarantie1.

De lidstaten moeten werklozen en inactieve 
personen tijdig doeltreffende, 
gecoördineerde bijstand op maat verlenen 
in de vorm van hulp bij het zoeken van een 
baan, opleiding, omscholing en toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Er moeten 
zo snel mogelijk brede strategieën worden 
ontwikkeld die onder andere een 
diepgaande individuele beoordeling van de 
werkloosheid omvatten om langdurige en 
structurele werkloosheid niet alleen sterk 
terug te dringen, maar ook te voorkomen. 
Er moeten oplossingen worden gezocht 
voor de jeugdwerkloosheid en jongeren die 
geen onderwijs of opleiding volgen en 
geen baan hebben, door voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen en de 
overgang van school naar werk structureel 
te verbeteren, onder andere door middel 
van een volledige uitvoering van de 
jongerengarantie1. Voor een betere 
aansluiting met de grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt moet speciale aandacht 
worden geschonken aan onderwijs in de 
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talen van de buurlanden.
__________________ __________________
1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1. 1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1.

Or. en

Amendement 176
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten werklozen en inactieve 
personen tijdig doeltreffende, 
gecoördineerde bijstand op maat verlenen 
in de vorm van hulp bij het zoeken van een 
baan, opleiding, omscholing en toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Er moeten 
zo snel mogelijk brede strategieën worden 
ontwikkeld die onder andere een 
diepgaande individuele beoordeling van de 
werkloosheid omvatten om langdurige en 
structurele werkloosheid niet alleen sterk 
terug te dringen, maar ook te voorkomen. 
Er moeten oplossingen worden gezocht 
voor de jeugdwerkloosheid en jongeren die 
geen onderwijs of opleiding volgen en 
geen baan hebben, door voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen en de 
overgang van school naar werk structureel 
te verbeteren, onder andere door middel 
van een volledige uitvoering van de 
jongerengarantie15.

De lidstaten moeten werklozen en inactieve 
personen tijdig doeltreffende, 
gecoördineerde bijstand op maat verlenen 
in de vorm van hulp bij het zoeken van een 
baan, opleiding, omscholing en toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Er moeten 
zo snel mogelijk brede strategieën worden 
ontwikkeld die onder andere een 
diepgaande individuele beoordeling van de 
werkloosheid omvatten om langdurige en 
structurele werkloosheid niet alleen sterk 
terug te dringen, maar ook te voorkomen, 
onder meer strategieën om de 
werkloosheid bij personen met een 
handicap en andere benadeelde personen 
terug te dringen. Er moeten oplossingen 
worden gezocht voor de 
jeugdwerkloosheid en jongeren die geen 
onderwijs of opleiding volgen en geen 
baan hebben, door voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen en de 
overgang van school naar werk structureel 
te verbeteren, onder andere door middel 
van een volledige uitvoering van de 
jongerengarantie15.

__________________ __________________
1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1. 1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1.

Or. sk
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Amendement 177
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten werklozen en inactieve 
personen tijdig doeltreffende, 
gecoördineerde bijstand op maat verlenen 
in de vorm van hulp bij het zoeken van een 
baan, opleiding, omscholing en toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Er moeten 
zo snel mogelijk brede strategieën worden 
ontwikkeld die onder andere een 
diepgaande individuele beoordeling van de 
werkloosheid omvatten om langdurige en 
structurele werkloosheid niet alleen sterk 
terug te dringen, maar ook te voorkomen. 
Er moeten oplossingen worden gezocht 
voor de jeugdwerkloosheid en jongeren die 
geen onderwijs of opleiding volgen en 
geen baan hebben, door voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen en de 
overgang van school naar werk structureel 
te verbeteren, onder andere door middel 
van een volledige uitvoering van de 
jongerengarantie1.

De lidstaten moeten werklozen en inactieve 
personen tijdig doeltreffende, 
gecoördineerde bijstand op maat verlenen 
in de vorm van hulp bij het zoeken van een 
baan, opleiding, omscholing en toegang tot 
andere ondersteunende diensten. Er moeten 
zo snel mogelijk, en uiterlijk 18 maanden 
na het intreden van de werkloosheid, 
brede strategieën worden ontwikkeld die 
onder andere een diepgaande individuele 
beoordeling van de werkloze omvatten om 
langdurige en structurele werkloosheid niet 
alleen sterk terug te dringen, maar ook te 
voorkomen. Er moeten oplossingen worden 
gezocht voor de jeugdwerkloosheid en 
jongeren die geen onderwijs of opleiding 
volgen en geen baan hebben, door 
voortijdig schoolverlaten te voorkomen en 
de overgang van school naar werk 
structureel te verbeteren, onder andere door 
middel van een volledige uitvoering van de 
jongerengarantie1.

__________________ __________________
1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1. 1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1.

Or. en

Motivering

De beoordeling moet de werkloze betreffen en zijn/haar situatie en niet de 
werkloosheidssituatie als zodanig. We stellen derhalve voor de tekst aan te passen of de 
verwijzing naar werkloosheid te schrappen (schrappen van het woord “werkloosheid”). We 
zijn het ermee eens dat de beoordeling hoe dan ook zo snel mogelijk moet plaatsvinden, maar 
een duidelijke termijn – overeenkomstig de aanbeveling van de Raad betreffende de integratie 
van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (2016/C 67/01) – zou de richtsnoer concreter, 
bestendiger en beter voorspelbaar maken.
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Amendement 178
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten ernaar streven 
belemmeringen en ontmoedigende factoren 
weg te nemen en prikkels te bieden, in 
verband met de participatie op de 
arbeidsmarkt, met name voor tweede 
verdieners met een laag inkomen en 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. De lidstaten moeten via onder 
meer gerichte financiële 
ondersteuningsmaatregelen en diensten 
ondersteuning bieden voor aangepaste 
werkomgevingen, zodat personen met een 
handicap kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt en aan het maatschappelijk 
leven.

De lidstaten moeten ernaar streven 
belemmeringen en ontmoedigende factoren 
weg te nemen die het scheppen van en de 
toegang tot stabiele arbeidsplaatsen van 
goede kwaliteit in de weg staan en moeten 
de nodige maatregelen nemen om 
ongelijkheid en discriminatie weg te 
werken waar de meest kwetsbare groepen 
door worden getroffen. De lidstaten 
moeten via onder meer gerichte financiële 
ondersteuningsmaatregelen en diensten 
ondersteuning bieden voor aangepaste 
werkomgevingen, zodat personen met een 
handicap kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt en aan het maatschappelijk 
leven.

Or. it

Amendement 179
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten ernaar streven 
belemmeringen en ontmoedigende factoren 
weg te nemen en prikkels te bieden, in 
verband met de participatie op de 
arbeidsmarkt, met name voor tweede 
verdieners met een laag inkomen en 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. De lidstaten moeten onder meer 
via gerichte financiële 
ondersteuningsmaatregelen en diensten 
ondersteuning bieden voor een aangepaste 
werkomgeving, zodat personen met een 

De lidstaten moeten ernaar streven 
belemmeringen en ontmoedigende factoren 
weg te nemen en prikkels te bieden, in 
verband met de participatie op de 
arbeidsmarkt, met name voor tweede 
verdieners met een laag inkomen, 
kansarme groepen en degenen die het 
verst van de arbeidsmarkt af staan. De 
lidstaten moeten onder meer via gerichte 
financiële ondersteuningsmaatregelen en 
diensten ondersteuning bieden voor een 
aangepaste werkomgeving, zodat personen 
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handicap kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt en aan het maatschappelijk 
leven.

met een handicap kunnen deelnemen aan 
de arbeidsmarkt en aan het maatschappelijk 
leven.

Or. en

Motivering

Aangezien kansarme groepen zelfs in tijden van economische ontwikkeling de minste kans van 
slagen hebben op de arbeidsmarkt (en nog meer in tijden van crisis, zoals nu het geval is), is 
het zaak de werkgelegenheid van deze groep te stimuleren.

Amendement 180
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten strenge regels op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op 
het werk garanderen en ervoor zorgen dat 
deze worden nageleefd. Met name moet 
het aantal dodelijke arbeidsongevallen en 
beroepsgerelateerde gevallen van kanker 
tot nul worden teruggebracht, moeten er 
bindende grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling worden 
vastgesteld en moet er rekening worden 
gehouden met psychosociale 
gezondheidsrisico’s op het werk evenals 
met beroepsziekten.

Or. fr

Amendement 181
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. De loonkloof tussen vrouwen en 
mannen moet worden aangepakt. Er moet 
worden gezorgd voor gelijke beloning voor 
gelijk of gelijkwaardig werk en 
loontransparantie. Het combineren van 
werk, gezin en privéleven moet voor zowel 
vrouwen als mannen worden bevorderd, in 
het bijzonder door toegang te bieden tot 
langdurige zorg en onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen die zowel 
hoogwaardig als betaalbaar zijn. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat ouders 
en andere personen met zorgtaken toegang 
hebben tot gepaste verlofregelingen om 
gezinsredenen en flexibele werkregelingen, 
zodat een goede combinatie van werk en 
gezinsleven mogelijk is, en zij moeten een 
evenwichtig gebruik van verlofrechten 
tussen vrouwen en mannen bevorderen.

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. De loonkloof tussen vrouwen en 
mannen moet worden aangepakt. Er moet 
worden gezorgd voor gelijke beloning voor 
gelijk of gelijkwaardig werk en 
loontransparantie, onder meer door de 
invoering van een index voor gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen. De 
lidstaten moeten maatregelen nemen om 
de ondernemingszin van vrouwen te 
ondersteunen en de toegang tot 
financiering voor hen gemakkelijker te 
maken. De lidstaten moeten maatregelen 
nemen om de vertegenwoordiging van 
vrouwen in de raden van bestuur van 
bedrijven te bevorderen. Het combineren 
van werk, gezin en privéleven moet voor 
zowel vrouwen als mannen worden 
bevorderd, in het bijzonder door toegang te 
bieden tot langdurige zorg en onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen die zowel 
hoogwaardig als betaalbaar zijn. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat ouders 
en andere personen met zorgtaken toegang 
hebben tot gepaste verlofregelingen om 
gezinsredenen en flexibele werkregelingen, 
zodat een goede combinatie van werk en 
gezinsleven mogelijk is, en zij moeten een 
evenwichtig gebruik van verlofrechten 
tussen vrouwen en mannen bevorderen.

Or. fr

Amendement 182
Miriam Lexmann



AM\1204616NL.docx 51/98 PE650.691v01-00

NL

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. De loonkloof tussen vrouwen en 
mannen moet worden aangepakt. Er moet 
worden gezorgd voor gelijke beloning voor 
gelijk of gelijkwaardig werk en 
loontransparantie. Het combineren van 
werk, gezin en privéleven moet voor zowel 
vrouwen als mannen worden bevorderd, in 
het bijzonder door toegang te bieden tot 
langdurige zorg en onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen die zowel 
hoogwaardig als betaalbaar zijn. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat ouders 
en andere personen met zorgtaken toegang 
hebben tot gepast verlof om gezinsredenen 
en flexibele werkregelingen, zodat een 
goede combinatie van werk, gezin en 
privéleven mogelijk is, en zij moeten een 
evenwichtig gebruik van verlofrechten 
tussen vrouwen en mannen bevorderen.

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. De loon- en pensioenkloof tussen 
vrouwen en mannen moet worden 
aangepakt. Tegelijkertijd moeten 
moederschaps- en ouderschapsverlof 
adequaat worden gewaardeerd, zowel op 
het gebied van de bijdragen die tijdens die 
perioden worden betaald als op het gebied 
van de pensioenverzekering, zodat 
duidelijk wordt weergegeven dat de 
opvoeding van toekomstige generaties 
belangrijk is, met name in een 
vergrijzende samenleving. Er moet worden 
gezorgd voor gelijke beloning voor gelijk 
of gelijkwaardig werk en loontransparantie. 
Het combineren van werk, gezin en 
privéleven moet voor zowel vrouwen als 
mannen worden bevorderd, in het 
bijzonder door toegang te bieden tot 
langdurige zorg die zowel hoogwaardig als 
betaalbaar is, tot onderwijs en opvang voor 
jonge kinderen en tot onderwijs en 
opvang gedurende het gehele leven. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat ouders 
en andere personen met zorgtaken toegang 
hebben tot betaald en voldoende lang 
zorgverlof en opvangdiensten, alsmede tot 
flexibele werkregelingen, zodat een goede 
combinatie van werk, gezin en privéleven 
mogelijk is, en zij moeten een evenwichtig 
gebruik van verlofrechten tussen vrouwen 
en mannen bevorderen.

Or. sk
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Amendement 183
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. De loonkloof tussen vrouwen en 
mannen moet worden aangepakt. Er moet 
worden gezorgd voor gelijke beloning voor 
gelijk of gelijkwaardig werk en 
loontransparantie. Het combineren van 
werk, gezin en privéleven moet voor zowel 
vrouwen als mannen worden bevorderd, in 
het bijzonder door toegang te bieden tot 
langdurige zorg en onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen die zowel 
hoogwaardig als betaalbaar zijn. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat ouders 
en andere personen met zorgtaken toegang 
hebben tot gepast verlof om gezinsredenen 
en flexibele werkregelingen, zodat een 
goede combinatie van werk, gezin en 
privéleven mogelijk is, en zij moeten een 
evenwichtig gebruik van verlofrechten 
tussen vrouwen en mannen bevorderen.

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. Teneinde de positie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt te verbeteren, moeten 
de lidstaten doelen stellen om onzekere 
vormen van arbeid en onvrijwillig 
deeltijds werk terug te dringen. Voltijds 
werk zou de norm moeten zijn. De 
loonkloof tussen vrouwen en mannen moet 
worden aangepakt. Er moet worden 
gezorgd voor gelijke beloning voor gelijk 
of gelijkwaardig werk en loontransparantie. 
Het combineren van werk, gezin en 
privéleven moet voor zowel vrouwen als 
mannen worden bevorderd, in het 
bijzonder door toegang te bieden tot 
langdurige zorg en onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen die zowel 
hoogwaardig als betaalbaar zijn. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat ouders 
en andere personen met zorgtaken toegang 
hebben tot gepast betaald verlof om 
gezinsredenen en flexibele werkregelingen, 
zodat een goede combinatie van werk, 
gezin en privéleven mogelijk is, en zij 
moeten een evenwichtig gebruik van 
verlofrechten tussen vrouwen en mannen 
bevorderen.

Or. en

Amendement 184
Anne Sander
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. De loonkloof tussen vrouwen en 
mannen moet worden aangepakt. Er moet 
worden gezorgd voor gelijke beloning voor 
gelijk of gelijkwaardig werk en 
loontransparantie. Het combineren van 
werk, gezin en privéleven moet voor zowel 
vrouwen als mannen worden bevorderd, in 
het bijzonder door toegang te bieden tot 
langdurige zorg en onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen die zowel 
hoogwaardig als betaalbaar zijn. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat ouders 
en andere personen met zorgtaken toegang 
hebben tot gepaste verlofregelingen om 
gezinsredenen en flexibele werkregelingen, 
zodat een goede combinatie van werk en 
gezinsleven mogelijk is, en zij moeten een 
evenwichtig gebruik van verlofrechten 
tussen vrouwen en mannen bevorderen.

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. De loonkloof tussen vrouwen en 
mannen moet worden aangepakt. Er moet 
worden gezorgd voor gelijke beloning voor 
gelijk of gelijkwaardig werk en 
loontransparantie. De lidstaten moeten de 
participatie van vrouwen in strategische 
domeinen aanmoedigen, met name in de 
digitale sector, waar mannen 
oververtegenwoordigd zijn. Het 
combineren van werk, gezin en privéleven 
moet voor zowel vrouwen als mannen 
worden bevorderd, in het bijzonder door 
toegang te bieden tot langdurige zorg en 
onderwijs en opvang voor jonge kinderen 
die zowel hoogwaardig als betaalbaar zijn. 
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
ouders en andere personen met zorgtaken 
toegang hebben tot gepaste 
verlofregelingen om gezinsredenen en 
flexibele werkregelingen, zodat een goede 
combinatie van werk en gezinsleven 
mogelijk is, en zij moeten een evenwichtig 
gebruik van verlofrechten tussen vrouwen 
en mannen bevorderen.

Or. fr

Amendement 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
Namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Samira Rafaela
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. De loonkloof tussen vrouwen en 
mannen moet worden aangepakt. Er moet 
worden gezorgd voor gelijke beloning voor 
gelijk of gelijkwaardig werk en 
loontransparantie. Het combineren van 
werk, gezin en privéleven moet voor zowel 
vrouwen als mannen worden bevorderd, in 
het bijzonder door toegang te bieden tot 
langdurige zorg en onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen die zowel 
hoogwaardig als betaalbaar zijn. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat ouders 
en andere personen met zorgtaken toegang 
hebben tot gepast verlof om gezinsredenen 
en flexibele werkregelingen, zodat een 
goede combinatie van werk, gezin en 
privéleven mogelijk is, en zij moeten een 
evenwichtig gebruik van verlofrechten 
tussen vrouwen en mannen bevorderen.

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. De lidstaten moeten rekening 
houden met het voorgestelde 
minimumpercentage als vastgesteld in de 
voorgestelde richtlijn inzake de 
verbetering van de man-vrouwverhouding 
onder bestuurders van ondernemingen. 
De loonkloof tussen vrouwen en mannen 
moet worden aangepakt. Er moet worden 
gezorgd voor gelijke beloning voor gelijk 
of gelijkwaardig werk en bindende 
loontransparantie. Het combineren van 
werk, gezin en privéleven moet voor zowel 
vrouwen als mannen worden bevorderd, in 
het bijzonder door toegang te bieden tot 
langdurige zorg en onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen die zowel 
hoogwaardig als betaalbaar zijn. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat ouders 
en andere personen met zorgtaken toegang 
hebben tot gepast verlof om gezinsredenen 
en flexibele werkregelingen, zodat een 
goede combinatie van werk, gezin en 
privéleven mogelijk is, en zij moeten een 
evenwichtig gebruik van verlofrechten 
tussen vrouwen en mannen bevorderen.

Or. en

Amendement 186
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon



AM\1204616NL.docx 55/98 PE650.691v01-00

NL

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 6 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. De loonkloof tussen vrouwen en 
mannen moet worden aangepakt. Er moet 
worden gezorgd voor gelijke beloning voor 
gelijk of gelijkwaardig werk en 
loontransparantie. Het combineren van 
werk, gezin en privéleven moet voor zowel 
vrouwen als mannen worden bevorderd, in 
het bijzonder door toegang te bieden tot 
langdurige zorg en onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen die zowel 
hoogwaardig als betaalbaar zijn. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat ouders 
en andere personen met zorgtaken toegang 
hebben tot gepast verlof om gezinsredenen 
en flexibele werkregelingen, zodat een 
goede combinatie van werk, gezin en 
privéleven mogelijk is, en zij moeten een 
evenwichtig gebruik van verlofrechten 
tussen vrouwen en mannen bevorderen.

De lidstaten moeten werk maken van 
gelijkheid van vrouwen en mannen en een 
grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, onder meer door te zorgen 
voor gelijke kansen en 
loopbaanontwikkeling en belemmeringen 
voor het bekleden van leiderschapsposities 
op alle besluitvormingsniveaus weg te 
nemen. De kloof inzake loon, pensioen en 
werkgelegenheid tussen vrouwen en 
mannen moet worden gedicht. Er moet 
worden gezorgd voor gelijke beloning voor 
gelijk of gelijkwaardig werk en 
loontransparantie. Het combineren van 
werk, gezin en privéleven moet voor zowel 
vrouwen als mannen worden bevorderd, in 
het bijzonder door toegang te bieden tot 
langdurige zorg en onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen die zowel 
hoogwaardig als betaalbaar zijn. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat ouders 
en andere personen met zorgtaken toegang 
hebben tot gepast verlof om gezinsredenen 
en flexibele werkregelingen, zodat een 
goede combinatie van werk, gezin en 
privéleven mogelijk is, en zij moeten een 
evenwichtig gebruik van verlofrechten 
tussen vrouwen en mannen bevorderen.

Or. en

Amendement 187
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten samen met de sociale 
partners werken aan eerlijke, transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, 

De EU en de lidstaten moeten hun 
prioriteiten heroverwegen en het 
beschikbare budget aanpassen aan hun 
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waarbij de rechten en verplichtingen 
moeten worden afgewogen, zodat zij van 
een dynamische en productieve 
beroepsbevolking, nieuwe 
arbeidspatronen en bedrijfsmodellen 
kunnen profiteren. Zij moeten segmentatie 
op de arbeidsmarkt voorkomen en 
terugdringen, zwartwerk bestrijden en de 
overgang naar arbeidsrelaties voor 
onbepaalde tijd bevorderen. Regels voor 
bescherming van de werkgelegenheid, 
arbeidswetgeving en instellingen moeten 
allemaal bijdragen tot zowel een gunstig 
wervingsklimaat als de nodige flexibiliteit 
voor werkgevers om snel in te spelen op 
economische veranderingen, maar tegelijk 
moeten een passende bescherming van en 
een gezonde, veilige en aangepaste 
werkomgeving voor werknemers worden 
behouden, waarbij de arbeidsrechten 
worden beschermd en sociale bescherming 
gewaarborgd is. Arbeidsrelaties die leiden 
tot onzekere arbeidsvoorwaarden moeten 
worden voorkomen, onder meer in het 
geval van platformwerkers en misbruik van 
atypische arbeidsovereenkomsten. In het 
geval van onrechtmatig ontslag moet er 
toegang zijn tot effectieve en onpartijdige 
geschillenbeslechting en moet verhaalrecht 
bestaan, met inbegrip van gepaste 
compensatie.

gezondheids- en sociaaleconomische 
behoeften. Daartoe moeten zij 
samenwerken met de sociale partners om 
de sluiting van levensvatbare bedrijven te 
voorkomen en de negatieve effecten op de 
werkgelegenheid tot een minimum te 
beperken, waarbij eerlijke, transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden worden 
gehandhaafd, en rechten en verplichtingen 
moeten worden afgewogen. De lidstaten 
zullen, met steun van de structuurfondsen 
en instrumenten zoals SURE, de 
eerbiediging van de rechten van de 
werknemers die door regelingen op het 
gebied van arbeidstijdverkorting getroffen 
worden, garanderen. Zij moeten 
segmentatie op de arbeidsmarkt 
voorkomen en terugdringen, zwartwerk 
bestrijden en de overgang naar 
arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd 
bevorderen. Regels voor bescherming van 
de werkgelegenheid, arbeidswetgeving en 
instellingen moeten allemaal bijdragen tot 
zowel een gunstig wervingsklimaat als de 
nodige flexibiliteit voor werkgevers om 
snel in te spelen op economische 
veranderingen, maar tegelijk moeten een 
passende bescherming van en een gezonde, 
veilige en aangepaste werkomgeving voor 
werknemers worden behouden, waarbij de 
arbeidsrechten worden beschermd en 
sociale bescherming gewaarborgd is. 
Arbeidsrelaties die leiden tot onzekere 
arbeidsvoorwaarden moeten worden 
voorkomen, onder meer in het geval van 
platformwerkers en misbruik van atypische 
arbeidsovereenkomsten. In het geval van 
onrechtmatig ontslag moet er toegang zijn 
tot effectieve en onpartijdige 
geschillenbeslechting en moet verhaalrecht 
bestaan, met inbegrip van gepaste 
compensatie. De getroffen bedrijven 
moeten kunnen beschikken over effectieve 
preventieve herstructureringskaders die 
hen in staat stellen zich aan hun 
specifieke situatie aan te passen om hun 
activiteiten voort te zetten en zo veel 
mogelijk ontslagen te voorkomen.
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Or. es

Amendement 188
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten samen met de sociale 
partners werken aan eerlijke, transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, 
waarbij de rechten en verplichtingen 
moeten worden afgewogen, zodat zij van 
een dynamische en productieve 
beroepsbevolking, nieuwe arbeidspatronen 
en bedrijfsmodellen kunnen profiteren. Zij 
moeten segmentatie op de arbeidsmarkt 
voorkomen en terugdringen, zwartwerk 
bestrijden en de overgang naar 
arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd 
bevorderen. Regels voor bescherming van 
de werkgelegenheid, arbeidswetgeving en 
instellingen moeten allemaal bijdragen tot 
zowel een gunstig wervingsklimaat als de 
nodige flexibiliteit voor werkgevers om 
snel in te spelen op economische 
veranderingen, maar tegelijk moeten een 
passende bescherming van en een gezonde, 
veilige en aangepaste werkomgeving voor 
werknemers worden behouden, waarbij de 
arbeidsrechten worden beschermd en 
sociale bescherming gewaarborgd is. 
Arbeidsrelaties die leiden tot onzekere 
arbeidsvoorwaarden moeten worden 
voorkomen, onder meer in het geval van 
platformwerkers en misbruik van atypische 
arbeidsovereenkomsten. In het geval van 
onrechtmatig ontslag moet er toegang zijn 
tot effectieve en onpartijdige 
geschillenbeslechting en moet verhaalrecht 
bestaan, met inbegrip van gepaste 
compensatie.

De lidstaten moeten samen met de sociale 
partners werken aan eerlijke, transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, 
waarbij de rechten en verplichtingen 
moeten worden afgewogen, zodat zij van 
een dynamische en productieve 
beroepsbevolking, nieuwe arbeidspatronen 
en bedrijfsmodellen kunnen profiteren. Zij 
moeten segmentatie op de arbeidsmarkt 
voorkomen en terugdringen, zwartwerk 
bestrijden en de overgang naar 
arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd 
bevorderen. Regels voor bescherming van 
de werkgelegenheid, arbeidswetgeving en 
instellingen moeten allemaal bijdragen tot 
zowel een gunstig wervingsklimaat als de 
nodige flexibiliteit voor werkgevers om 
snel in te spelen op economische 
veranderingen, maar tegelijk moeten een 
passende bescherming van en een gezonde, 
veilige en aangepaste werkomgeving voor 
werknemers worden behouden, waarbij de 
arbeidsrechten worden beschermd en 
behoorlijke sociale bescherming 
gewaarborgd is. Daarnaast moeten de 
lidstaten samenwerken met 
vakbondsvertegenwoordigers teneinde een 
gezonde en veilige werkomgeving tot 
stand te brengen, waarbij speciale 
aandacht wordt geschonken aan de 
preventie van werkgerelateerde 
ongevallen en ziekten. Arbeidsrelaties die 
leiden tot onzekere arbeidsvoorwaarden 
moeten worden voorkomen, onder meer in 
het geval van platformwerkers en misbruik 
van atypische arbeidsovereenkomsten. In 
het geval van onrechtmatig ontslag moet er 
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toegang zijn tot effectieve en onpartijdige 
geschillenbeslechting en moet verhaalrecht 
bestaan, met inbegrip van gepaste 
compensatie.

Or. en

Amendement 189
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten samen met de sociale 
partners werken aan eerlijke, transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, 
waarbij de rechten en verplichtingen 
moeten worden afgewogen, zodat zij van 
een dynamische en productieve 
beroepsbevolking, nieuwe arbeidspatronen 
en bedrijfsmodellen kunnen profiteren. Zij 
moeten segmentatie op de arbeidsmarkt 
voorkomen en terugdringen, zwartwerk 
bestrijden en de overgang naar 
arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd 
bevorderen. Regels voor bescherming van 
de werkgelegenheid, arbeidswetgeving en 
instellingen moeten allemaal bijdragen tot 
zowel een gunstig wervingsklimaat als de 
nodige flexibiliteit voor werkgevers om 
snel in te spelen op economische 
veranderingen, maar tegelijk moeten een 
passende bescherming van en een gezonde, 
veilige en aangepaste werkomgeving voor 
werknemers worden behouden, waarbij de 
arbeidsrechten worden beschermd en 
sociale bescherming gewaarborgd is. 
Arbeidsrelaties die leiden tot onzekere 
arbeidsvoorwaarden moeten worden 
voorkomen, onder meer in het geval van 
platformwerkers en misbruik van atypische 
arbeidsovereenkomsten. In het geval van 
onrechtmatig ontslag moet er toegang zijn 
tot effectieve en onpartijdige 

De lidstaten moeten samen met de sociale 
partners werken aan eerlijke, transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, 
waarbij de rechten en verplichtingen 
moeten worden afgewogen, zodat zij van 
een dynamische en productieve 
beroepsbevolking, nieuwe arbeidspatronen 
en bedrijfsmodellen kunnen profiteren. Zij 
moeten segmentatie op de arbeidsmarkt 
voorkomen en terugdringen, zwartwerk 
bestrijden en de overgang naar 
arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd 
bevorderen. Regels voor bescherming van 
de werkgelegenheid, arbeidswetgeving en 
instellingen moeten allemaal bijdragen tot 
zowel een gunstig wervingsklimaat als de 
nodige flexibiliteit voor werkgevers om 
snel in te spelen op economische 
veranderingen, maar tegelijk moeten een 
passende bescherming van en een gezonde, 
veilige en aangepaste werkomgeving voor 
werknemers worden behouden, waarbij de 
arbeidsrechten worden beschermd en 
sociale bescherming gewaarborgd is. 
Arbeidsrelaties die leiden tot onzekere 
arbeidsvoorwaarden moeten worden 
voorkomen, onder meer in het geval van 
platformwerkers, voor wie sociale rechten 
en behoorlijke arbeidsvoorwaarden 
moeten worden verzekerd, de toegang tot 
sociale bescherming moet worden 
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geschillenbeslechting en moet verhaalrecht 
bestaan, met inbegrip van gepaste 
compensatie.

versterkt en wier vertegenwoordiging 
moet worden verbeterd, en misbruik van 
atypische arbeidsovereenkomsten. In het 
geval van onrechtmatig ontslag moet er 
toegang zijn tot effectieve en onpartijdige 
geschillenbeslechting en moet verhaalrecht 
bestaan, met inbegrip van gepaste 
compensatie.

Or. fr

Amendement 190
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten samen met de sociale 
partners werken aan eerlijke, transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, 
waarbij de rechten en verplichtingen 
moeten worden afgewogen, zodat zij van 
een dynamische en productieve 
beroepsbevolking, nieuwe arbeidspatronen 
en bedrijfsmodellen kunnen profiteren. Zij 
moeten segmentatie op de arbeidsmarkt 
voorkomen en terugdringen, zwartwerk 
bestrijden en de overgang naar 
arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd 
bevorderen. Regels voor bescherming van 
de werkgelegenheid, arbeidswetgeving en 
instellingen moeten allemaal bijdragen tot 
zowel een gunstig wervingsklimaat als de 
nodige flexibiliteit voor werkgevers om 
snel in te spelen op economische 
veranderingen, maar tegelijk moeten een 
passende bescherming van en een gezonde, 
veilige en aangepaste werkomgeving voor 
werknemers worden behouden, waarbij de 
arbeidsrechten worden beschermd en 
sociale bescherming gewaarborgd is. 
Arbeidsrelaties die leiden tot onzekere 
arbeidsvoorwaarden moeten worden 

De lidstaten moeten samen met de sociale 
partners werken aan eerlijke, transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, 
waarbij de rechten en verplichtingen 
moeten worden afgewogen, zodat zij van 
een dynamische en productieve 
beroepsbevolking, nieuwe arbeidspatronen 
en bedrijfsmodellen kunnen profiteren. Zij 
moeten segmentatie op de arbeidsmarkt 
voorkomen en terugdringen, zwartwerk 
bestrijden en de overgang naar 
arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd 
bevorderen. Regels voor bescherming van 
de werkgelegenheid, arbeidswetgeving en 
instellingen moeten allemaal bijdragen tot 
zowel een gunstig wervingsklimaat als de 
nodige flexibiliteit voor werkgevers om 
snel in te spelen op economische 
veranderingen, maar tegelijk moeten een 
passende bescherming van en een gezonde, 
veilige en aangepaste werkomgeving voor 
werknemers worden behouden, waarbij de 
arbeidsrechten worden beschermd en 
sociale bescherming gewaarborgd is. 
Arbeidsrelaties die leiden tot onzekere 
arbeidsvoorwaarden moeten worden 
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voorkomen, onder meer in het geval van 
platformwerkers en misbruik van atypische 
arbeidsovereenkomsten. In het geval van 
onrechtmatig ontslag moet er toegang zijn 
tot effectieve en onpartijdige 
geschillenbeslechting en moet verhaalrecht 
bestaan, met inbegrip van gepaste 
compensatie.

voorkomen, onder meer in het geval van 
platformwerkers en misbruik van atypische 
arbeidsovereenkomsten. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat voor deze 
werknemers daadwerkelijk billijke 
arbeidsvoorwaarden gelden en dat zij 
toegang hebben tot adequate sociale 
bescherming. In het geval van 
onrechtmatig ontslag moet er toegang zijn 
tot effectieve en onpartijdige 
geschillenbeslechting en moet verhaalrecht 
bestaan, met inbegrip van gepaste 
compensatie.

Or. fr

Amendement 191
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten samen met de sociale 
partners werken aan eerlijke, transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, 
waarbij de rechten en verplichtingen 
moeten worden afgewogen, zodat zij van 
een dynamische en productieve 
beroepsbevolking, nieuwe arbeidspatronen 
en bedrijfsmodellen kunnen profiteren. Zij 
moeten segmentatie op de arbeidsmarkt 
voorkomen en terugdringen, zwartwerk 
bestrijden en de overgang naar 
arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd 
bevorderen. Regels voor bescherming van 
de werkgelegenheid, arbeidswetgeving en 
instellingen moeten allemaal bijdragen tot 
zowel een gunstig wervingsklimaat als de 
nodige flexibiliteit voor werkgevers om 
snel in te spelen op economische 
veranderingen, maar tegelijk moeten een 
passende bescherming van en een gezonde, 

De lidstaten moeten samen met de sociale 
partners werken aan eerlijke, transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid op het werk, waarbij de rechten 
en verplichtingen moeten worden 
afgewogen, zodat zij van een dynamische 
en productieve beroepsbevolking, nieuwe 
arbeidspatronen en bedrijfsmodellen 
kunnen profiteren. Zij moeten segmentatie 
op de arbeidsmarkt voorkomen en 
terugdringen, zwartwerk en 
schijnzelfstandigheid bestrijden en de 
overgang naar arbeidsrelaties voor 
onbepaalde tijd bevorderen. Regels voor 
bescherming van de werkgelegenheid, 
arbeidswetgeving en instellingen moeten 
allemaal bijdragen tot zowel een gunstig 
wervingsklimaat als de nodige flexibiliteit 
voor werkgevers om snel in te spelen op 
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veilige en aangepaste werkomgeving voor 
werknemers worden behouden, waarbij de 
arbeidsrechten worden beschermd en 
sociale bescherming gewaarborgd is. 
Arbeidsrelaties die leiden tot onzekere 
arbeidsvoorwaarden moeten worden 
voorkomen, onder meer in het geval van 
platformwerkers en misbruik van atypische 
arbeidsovereenkomsten. In het geval van 
onrechtmatig ontslag moet er toegang zijn 
tot effectieve en onpartijdige 
geschillenbeslechting en moet verhaalrecht 
bestaan, met inbegrip van gepaste 
compensatie.

economische veranderingen, maar tegelijk 
moeten een passende bescherming van en 
een gezonde, veilige en aangepaste 
werkomgeving voor werknemers worden 
behouden, waarbij de arbeidsrechten en 
sociale bescherming gewaarborgd zijn. 
Arbeidsrelaties die leiden tot onzekere 
arbeidsvoorwaarden moeten worden 
voorkomen, onder meer in het geval van 
platformwerkers. Er mag in dit opzicht 
geen sprake zijn van misbruik van 
atypische arbeidsovereenkomsten. In het 
geval van onrechtmatig ontslag moet er 
toegang zijn tot effectieve en onpartijdige 
geschillenbeslechting en moet verhaalrecht 
bestaan, met inbegrip van gepaste 
compensatie.

Or. en

Amendement 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten samen met de sociale 
partners werken aan eerlijke, transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, 
waarbij de rechten en verplichtingen 
moeten worden afgewogen, zodat zij van 
een dynamische en productieve 
beroepsbevolking, nieuwe arbeidspatronen 
en bedrijfsmodellen kunnen profiteren. Zij 
moeten segmentatie op de arbeidsmarkt 
voorkomen en terugdringen, zwartwerk 
bestrijden en de overgang naar 
arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd 
bevorderen. Regels voor bescherming van 
de werkgelegenheid, arbeidswetgeving en 
instellingen moeten allemaal bijdragen tot 
zowel een gunstig wervingsklimaat als de 
nodige flexibiliteit voor werkgevers om 
snel in te spelen op economische 
veranderingen, maar tegelijk moeten een 

De lidstaten moeten samen met de sociale 
partners werken aan eerlijke, transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, 
waarbij de rechten en verplichtingen 
moeten worden afgewogen, zodat zij van 
een dynamische en productieve 
beroepsbevolking, nieuwe arbeidspatronen 
en bedrijfsmodellen kunnen profiteren. Zij 
moeten segmentatie op de arbeidsmarkt 
voorkomen en terugdringen, zwartwerk 
bestrijden en de arbeidsrelaties voor 
onbepaalde tijd bevorderen. Regels voor 
bescherming van de werkgelegenheid, 
arbeidswetgeving en instellingen moeten 
allemaal bijdragen tot een gunstig klimaat 
voor het scheppen van stabiele banen van 
goede kwaliteit, en moeten tegelijk 
garanderen dat werknemers over een 
hoog niveau van bescherming en een 
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passende bescherming van en een 
gezonde, veilige en aangepaste 
werkomgeving voor werknemers worden 
behouden, waarbij de arbeidsrechten 
worden beschermd en sociale bescherming 
gewaarborgd is. Arbeidsrelaties die leiden 
tot onzekere arbeidsvoorwaarden moeten 
worden voorkomen, onder meer in het 
geval van platformwerkers en misbruik van 
atypische arbeidsovereenkomsten. In het 
geval van onrechtmatig ontslag moet er 
toegang zijn tot effectieve en onpartijdige 
geschillenbeslechting en moet verhaalrecht 
bestaan, met inbegrip van gepaste 
compensatie.

gezonde, veilige en aangepaste 
werkomgeving beschikken, waarbij de 
arbeidsrechten worden beschermd en de 
hoogste mate van sociale bescherming 
gewaarborgd is. Arbeidsrelaties die leiden 
tot onzekere arbeidsvoorwaarden moeten 
worden voorkomen, onder meer in het 
geval van platformwerkers, door misbruik 
van atypische arbeidsovereenkomsten 
tegen te gaan en hun specifieke 
bescherming en arbeidsomstandigheden 
te erkennen. In het geval van onrechtmatig 
ontslag moet er toegang zijn tot effectieve 
en onpartijdige geschillenbeslechting en 
moet verhaalrecht bestaan, met inbegrip 
van gepaste compensatie.

Or. it

Amendement 193
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten mensen 
die kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, daadwerkelijk daartoe 
activeren en in staat stellen. De lidstaten 
moeten de doeltreffendheid van het actief 
arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten streven 
naar doeltreffendere en efficiëntere 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
die werkzoekenden ondersteunen met 
tijdige bijstand op maat, de vraag op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en 

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten mensen 
die kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, daadwerkelijk daartoe 
activeren en in staat stellen. De lidstaten 
moeten de doeltreffendheid van het actief 
arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten streven 
naar doeltreffendere en efficiëntere 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
die werkzoekenden ondersteunen met 
tijdige bijstand op maat, de vraag op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en 
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resultaatgericht beheer uitvoeren. resultaatgericht beheer uitvoeren. De 
lidstaten moeten zich baseren op het 
Europees netwerk van openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening en op Europese 
agentschappen om empirisch 
onderbouwde goede praktijken in kaart te 
brengen, wederzijds leren te stimuleren en 
een grotere mate van coördinatie van het 
werkgelegenheidsbeleid te bevorderen.

Or. fr

Amendement 194
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten mensen 
die kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, daadwerkelijk daartoe 
activeren en in staat stellen. De lidstaten 
moeten de doeltreffendheid van het actief 
arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten streven 
naar doeltreffendere en efficiëntere 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
die werkzoekenden ondersteunen met 
tijdige bijstand op maat, de vraag op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en 
resultaatgericht beheer uitvoeren.

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen op de 
arbeidsmarkt en bevordering van de 
werkgelegenheid, ook in kansarme 
gebieden. De lidstaten moeten mensen die 
kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, 
daadwerkelijk daartoe activeren en in staat 
stellen. De lidstaten moeten de 
doeltreffendheid van het actief 
arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten streven 
naar doeltreffendere en efficiëntere 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
die werkzoekenden ondersteunen met 
tijdige bijstand op maat, de vraag op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en 
resultaatgericht beheer uitvoeren.

Or. en
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Motivering

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat veel lidstaten te kampen hebben met 
enorme territoriale verschillen waar het hun arbeidsmarkten betreft.

Amendement 195
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten mensen 
die kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, daadwerkelijk daartoe 
activeren en in staat stellen. De lidstaten 
moeten de doeltreffendheid van het actief 
arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten streven 
naar doeltreffendere en efficiëntere 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
die werkzoekenden ondersteunen met 
tijdige bijstand op maat, de vraag op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en 
resultaatgericht beheer uitvoeren.

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten mensen 
die kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, daadwerkelijk daartoe 
activeren en in staat stellen. De lidstaten 
moeten de doeltreffendheid van het actief 
arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten, ook waar 
het de grensoverschrijdende arbeidsmarkt 
betreft, streven naar doeltreffendere en 
efficiëntere openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening die werkzoekenden 
ondersteunen met tijdige bijstand op maat, 
de vraag op de arbeidsmarkt ondersteunen 
en resultaatgericht beheer uitvoeren.

Or. en

Amendement 196
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 2



AM\1204616NL.docx 65/98 PE650.691v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten mensen 
die kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, daadwerkelijk daartoe 
activeren en in staat stellen. De lidstaten 
moeten de doeltreffendheid van het actief 
arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten streven 
naar doeltreffendere en efficiëntere 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
die werkzoekenden ondersteunen met 
tijdige bijstand op maat, de vraag op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en 
resultaatgericht beheer uitvoeren.

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen, met name 
de digitale en milieutransities, op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten mensen 
die kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, daadwerkelijk daartoe 
activeren en in staat stellen. De lidstaten 
moeten de doeltreffendheid van het actief 
arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten streven 
naar doeltreffendere en efficiëntere 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
die werkzoekenden ondersteunen met 
tijdige bijstand op maat, de vraag op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en 
resultaatgericht beheer uitvoeren.

Or. fr

Amendement 197
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten mensen 
die kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, daadwerkelijk daartoe 
activeren en in staat stellen. De lidstaten 
moeten de doeltreffendheid van het actief 

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten mensen 
die kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, daadwerkelijk activeren en 
in staat stellen een hoogwaardige baan te 
vinden. De lidstaten moeten de 
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arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten streven 
naar doeltreffendere en efficiëntere 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
die werkzoekenden ondersteunen met 
tijdige bijstand op maat, de vraag op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en 
resultaatgericht beheer uitvoeren.

doeltreffendheid van het actief 
arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan fatsoenlijke 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten streven 
naar doeltreffendere en efficiëntere 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
die werkzoekenden ondersteunen met 
tijdige bijstand op maat, de vraag op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en 
resultaatgericht beheer uitvoeren.

Or. en

Amendement 198
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten mensen 
die kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, daadwerkelijk daartoe 
activeren en in staat stellen. De lidstaten 
moeten de doeltreffendheid van het actief 
arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten streven 
naar doeltreffendere en efficiëntere 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
die werkzoekenden ondersteunen met 
tijdige bijstand op maat, de vraag op de 
arbeidsmarkt ondersteunen en 
resultaatgericht beheer uitvoeren.

Het beleid moet gericht zijn op verbetering 
en ondersteuning van participatie op, 
aanpassing aan en overgangen op de 
arbeidsmarkt. De lidstaten moeten mensen 
die kunnen deelnemen aan de 
arbeidsmarkt, daadwerkelijk daartoe 
activeren en in staat stellen. De lidstaten 
moeten de doeltreffendheid van het actief 
arbeidsmarktbeleid versterken door de 
doelgerichtheid, de reikwijdte en het 
toepassingsgebied ervan te vergroten en 
door het beter te koppelen aan 
inkomenssteun voor werklozen, terwijl zij 
werk zoeken, en op basis van hun rechten 
en plichten. De lidstaten moeten streven 
naar doeltreffendere en efficiëntere 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
die werkzoekenden ondersteunen met 
tijdige bijstand op maat en de vraag op de 
arbeidsmarkt ondersteunen.
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Or. en

Amendement 199
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten voor werklozen 
voorzien in adequate uitkeringen van 
redelijke duur, in overeenstemming met 
hun bijdragen en de nationale bepalingen 
om in aanmerking te komen. Deze 
uitkeringen mogen een snelle terugkeer op 
de arbeidsmarkt niet ontmoedigen en 
moeten gepaard gaan met een actief 
arbeidsmarktbeleid.

De lidstaten moeten voor werklozen 
voorzien in adequate uitkeringen van 
redelijke duur, in overeenstemming met 
hun bijdragen en de nationale bepalingen 
om in aanmerking te komen. Deze 
uitkeringen moeten voor werklozen een 
behoorlijke levensstandaard verzekeren. 
De uitkeringen mogen een snelle terugkeer 
op de arbeidsmarkt niet ontmoedigen en 
moeten gepaard gaan met een actief 
arbeidsmarktbeleid.

Or. fr

Amendement 200
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten voor werklozen 
voorzien in adequate uitkeringen van 
redelijke duur, in overeenstemming met 
hun bijdragen en de nationale bepalingen 
om in aanmerking te komen. Deze 
uitkeringen mogen een snelle terugkeer op 
de arbeidsmarkt niet ontmoedigen en 
moeten gepaard gaan met een actief 

De lidstaten moeten voor werklozen 
voorzien in adequate uitkeringen van 
toereikende duur, in overeenstemming met 
hun bijdragen en de nationale bepalingen 
om in aanmerking te komen. Deze 
uitkeringen moeten gepaard gaan met een 
actief arbeidsmarktbeleid.
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arbeidsmarktbeleid.

Or. en

Amendement 201
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten voor werklozen 
voorzien in adequate uitkeringen van 
redelijke duur, in overeenstemming met 
hun bijdragen en de nationale bepalingen 
om in aanmerking te komen. Deze 
uitkeringen mogen een snelle terugkeer op 
de arbeidsmarkt niet ontmoedigen en 
moeten gepaard gaan met een actief 
arbeidsmarktbeleid.

De lidstaten moeten voor werklozen 
voorzien in fatsoenlijke uitkeringen van 
redelijke duur, in overeenstemming met 
hun bijdragen en de nationale bepalingen 
om in aanmerking te komen. Deze 
uitkeringen mogen een snelle terugkeer op 
de arbeidsmarkt niet ontmoedigen en 
moeten gepaard gaan met een actief 
arbeidsmarktbeleid. 

Or. en

Amendement 202
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mobiliteit van lerenden en werknemers 
moet op passende wijze worden 
ondersteund om hun inzetbaarheid en 
vaardigheden te verbeteren en het 
potentieel van de Europese arbeidsmarkt 
optimaal te benutten, waarbij ook moet 
worden gezorgd voor eerlijke voorwaarden 
voor iedereen die een grensoverschrijdende 
activiteit verricht en er meer 
administratieve samenwerking moet komen 
tussen nationale overheden met betrekking 
tot mobiele werknemers. Belemmeringen 
voor mobiliteit op het gebied van 

De mobiliteit van werknemers is een 
voorwaarde voor de goede werking van de 
Europese interne markt. De lidstaten 
moeten in dit verband de mobiliteit van de 
beroepsbevolking in heel Europa 
ondersteunen, om nieuwe 
werkgelegenheid te creëren voor 
werknemers en arbeidskrachten 
beschikbaar te stellen voor bedrijven. De 
mobiliteit van lerenden moet op passende 
wijze worden ondersteund tijdens hun 
opleiding, met name middels een 
versterking van het Europees 
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onderwijs en opleiding, bedrijfs- en 
individuele pensioenen en erkenning van 
kwalificaties moeten worden weggenomen 
en de erkenning van kwalificaties moet 
gemakkelijker worden. De lidstaten moeten 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat administratieve procedures werknemers 
uit andere lidstaten, waaronder 
grensarbeiders, niet onnodig belemmeren 
om aan het werk te gaan. Ook moeten de 
lidstaten misbruik van de bestaande regels 
voorkomen en de onderliggende oorzaken 
van “braindrain” uit bepaalde regio’s 
aanpakken, onder andere met passende 
regionale ontwikkelingsmaatregelen.

mobiliteitsprogramma Erasmus+, 
waarmee lerenden hun expertise kunnen 
uitbreiden en hun vaardigheden kunnen 
versterken. Voorts moeten werknemers 
worden aangemoedigd om hun 
inzetbaarheid en vaardigheden te 
verbeteren en het potentieel van de 
Europese arbeidsmarkt optimaal te 
benutten, waarbij ook moet worden 
gezorgd voor eerlijke voorwaarden voor 
iedereen die een grensoverschrijdende 
activiteit verricht en er meer 
administratieve samenwerking moet komen 
tussen nationale overheden met betrekking 
tot mobiele werknemers. Belemmeringen 
voor mobiliteit op het gebied van 
onderwijs en opleiding, bedrijfs- en 
individuele pensioenen en erkenning van 
kwalificaties moeten worden weggenomen 
en de erkenning van kwalificaties moet 
gemakkelijker worden. De lidstaten moeten 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat administratieve procedures werknemers 
uit andere lidstaten, waaronder 
grensarbeiders, niet onnodig belemmeren 
om aan het werk te gaan. Ook moeten de 
lidstaten misbruik van de bestaande regels 
voorkomen en de onderliggende oorzaken 
van de voor de ontwikkeling en de 
aantrekkelijkheid van gebieden 
schadelijke “braindrain” uit bepaalde 
regio’s aanpakken, onder andere met 
passende regionale 
ontwikkelingsmaatregelen. De lidstaten 
moeten de relevante EU-instrumenten, 
zoals het banennetwerk Eures, promoten 
en gebruiken, en grensoverschrijdende 
partnerschappen opzetten ter 
ondersteuning van mobiele werknemers 
in grensoverschrijdende regio’s.

Or. fr

Amendement 203
Miriam Lexmann
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mobiliteit van lerenden en werknemers 
moet op passende wijze worden 
ondersteund om hun inzetbaarheid en 
vaardigheden te verbeteren en het 
potentieel van de Europese arbeidsmarkt 
optimaal te benutten, waarbij ook moet 
worden gezorgd voor eerlijke voorwaarden 
voor iedereen die een grensoverschrijdende 
activiteit verricht en er meer 
administratieve samenwerking moet komen 
tussen nationale overheden met betrekking 
tot mobiele werknemers. Belemmeringen 
voor mobiliteit op het gebied van 
onderwijs en opleiding, bedrijfs- en 
individuele pensioenen en erkenning van 
kwalificaties moeten worden weggenomen 
en de erkenning van kwalificaties moet 
gemakkelijker worden. De lidstaten moeten 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat administratieve procedures werknemers 
uit andere lidstaten, waaronder 
grensarbeiders, niet onnodig belemmeren 
om aan het werk te gaan. Ook moeten de 
lidstaten misbruik van de bestaande regels 
voorkomen en de onderliggende oorzaken 
van “braindrain” uit bepaalde regio’s 
aanpakken, onder andere met passende 
regionale ontwikkelingsmaatregelen.

De mobiliteit van lerenden en werknemers 
moet op passende wijze worden 
ondersteund om hun vaardigheden te 
verbeteren en het potentieel van de 
Europese arbeidsmarkt optimaal te 
benutten, waarbij ook moet worden 
gezorgd voor eerlijke voorwaarden voor 
iedereen die een grensoverschrijdende 
activiteit verricht en er meer 
administratieve samenwerking moet komen 
tussen nationale overheden met betrekking 
tot mobiele werknemers. Belemmeringen 
voor mobiliteit op het gebied van 
onderwijs en opleiding, bedrijfs- en 
individuele pensioenen en erkenning van 
kwalificaties moeten worden weggenomen 
en de erkenning van kwalificaties moet 
gemakkelijker worden. De lidstaten moeten 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat administratieve procedures werknemers 
uit andere lidstaten, waaronder 
grensarbeiders, niet onnodig belemmeren 
om aan het werk te gaan. Het is belangrijk 
dat lidstaten tijdens de uitvoering van 
maatregelen zoals het sluiten van de 
grenzen om de verspreiding van het 
COVID-19-virus tegen te gaan, rekening 
houden met mobiele werknemers, met 
inbegrip van grensarbeiders, bijvoorbeeld 
op het gebied van gezondheid en 
veiligheid, belastingen en sociale 
zekerheid, en hen en hun gezinsleden de 
mogelijkheid geven om de nationale 
grenzen zo gemakkelijk mogelijk te 
overschrijden met het oog op werk of 
andere noodzakelijke behoeften, zoals een 
bezoek aan een arts of de uitvoering van 
belangrijke officiële opdrachten in een 
andere lidstaat, waarbij rekening wordt 
gehouden met de epidemiologische 
toestand. Ook moeten de lidstaten 
misbruik van de bestaande regels 
voorkomen en de onderliggende oorzaken 
van “braindrain” uit bepaalde regio’s 
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aanpakken, onder andere met passende 
regionale ontwikkelingsmaatregelen.

Or. sk

Amendement 204
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mobiliteit van lerenden en werknemers 
moet op passende wijze worden 
ondersteund om hun inzetbaarheid en 
vaardigheden te verbeteren en het 
potentieel van de Europese arbeidsmarkt 
optimaal te benutten, waarbij ook moet 
worden gezorgd voor eerlijke 
voorwaarden voor iedereen die een 
grensoverschrijdende activiteit verricht en 
er meer administratieve samenwerking 
moet komen tussen nationale overheden 
met betrekking tot mobiele werknemers. 
Belemmeringen voor mobiliteit op het 
gebied van onderwijs en opleiding, 
bedrijfs- en individuele pensioenen en 
erkenning van kwalificaties moeten 
worden weggenomen en de erkenning van 
kwalificaties moet gemakkelijker worden. 
De lidstaten moeten maatregelen nemen 
om ervoor te zorgen dat administratieve 
procedures werknemers uit andere 
lidstaten, waaronder grensarbeiders, niet 
onnodig belemmeren om aan het werk te 
gaan. Ook moeten de lidstaten misbruik 
van de bestaande regels voorkomen en de 
onderliggende oorzaken van “braindrain” 
uit bepaalde regio’s aanpakken, onder 
andere met passende regionale 
ontwikkelingsmaatregelen.

De mobiliteit van lerenden en werknemers 
moet op passende wijze worden 
ondersteund om hun inzetbaarheid en 
vaardigheden te verbeteren en het 
potentieel van de Europese arbeidsmarkt 
optimaal te benutten, waarbij ook de 
rechten en billijke arbeidsvoorwaarden 
moeten worden gewaarborgd voor 
iedereen die een grensoverschrijdende 
activiteit verricht en er meer 
administratieve samenwerking moet komen 
tussen nationale overheden met betrekking 
tot mobiele werknemers. Belemmeringen 
voor mobiliteit op het gebied van 
onderwijs en opleiding, bedrijfs- en 
individuele pensioenen en erkenning van 
kwalificaties moeten worden weggenomen 
en de erkenning van kwalificaties moet 
gemakkelijker worden. De lidstaten moeten 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat administratieve procedures werknemers 
uit andere lidstaten, waaronder 
grensarbeiders, niet onnodig belemmeren 
om aan het werk te gaan. Het is belangrijk 
dat de lidstaten rekening houden met 
mobiele werknemers, inclusief 
grensarbeiders, bij de uitvoering van 
maatregelen zoals het sluiten van de 
grenzen om de verspreiding van COVID-
19 te beperken, bijvoorbeeld op het gebied 
van gezondheid en veiligheid, belastingen, 
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sociale zekerheid en samenwerking. Ook 
moeten de lidstaten misbruik van de 
bestaande regels voorkomen en de 
onderliggende oorzaken van “braindrain” 
uit bepaalde regio’s aanpakken, onder 
andere met passende regionale 
ontwikkelingsmaatregelen.

Or. en

Amendement 205
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mobiliteit van lerenden en werknemers 
moet op passende wijze worden 
ondersteund om hun inzetbaarheid en 
vaardigheden te verbeteren en het 
potentieel van de Europese arbeidsmarkt 
optimaal te benutten, waarbij ook moet 
worden gezorgd voor eerlijke voorwaarden 
voor iedereen die een grensoverschrijdende 
activiteit verricht en er meer 
administratieve samenwerking moet komen 
tussen nationale overheden met betrekking 
tot mobiele werknemers. Belemmeringen 
voor mobiliteit op het gebied van 
onderwijs en opleiding, bedrijfs- en 
individuele pensioenen en erkenning van 
kwalificaties moeten worden weggenomen 
en de erkenning van kwalificaties moet 
gemakkelijker worden. De lidstaten moeten 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat administratieve procedures werknemers 
uit andere lidstaten, waaronder 
grensarbeiders, niet onnodig belemmeren 
om aan het werk te gaan. Ook moeten de 
lidstaten misbruik van de bestaande regels 
voorkomen en de onderliggende oorzaken 
van “braindrain” uit bepaalde regio’s 
aanpakken, onder andere met passende 

De mobiliteit van lerenden en werknemers 
moet op passende wijze worden 
ondersteund om hun inzetbaarheid en 
vaardigheden te verbeteren en het 
potentieel van de Europese arbeidsmarkt 
optimaal te benutten, waarbij ook moet 
worden gezorgd voor eerlijke voorwaarden 
voor iedereen die een grensoverschrijdende 
activiteit verricht, door de 
overdraagbaarheid van rechten en 
vergoedingen te bevorderen, en er meer 
administratieve samenwerking moet komen 
tussen nationale overheden met betrekking 
tot mobiele werknemers. Belemmeringen 
voor mobiliteit op het gebied van 
onderwijs en opleiding, bedrijfs- en 
individuele pensioenen en erkenning van 
kwalificaties moeten worden weggenomen 
en de erkenning van kwalificaties moet 
gemakkelijker worden. De lidstaten moeten 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat administratieve procedures werknemers 
uit andere lidstaten, waaronder 
grensarbeiders, niet onnodig belemmeren 
om aan het werk te gaan. De lidstaten 
moeten zich ten volle inzetten voor de 
digitalisering van overheidsdiensten om 
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regionale ontwikkelingsmaatregelen. een billijke mobiliteit van werknemers te 
vergemakkelijken, met name op het 
gebied van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels. Ook moeten de 
lidstaten misbruik van de bestaande regels 
voorkomen en de onderliggende oorzaken 
van “braindrain” uit bepaalde regio’s 
aanpakken, onder andere met passende 
regionale ontwikkelingsmaatregelen.

Or. fr

Amendement 206
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mobiliteit van lerenden en werknemers 
moet op passende wijze worden 
ondersteund om hun inzetbaarheid en 
vaardigheden te verbeteren en het 
potentieel van de Europese arbeidsmarkt 
optimaal te benutten, waarbij ook moet 
worden gezorgd voor eerlijke voorwaarden 
voor iedereen die een grensoverschrijdende 
activiteit verricht en er meer 
administratieve samenwerking moet komen 
tussen nationale overheden met betrekking 
tot mobiele werknemers. Belemmeringen 
voor mobiliteit op het gebied van 
onderwijs en opleiding, bedrijfs- en 
individuele pensioenen en erkenning van 
kwalificaties moeten worden weggenomen 
en de erkenning van kwalificaties moet 
gemakkelijker worden. De lidstaten moeten 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat administratieve procedures werknemers 
uit andere lidstaten, waaronder 
grensarbeiders, niet onnodig belemmeren 
om aan het werk te gaan. Ook moeten de 
lidstaten misbruik van de bestaande regels 
voorkomen en de onderliggende oorzaken 
van “braindrain” uit bepaalde regio’s 
aanpakken, onder andere met passende 

De mobiliteit van lerenden en werknemers 
moet op passende wijze, namelijk als 
fundamenteel recht en vrije keuze, worden 
ondersteund om hun inzetbaarheid en 
vaardigheden te verbeteren en het 
potentieel van de Europese arbeidsmarkt 
optimaal te benutten, waarbij ook moet 
worden gezorgd voor eerlijke voorwaarden 
voor iedereen die een grensoverschrijdende 
activiteit verricht en er meer 
administratieve samenwerking moet komen 
tussen nationale overheden met betrekking 
tot mobiele werknemers. Belemmeringen 
voor mobiliteit op het gebied van 
onderwijs en opleiding, bedrijfs- en 
individuele pensioenen en erkenning van 
kwalificaties moeten worden weggenomen 
en de erkenning van kwalificaties moet 
gemakkelijker worden. De lidstaten moeten 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat administratieve procedures werknemers 
uit andere lidstaten, waaronder 
grensarbeiders, niet onnodig belemmeren 
om aan het werk te gaan. Ook moeten de 
lidstaten misbruik van de bestaande regels 
voorkomen en de onderliggende oorzaken 
van “braindrain” uit bepaalde regio’s 
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regionale ontwikkelingsmaatregelen. aanpakken, onder andere met passende 
regionale ontwikkelingsmaatregelen.

Or. it

Amendement 207
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De mobiliteit van lerenden en werknemers 
moet op passende wijze worden 
ondersteund om hun inzetbaarheid en 
vaardigheden te verbeteren en het 
potentieel van de Europese arbeidsmarkt 
optimaal te benutten, waarbij ook moet 
worden gezorgd voor eerlijke voorwaarden 
voor iedereen die een grensoverschrijdende 
activiteit verricht en er meer 
administratieve samenwerking moet komen 
tussen nationale overheden met betrekking 
tot mobiele werknemers. Belemmeringen 
voor mobiliteit op het gebied van 
onderwijs en opleiding, bedrijfs- en 
individuele pensioenen en erkenning van 
kwalificaties moeten worden weggenomen 
en de erkenning van kwalificaties moet 
gemakkelijker worden. De lidstaten moeten 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat administratieve procedures werknemers 
uit andere lidstaten, waaronder 
grensarbeiders, niet onnodig belemmeren 
om aan het werk te gaan. Ook moeten de 
lidstaten misbruik van de bestaande regels 
voorkomen en de onderliggende oorzaken 
van “braindrain” uit bepaalde regio’s 
aanpakken, onder andere met passende 
regionale ontwikkelingsmaatregelen.

De mobiliteit van lerenden en werknemers 
moet op passende wijze worden 
ondersteund om hun inzetbaarheid en 
vaardigheden te verbeteren en het 
potentieel van de Europese arbeidsmarkt 
optimaal te benutten, waarbij ook moet 
worden gezorgd voor eerlijke voorwaarden 
voor iedereen die een grensoverschrijdende 
activiteit verricht en er meer 
administratieve samenwerking moet komen 
tussen nationale overheden met betrekking 
tot mobiele werknemers. Belemmeringen 
voor mobiliteit op het gebied van 
onderwijs en opleiding, bedrijfs- en 
individuele pensioenen en erkenning van 
kwalificaties moeten worden weggenomen 
en de erkenning van kwalificaties moet 
gemakkelijker worden. De lidstaten moeten 
maatregelen nemen om ervoor te zorgen 
dat administratieve procedures werknemers 
uit andere lidstaten, waaronder 
grensoverschrijdende arbeidskrachten en 
grensarbeiders, niet onnodig belemmeren 
om aan het werk te gaan. Ook moeten de 
lidstaten misbruik van de bestaande regels 
voorkomen en de onderliggende oorzaken 
van “braindrain” uit bepaalde regio’s 
aanpakken, onder andere met passende 
regionale ontwikkelingsmaatregelen.

Or. en
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Amendement 208
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om grote schokken op te vangen moeten 
de lidstaten gemeenschappelijke 
langetermijninstrumenten ontwikkelen 
om de werkgelegenheid en vaardigheden 
te behouden en om de druk op de 
nationale overheidsfinanciën te verlagen, 
met name middels een permanent 
Europees 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel.

Or. fr

Amendement 209
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortbouwend op de bestaande nationale 
praktijk en met het oog op een effectievere 
sociale dialoog en betere sociaal-
economische resultaten, moeten de 
lidstaten de sociale partners tijdig op 
zinvolle wijze betrekken bij het formuleren 
en uitvoeren van 
werkgelegenheidsgerelateerde, sociale en, 
in voorkomend geval, economische 
hervormingen en beleidslijnen, onder meer 
door een verbeterde capaciteit van de 
sociale partners te ondersteunen. De 
lidstaten moeten de sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen bevorderen. 
De sociale partners moeten worden 

Voortbouwend op de bestaande nationale 
praktijk en met het oog op een effectievere 
sociale dialoog en betere sociaal-
economische resultaten, moeten de 
lidstaten de sociale partners tijdig op 
zinvolle wijze betrekken bij het formuleren 
en uitvoeren van 
werkgelegenheidsgerelateerde, sociale en, 
in voorkomend geval, economische 
hervormingen en beleidslijnen, onder meer 
door een verbeterde capaciteit van de 
sociale partners te ondersteunen. De 
lidstaten moeten de sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen versterken 
en stimuleren en maatregelen nemen tot 
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aangemoedigd te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten op 
gebieden die voor hen van belang zijn, met 
volledige inachtneming van hun autonomie 
en het recht op collectieve actie.

uitbreiding van de dekking van collectieve 
onderhandelingen, ook in het geval van 
atypische arbeidsvormen. De sociale 
partners moeten worden aangemoedigd te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten op gebieden die 
voor hen van belang zijn, met volledige 
inachtneming van hun autonomie en het 
recht op collectieve actie.

Or. en

Amendement 210
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortbouwend op de bestaande nationale 
praktijk en met het oog op een effectievere 
sociale dialoog en betere sociaal-
economische resultaten, moeten de 
lidstaten de sociale partners tijdig op 
zinvolle wijze betrekken bij het formuleren 
en uitvoeren van 
werkgelegenheidsgerelateerde, sociale en, 
in voorkomend geval, economische 
hervormingen en beleidslijnen, onder meer 
door een verbeterde capaciteit van de 
sociale partners te ondersteunen. De 
lidstaten moeten de sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen bevorderen. 
De sociale partners moeten worden 
aangemoedigd te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten op 
gebieden die voor hen van belang zijn, met 
volledige inachtneming van hun autonomie 
en het recht op collectieve actie.

Voortbouwend op de bestaande nationale 
praktijk en met het oog op een effectievere 
sociale dialoog en betere sociaal-
economische resultaten, moeten de 
lidstaten de sociale partners tijdig op 
zinvolle wijze betrekken bij het formuleren 
en uitvoeren van 
werkgelegenheidsgerelateerde, sociale en, 
in voorkomend geval, economische 
hervormingen en beleidslijnen, onder meer 
door een verbeterde capaciteit van de 
sociale partners te ondersteunen. De 
lidstaten moeten maatregelen nemen om 
de sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen te versterken en 
stimuleren. De sociale partners moeten 
worden aangemoedigd te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten op 
gebieden die voor hen van belang zijn, met 
volledige inachtneming van hun autonomie 
en het recht op collectieve actie.

Or. en
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Amendement 211
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voortbouwend op de bestaande nationale 
praktijk en met het oog op een effectievere 
sociale dialoog en betere sociaal-
economische resultaten, moeten de 
lidstaten de sociale partners tijdig op 
zinvolle wijze betrekken bij het formuleren 
en uitvoeren van 
werkgelegenheidsgerelateerde, sociale en, 
in voorkomend geval, economische 
hervormingen en beleidslijnen, onder meer 
door een verbeterde capaciteit van de 
sociale partners te ondersteunen. De 
lidstaten moeten de sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen bevorderen. 
De sociale partners moeten worden 
aangemoedigd te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten op 
gebieden die voor hen van belang zijn, met 
volledige inachtneming van hun autonomie 
en het recht op collectieve actie.

Voortbouwend op de bestaande nationale 
praktijk en met het oog op en ter 
bevordering van een effectievere en 
versterkte sociale dialoog en betere 
sociaal-economische resultaten, moeten de 
lidstaten de sociale partners tijdig op 
zinvolle wijze betrekken bij het formuleren 
en uitvoeren van 
werkgelegenheidsgerelateerde, sociale en, 
in voorkomend geval, economische 
hervormingen en beleidslijnen, onder meer 
door een verbeterde capaciteit van de 
sociale partners te ondersteunen. De 
lidstaten moeten de sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen bevorderen. 
De sociale partners moeten worden 
aangemoedigd te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten op 
gebieden die voor hen van belang zijn, met 
volledige inachtneming van hun autonomie 
en het recht op collectieve actie.

Or. fr

Amendement 212
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar relevant moeten de lidstaten, 
voortbouwend op de bestaande nationale 
praktijk, rekening houden met de ervaring 
die de betrokken maatschappelijke 
organisaties hebben opgedaan met 
betrekking tot werkgelegenheid en sociale 

Waar relevant moeten de lidstaten, 
voortbouwend op de bestaande nationale 
praktijk, rekening houden met de ervaring 
met betrekking tot werkgelegenheid en 
sociale kwesties die is opgedaan door de 
betrokken maatschappelijke organisaties, 
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kwesties. onder meer organisaties die groepen 
vertegenwoordigen die moeilijk toegang 
krijgen tot kwaliteitswerk.

Or. pl

Amendement 213
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de COVID-19-uitbraak 
is een gezonde en veilige werkplek 
essentieel om het risico op besmetting met 
en verspreiding van het virus en andere 
ziekten tegen te gaan. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat werkgevers de 
verantwoordelijkheid voor de gezondheid 
en veiligheid van werknemers nemen en 
dat zij werknemers en hun 
vertegenwoordigers passende informatie 
verstrekken, risicobeoordelingen 
verrichten en preventiemaatregelen 
nemen. Om de werking van de 
arbeidsmarkten te verbeteren, moeten de 
lidstaten investeren in gezondheid en 
veiligheid op het werk, en moeten zij 
zorgen voor passende middelen en 
voorzieningen voor 
arbeidsinspectiediensten en 
vakbondsvertegenwoordigers op het 
gebied van gezondheid en veiligheid.

Or. en

Amendement 214
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne
Namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Samira Rafaela
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten samenwerken bij het 
inrichten van socialebeschermingsstelsels 
voor grensarbeiders en zelfstandigen die 
niet in de lidstaat wonen waar zij werken. 
De modernisering van de 
socialebeschermingsstelsels moet 
bevorderlijk zijn voor de beginselen van 
de Europese arbeidsmarkt en in 
duurzame, universele en 
grensoverschrijdende sociale bescherming 
voorzien. Dit moet de mate van 
bescherming en doeltreffendheid 
waarborgen van 
socialebeschermingsstelsels die gericht 
zijn op lacunes in de bescherming, en 
bovendien de productiviteit van 
grensarbeiders verhogen.

Or. en

Amendement 215
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De goede werking van de interne markt 
moet worden gegarandeerd om de 
levering van basisgoederen te 
waarborgen. De Commissie en de 
lidstaten moeten op gecoördineerde wijze 
samenwerken om een veilig herstel van 
het vrije verkeer en een vlotte 
goederenstroom tussen de lidstaten te 
waarborgen en zo onderbrekingen in de 
toeleveringsketen te voorkomen.

Or. es
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Amendement 216
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 7 – alinea 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten de gevolgen van de 
COVID-19-crisis voor de arbeidsmarkt 
helpen opvangen door steun te bieden aan 
werknemers die tijdelijk “technisch 
werkloos” zijn doordat hun werkgevers 
zich gedwongen hebben gezien hun 
bedrijfsactiviteiten te staken, alsook aan 
zelfstandigen en kleine ondernemingen 
zodat deze hun personeel kunnen 
behouden/hun activiteiten kunnen 
voortzetten.

Or. en

Motivering

De COVID-19-crisis heeft nu al grote gevolgen voor de arbeidsmarkten. Deze gevolgen 
zullen toenemen naarmate de pandemie langer aanhoudt en zolang de preventieve 
maatregelen voor de beheersing van de pandemie van kracht blijven. De maatregelen die 
erop gericht zijn te verzekeren dat individuele personen een stabiel inkomen hebben, kleine 
bedrijven hun personeel kunnen behouden, en zelfstandigen hun activiteiten kunnen 
voortzetten, zijn van essentieel belang om ongekende pieken in werkloosheid te voorkomen, 
alsook een grootschalig verlies van banen en het omvallen van talloze bedrijven, en ervoor te 
zorgen dat de economie zich weer sneller herstelt zodra de pandemie is geweken.

Amendement 217
Guido Reil

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten inclusieve 
arbeidsmarkten bevorderen die voor 
iedereen openstaan, door doeltreffende 
maatregelen te nemen om alle vormen van 

De lidstaten moeten alle vormen van 
discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden 
en gelijke kansen actief bevorderen.
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discriminatie te bestrijden en gelijke 
kansen voor ondervertegenwoordigde 
groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen, 
met de nodige aandacht voor de regionale 
en territoriale dimensie. Zij moeten 
zorgen voor gelijke behandeling op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale 
bescherming, gezondheidszorg en 
langdurige zorg, onderwijs en toegang tot 
goederen en diensten, ongeacht geslacht, 
ras of etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid.

Or. de

Amendement 218
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten inclusieve 
arbeidsmarkten bevorderen die voor 
iedereen openstaan, door doeltreffende 
maatregelen te nemen om alle vormen van 
discriminatie te bestrijden en gelijke 
kansen voor ondervertegenwoordigde 
groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen, 
met de nodige aandacht voor de regionale 
en territoriale dimensie. Zij moeten zorgen 
voor gelijke behandeling op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, 
onderwijs en toegang tot goederen en 
diensten, ongeacht geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

De lidstaten moeten sociale rechten en 
inclusieve arbeidsmarkten bevorderen die 
voor iedereen openstaan, door 
doeltreffende maatregelen te nemen om 
alle vormen van discriminatie te bestrijden 
en gelijke kansen voor 
ondervertegenwoordigde groepen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen, met de nodige 
aandacht voor de regionale en territoriale 
dimensie. Zij moeten zorgen voor gelijke 
beloning voor gelijk werk op dezelfde 
werkplek, evenals gelijke behandeling op 
het gebied van sociale bescherming, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, 
huisvesting, onderwijs en toegang tot 
goederen en diensten, ongeacht geslacht, 
ras of etnische afkomst, nationaliteit, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid.
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Or. en

Amendement 219
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten inclusieve 
arbeidsmarkten bevorderen die voor 
iedereen openstaan, door doeltreffende 
maatregelen te nemen om alle vormen van 
discriminatie te bestrijden en gelijke 
kansen voor ondervertegenwoordigde 
groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen, 
met de nodige aandacht voor de regionale 
en territoriale dimensie. Zij moeten zorgen 
voor gelijke behandeling op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, 
onderwijs en toegang tot goederen en 
diensten, ongeacht geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Gezien de huidige bijkomende sociale en 
economische uitdagingen voor de lange 
termijn ten gevolge van de 
COVID-19-epidemie, moeten de lidstaten 
inclusieve arbeidsmarkten bevorderen die 
voor iedereen openstaan. Daartoe moeten 
doeltreffende maatregelen worden 
genomen om alle vormen van discriminatie 
te bestrijden en gelijke kansen voor 
ondervertegenwoordigde groepen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen, met de nodige 
aandacht voor de regionale en territoriale 
dimensie. Zij moeten zorgen voor gelijke 
behandeling op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, 
onderwijs en toegang tot goederen en 
diensten, ongeacht geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Or. pl

Amendement 220
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten inclusieve 
arbeidsmarkten bevorderen die voor 
iedereen openstaan, door doeltreffende 
maatregelen te nemen om alle vormen van 

De lidstaten moeten inclusieve 
arbeidsmarkten bevorderen die voor 
iedereen openstaan, door doeltreffende 
maatregelen te nemen om alle vormen van 
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discriminatie te bestrijden en gelijke 
kansen voor ondervertegenwoordigde 
groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen, 
met de nodige aandacht voor de regionale 
en territoriale dimensie. Zij moeten zorgen 
voor gelijke behandeling op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, 
onderwijs en toegang tot goederen en 
diensten, ongeacht geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

discriminatie te bestrijden en gelijke 
kansen voor ondervertegenwoordigde 
groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen, 
met de nodige aandacht voor de regionale 
en territoriale dimensie. Zij moeten zorgen 
voor gelijke behandeling op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, 
onderwijs en toegang tot goederen en 
diensten, ongeacht geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, verwachte toekomstige 
gezondheidsproblemen, leeftijd of 
seksuele geaardheid.

Or. sk

Amendement 221
José Manuel Fernandes

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten inclusieve 
arbeidsmarkten bevorderen die voor 
iedereen openstaan, door doeltreffende 
maatregelen te nemen om alle vormen van 
discriminatie te bestrijden en gelijke 
kansen voor ondervertegenwoordigde 
groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen, 
met de nodige aandacht voor de regionale 
en territoriale dimensie. Zij moeten zorgen 
voor gelijke behandeling op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, 
onderwijs en toegang tot goederen en 
diensten, ongeacht geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

De lidstaten moeten 
concurrentievermogen, openheid en 
inclusie op de arbeidsmarkten bevorderen 
door doeltreffende maatregelen te nemen 
om alle vormen van discriminatie te 
bestrijden en gelijke kansen voor 
ondervertegenwoordigde groepen op de 
arbeidsmarkt te bevorderen, met de nodige 
aandacht voor de regionale en territoriale 
dimensie. Zij moeten zorgen voor gelijke 
behandeling op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, 
onderwijs en toegang tot goederen en 
diensten, ongeacht geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Or. pt
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Amendement 222
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten inclusieve 
arbeidsmarkten bevorderen die voor 
iedereen openstaan, door doeltreffende 
maatregelen te nemen om alle vormen van 
discriminatie te bestrijden en gelijke 
kansen voor ondervertegenwoordigde 
groepen op de arbeidsmarkt te bevorderen, 
met de nodige aandacht voor de regionale 
en territoriale dimensie. Zij moeten zorgen 
voor gelijke behandeling op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, 
onderwijs en toegang tot goederen en 
diensten, ongeacht geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

De lidstaten moeten inclusieve 
arbeidsmarkten bevorderen die voor 
iedereen met een rechtspositie openstaan, 
door doeltreffende maatregelen te nemen 
om alle vormen van discriminatie te 
bestrijden en gelijke kansen te bevorderen, 
met de nodige aandacht voor de regionale 
en territoriale dimensie. Zij moeten zorgen 
voor gelijke behandeling op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, 
onderwijs en toegang tot goederen en 
diensten, ongeacht geslacht, ras of etnische 
afkomst, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

Or. en

Amendement 223
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten de 
socialebeschermingsstelsels moderniseren 
om te voorzien in een adequate, 
doeltreffende, efficiënte en duurzame 
sociale bescherming in alle levensfasen, 
om sociale inclusie en opwaartse sociale 
mobiliteit te stimuleren, 
arbeidsmarktparticipatie aantrekkelijker te 
maken en ongelijkheid aan te pakken, 
onder meer via de opzet van hun belasting- 
en uitkeringsstelsels. Het aanvullen van 
algemene benaderingswijzen met 

De lidstaten moeten de 
socialebeschermingsstelsels verbeteren om 
te voorzien in een adequate, doeltreffende 
en efficiënte sociale bescherming in alle 
levensfasen, om sociale inclusie en 
opwaartse sociale mobiliteit te stimuleren, 
arbeidsmarktparticipatie aantrekkelijker te 
maken en ongelijkheid aan te pakken, 
onder meer via een verbeterde 
trapsgewijze opzet van hun belasting- en 
uitkeringsstelsels ten behoeve van de 
armste en meest kwetsbare groepen. Het 
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selectieve zal de doeltreffendheid van de 
socialebeschermingsstelsels verhogen. De 
modernisering van de 
socialebeschermingsstelsels moet leiden tot 
betere toegang, kwaliteit, toereikendheid 
en duurzaamheid.

aanvullen van algemene benaderingswijzen 
met selectieve zal de doeltreffendheid van 
de socialebeschermingsstelsels verhogen. 
De verbetering van de 
socialebeschermingsstelsels moet leiden tot 
betere toegang, kwaliteit en 
toereikendheid.

Or. it

Amendement 224
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten de 
socialebeschermingsstelsels moderniseren 
om te voorzien in een adequate, 
doeltreffende, efficiënte en duurzame 
sociale bescherming in alle levensfasen, 
om sociale inclusie en opwaartse sociale 
mobiliteit te stimuleren, 
arbeidsmarktparticipatie aantrekkelijker te 
maken en ongelijkheid aan te pakken, 
onder meer via de opzet van hun belasting- 
en uitkeringsstelsels. Het aanvullen van 
algemene benaderingswijzen met 
selectieve zal de doeltreffendheid van de 
socialebeschermingsstelsels verhogen. De 
modernisering van de 
socialebeschermingsstelsels moet leiden tot 
betere toegang, kwaliteit, toereikendheid 
en duurzaamheid.

De lidstaten moeten toereikende 
investeringen in de 
socialebeschermingsstelsels waarborgen 
om te voorzien in een adequate, 
doeltreffende, efficiënte en duurzame 
sociale bescherming in alle levensfasen, 
om armoede te bestrijden en sociale 
inclusie en opwaartse sociale convergentie 
te stimuleren, arbeidsmarktparticipatie te 
ondersteunen en ongelijkheid aan te 
pakken, onder meer via de opzet van hun 
belasting- en uitkeringsstelsels. Het 
aanvullen van algemene benaderingswijzen 
met selectieve zal de doeltreffendheid van 
de socialebeschermingsstelsels verhogen. 
De bevordering van de 
socialebeschermingsstelsels moet leiden tot 
betere toegang, kwaliteit, toereikendheid 
en duurzaamheid.

Or. en

Amendement 225
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
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Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten de 
socialebeschermingsstelsels moderniseren 
om te voorzien in een adequate, 
doeltreffende, efficiënte en duurzame 
sociale bescherming in alle levensfasen, 
om sociale inclusie en opwaartse sociale 
mobiliteit te stimuleren, 
arbeidsmarktparticipatie aantrekkelijker te 
maken en ongelijkheid aan te pakken, 
onder meer via de opzet van hun belasting- 
en uitkeringsstelsels. Het aanvullen van 
algemene benaderingswijzen met 
selectieve zal de doeltreffendheid van de 
socialebeschermingsstelsels verhogen. De 
modernisering van de 
socialebeschermingsstelsels moet leiden tot 
betere toegang, kwaliteit, toereikendheid 
en duurzaamheid.

De lidstaten moeten de 
socialebeschermingsstelsels moderniseren 
om te voorzien in een adequate, 
doeltreffende, efficiënte en duurzame 
sociale bescherming voor iedereen in alle 
levensfasen, om sociale inclusie en 
opwaartse sociale mobiliteit te stimuleren, 
arbeidsmarktparticipatie aantrekkelijker te 
maken en ongelijkheid aan te pakken, 
onder meer via de opzet van hun belasting- 
en uitkeringsstelsels. Het aanvullen van 
algemene benaderingswijzen met 
selectieve zal de doeltreffendheid van de 
socialebeschermingsstelsels verhogen. De 
modernisering van de 
socialebeschermingsstelsels moet leiden tot 
betere toegang, kwaliteit, toereikendheid 
en duurzaamheid.

Or. fr

Amendement 226
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten de 
socialebeschermingsstelsels moderniseren 
om te voorzien in een adequate, 
doeltreffende, efficiënte en duurzame 
sociale bescherming in alle levensfasen, 
om sociale inclusie en opwaartse sociale 
mobiliteit te stimuleren, 
arbeidsmarktparticipatie aantrekkelijker te 
maken en ongelijkheid aan te pakken, 
onder meer via de opzet van hun belasting- 

De lidstaten moeten de 
socialebeschermingsstelsels moderniseren 
om te voorzien in een adequate, 
doeltreffende, efficiënte en duurzame 
sociale bescherming in alle levensfasen, 
om sociale inclusie en opwaartse sociale 
mobiliteit te stimuleren, 
arbeidsmarktparticipatie te ondersteunen 
en ongelijkheid aan te pakken, onder meer 
via de opzet van hun belasting- en 



AM\1204616NL.docx 87/98 PE650.691v01-00

NL

en uitkeringsstelsels. Het aanvullen van 
algemene benaderingswijzen met 
selectieve zal de doeltreffendheid van de 
socialebeschermingsstelsels verhogen. De 
modernisering van de 
socialebeschermingsstelsels moet leiden tot 
betere toegang, kwaliteit, toereikendheid 
en duurzaamheid.

uitkeringsstelsels. Het aanvullen van 
algemene benaderingswijzen met 
selectieve zal de doeltreffendheid van de 
socialebeschermingsstelsels verhogen. De 
modernisering van de 
socialebeschermingsstelsels moet leiden tot 
betere toegang, kwaliteit, toereikendheid 
en duurzaamheid.

Or. pl

Amendement 227
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten de drie componenten 
van actieve inclusie ontwikkelen en 
integreren: voldoende inkomenssteun, 
inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot 
kwalititatief goede, op de individuele 
behoeften afgestemde 
ondersteuningsdiensten. In de 
socialebeschermingsstelsels moet iedereen 
die over onvoldoende middelen beschikt 
toegang hebben tot toereikende 
voorzieningen voor een minimuminkomen 
en moet sociale inclusie worden 
gestimuleerd door mensen, onder meer via 
gerichte sociale diensten, aan te moedigen 
actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt 
en de samenleving.

De lidstaten moeten de drie componenten 
van actieve inclusie ontwikkelen en 
integreren: voldoende inkomenssteun, 
inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot 
kwalitatief goede, op de individuele 
behoeften afgestemde 
ondersteuningsdiensten. In de 
socialebeschermingsstelsels moet iedereen 
die over onvoldoende middelen beschikt 
toegang hebben tot voorzieningen voor een 
fatsoenlijk minimuminkomen en moet 
sociale inclusie worden gestimuleerd door 
mensen, onder meer via gerichte sociale 
diensten, aan te moedigen actief deel te 
nemen aan de arbeidsmarkt en de 
samenleving.

Or. sk

Amendement 228
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten de drie componenten 
van actieve inclusie ontwikkelen en 
integreren: voldoende inkomenssteun, 
inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot 
kwalititatief goede, op de individuele 
behoeften afgestemde 
ondersteuningsdiensten. In de 
socialebeschermingsstelsels moet iedereen 
die over onvoldoende middelen beschikt 
toegang hebben tot toereikende 
voorzieningen voor een minimuminkomen 
en moet sociale inclusie worden 
gestimuleerd door mensen, onder meer via 
gerichte sociale diensten, aan te moedigen 
actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt 
en de samenleving.

De lidstaten moeten de drie componenten 
van actieve inclusie ontwikkelen en 
integreren: voldoende inkomenssteun, 
inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot 
kwalitatief goede, op de individuele 
behoeften afgestemde 
ondersteuningsdiensten. In de 
socialebeschermingsstelsels moet iedereen 
die over onvoldoende middelen beschikt 
toegang hebben tot toereikende 
voorzieningen voor een minimuminkomen 
en moet sociale inclusie worden 
gestimuleerd door de actieve deelname van 
mensen aan de arbeidsmarkt en de 
samenleving te ondersteunen, onder meer 
via gerichte sociale diensten.

Or. pl

Amendement 229
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten de drie componenten 
van actieve inclusie ontwikkelen en 
integreren: voldoende inkomenssteun, 
inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot 
kwalititatief goede, op de individuele 
behoeften afgestemde 
ondersteuningsdiensten. In de 
socialebeschermingsstelsels moet iedereen 
die over onvoldoende middelen beschikt 
toegang hebben tot toereikende 
voorzieningen voor een minimuminkomen 
en moet sociale inclusie worden 
gestimuleerd door mensen, onder meer via 
gerichte sociale diensten, aan te moedigen 
actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt 
en de samenleving.

De lidstaten moeten de drie componenten 
van actieve inclusie ontwikkelen en 
integreren: voldoende inkomenssteun, 
inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot 
kwalitatief goede, op de individuele 
behoeften afgestemde diensten. In de 
socialebeschermingsstelsels moet iedereen 
die over onvoldoende middelen beschikt 
toegang hebben tot toereikende 
voorzieningen voor een minimuminkomen 
en moet sociale inclusie worden 
gestimuleerd door mensen, onder meer via 
gerichte sociale diensten, aan te moedigen 
actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt 
en de samenleving.
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Or. en

Motivering

De bestaande “drie componenten van actieve inclusie” omvatten al het begrip 
“hoogwaardige diensten”, dus we stellen voor het woord “diensten” te gebruiken in plaats 
van “ondersteuningsdiensten”.

Amendement 230
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 
gezondheidszorg en langdurige zorg is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
Er moet specifieke aandacht uitgaan naar 
de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting, waaronder armoede onder 
werkenden en kinderen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 
personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap, onder andere 
wat toegankelijkheid betreft. Voor dak- en 
thuisloosheid is een specifieke aanpak 
nodig.

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 
gezondheidszorg en langdurige zorg is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
Er moet specifieke aandacht uitgaan naar 
de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting, waaronder armoede onder 
werkenden en kinderen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 
personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. De lidstaten 
moeten eveneens maatregelen nemen om 
te zorgen voor een billijke transitie op het 
gebied van de verbetering van de energie-
efficiëntie van bestaande woningen en om 
in het kader van de Green Deal op 
passende wijze het probleem van de 
energiearmoede aan te pakken. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap, onder andere 
wat toegankelijkheid betreft. Voor dak- en 
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thuisloosheid is een specifieke aanpak 
nodig, die dient te zijn gebaseerd op de 
aanpak “eerst een woning”.

Or. fr

Amendement 231
Guido Reil

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 
gezondheidszorg en langdurige zorg is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
Er moet specifieke aandacht uitgaan naar 
de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting, waaronder armoede onder 
werkenden en kinderen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 
personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap, onder andere 
wat toegankelijkheid betreft. Voor dak- en 
thuisloosheid is een specifieke aanpak 
nodig.

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 
gezondheidszorg en langdurige zorg is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
Er moet specifieke aandacht uitgaan naar 
de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting, waaronder armoede onder 
werkenden en kinderen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 
personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap, onder andere 
wat toegankelijkheid betreft. De 
economische gevolgen van de COVID-19-
crisis leiden tot een toename van 
dakloosheid in de afzonderlijke lidstaten. 
Daarnaast leiden de maatregelen en 
exitbeperkingen tot een aanzienlijke 
toename van huiselijk geweld. De 
lidstaten moeten deze ontwikkelingen met 
gerichte maatregelen tegengaan.

Or. de
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Amendement 232
Evelyn Regner

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 
gezondheidszorg en langdurige zorg is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
Er moet specifieke aandacht uitgaan naar 
de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting, waaronder armoede onder 
werkenden en kinderen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 
personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap, onder andere 
wat toegankelijkheid betreft. Voor dak- en 
thuisloosheid is een specifieke aanpak 
nodig.

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 
gezondheidszorg en langdurige zorg is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
Er moet specifieke aandacht uitgaan naar 
de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting, met speciale aandacht voor 
armoede onder werkenden, kinderen, 
ouderen, alleenstaande ouders, met name 
alleenstaande moeders, etnische 
minderheden, migranten, personen met 
een handicap en daklozen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 
personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap, onder andere 
wat toegankelijkheid betreft. Voor dak- en 
thuisloosheid is een specifieke aanpak 
nodig.

Or. en

Amendement 233
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 
gezondheidszorg en langdurige zorg is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
Er moet specifieke aandacht uitgaan naar 
de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting, waaronder armoede onder 
werkenden en kinderen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 
personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap, onder andere 
wat toegankelijkheid betreft. Voor dak- en 
thuisloosheid is een specifieke aanpak 
nodig.

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 
gezondheidszorg en langdurige zorg, met 
inclusie telkens als vaste waarde, is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
Er moet specifieke aandacht uitgaan naar 
de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting die onder meer personen met 
een handicap treft evenals mensen die 
armoede ervaren ondanks het feit dat ze 
werk hebben en mensen die te maken 
krijgen met kinderarmoede. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 
personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap, onder andere 
wat toegankelijkheid betreft. Voor dak- en 
thuisloosheid is een specifieke aanpak 
nodig.

Or. pl

Amendement 234
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 
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gezondheidszorg en langdurige zorg is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
Er moet specifieke aandacht uitgaan naar 
de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting, waaronder armoede onder 
werkenden en kinderen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 
personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap, onder andere 
wat toegankelijkheid betreft. Voor dak- en 
thuisloosheid is een specifieke aanpak 
nodig.

gezondheidszorg en langdurige zorg is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
Er moet specifieke aandacht uitgaan naar 
de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting, waaronder armoede onder 
werkenden en kinderen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 
personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap en de volledige 
toegankelijkheid van deze diensten, en de 
omgeving ervan, moet worden 
gewaarborgd. Voor dak- en thuisloosheid 
is een specifieke aanpak nodig.

Or. sk

Amendement 235
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 
gezondheidszorg en langdurige zorg is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
Er moet specifieke aandacht uitgaan naar 
de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting, waaronder armoede onder 
werkenden en kinderen. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 

De beschikbaarheid van betaalbare, 
toegankelijke en hoogwaardige diensten 
zoals onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen, buitenschoolse opvang, 
onderwijs, opleiding, huisvesting, 
gezondheidszorg en langdurige zorg is een 
vereiste om gelijke kansen te garanderen. 
De strijd tegen armoede, materiële 
deprivatie en sociale uitsluiting, waaronder 
armoede onder werkenden en kinderen, 
moet worden geïntensiveerd. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat iedereen, ook 
kinderen, toegang heeft tot essentiële 
diensten. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat mensen in nood en kwetsbare 
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personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap, onder andere 
wat toegankelijkheid betreft. Voor dak- en 
thuisloosheid is een specifieke aanpak 
nodig.

personen toegang hebben tot passende 
sociale huisvesting of bijstand op het 
gebied van huisvesting. Bij deze 
dienstverlening moet rekening worden 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met een handicap, onder andere 
wat toegankelijkheid betreft. Voor dak- en 
thuisloosheid is een specifieke aanpak 
nodig.

Or. fr

Amendement 236
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten tijdige toegang tot 
betaalbare preventieve en curatieve 
gezondheidszorg en langdurige zorg van 
goede kwaliteit garanderen, en tegelijk de 
duurzaamheid ervan op lange termijn 
vrijwaren.

De lidstaten moeten tijdige toegang tot 
betaalbare preventieve en curatieve 
gezondheidszorg en langdurige zorg van 
goede kwaliteit garanderen, en tegelijk de 
duurzaamheid van het 
gezondheidszorgstelsel op lange termijn 
vrijwaren zonder meer 
verantwoordelijkheid te leggen bij het 
individu.

Or. sk

Amendement 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten tijdige toegang tot 
betaalbare preventieve en curatieve 
gezondheidszorg en langdurige zorg van 
goede kwaliteit garanderen, en tegelijk de 
duurzaamheid ervan op lange termijn 

De lidstaten moeten algemene en tijdige 
toegang tot betaalbare preventieve en 
curatieve gezondheidszorg en langdurige 
zorg van goede kwaliteit garanderen.
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vrijwaren.

Or. it

Amendement 238
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten tijdige toegang tot 
betaalbare preventieve en curatieve 
gezondheidszorg en langdurige zorg van 
goede kwaliteit garanderen, en tegelijk de 
duurzaamheid ervan op lange termijn 
vrijwaren.

De lidstaten moeten meer investeren in en 
tijdige toegang garanderen tot openbare 
preventieve en curatieve gezondheidszorg 
en langdurige zorg van hoogwaardige 
kwaliteit, en tegelijk de duurzaamheid 
ervan op lange termijn vrijwaren.

Or. en

Amendement 239
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten de gezondheid van 
hun ouderen waarborgen, hun 
ziekenhuisopname en behandeling 
garanderen en elke vorm van 
discriminatie op grond van leeftijd 
vermijden.

Or. es

Amendement 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de stijgende levensverwachting en 
demografische veranderingen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de 
pensioenstelsels voor werknemers en 
zelfstandigen adequaat en houdbaar 
blijven; de stelsels moeten zowel vrouwen 
als mannen gelijke kansen bieden om 
pensioenrechten op te bouwen, onder meer 
via aanvullende stelsels die een adequaat 
inkomen garanderen. 
Pensioenhervormingen moeten gepaard 
gaan met maatregelen om het 
beroepsleven te verlengen, bijvoorbeeld 
door de effectieve pensioenleeftijd op te 
trekken, en moeten worden ingepast in 
strategieën voor actief ouder worden. De 
lidstaten moeten een constructieve dialoog 
met de sociale partners en andere 
belanghebbenden aangaan en zorgen dat de 
hervormingen geleidelijk worden 
ingevoerd.

Door de stijgende levensverwachting en 
demografische veranderingen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de 
pensioenstelsels voor werknemers en 
zelfstandigen adequaat blijven; de stelsels 
moeten zowel vrouwen als mannen gelijke 
kansen bieden om pensioenrechten op te 
bouwen, onder meer via aanvullende 
stelsels die een adequaat inkomen 
garanderen en volledige bescherming 
tegen armoede bieden. 
Pensioenhervormingen moeten gericht zijn 
op het waarborgen van maximale 
rechtvaardigheid, en moeten worden 
ingepast in strategieën voor actief ouder 
worden. Deze hervormingen moeten 
werknemers de mogelijkheid bieden om 
zelf te beslissen op welke leeftijd en na 
hoeveel loopbaanjaren ze met pensioen 
gaan. Daarbij moet geleidelijke 
intergenerationele overdracht worden 
aangemoedigd als instrument om de 
werkuren van werknemers die dicht bij 
hun pensioen staan, te verminderen door 
jongeren in dienst te nemen. De bedoeling 
is dus om zowel de werkgelegenheid voor 
jongeren als de begeleiding van 
werknemers richting hun pensionering te 
bevorderen, waarbij een overdracht van 
kennis en ervaring tussen generaties 
wordt gegarandeerd. De lidstaten moeten 
een constructieve dialoog met de sociale 
partners en andere belanghebbenden 
aangaan en zorgen dat de hervormingen 
geleidelijk worden ingevoerd.

Or. it

Amendement 241
Miriam Lexmann
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Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de stijgende levensverwachting en 
demografische veranderingen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de 
pensioenstelsels voor werknemers en 
zelfstandigen adequaat en houdbaar 
blijven; de stelsels moeten zowel vrouwen 
als mannen gelijke kansen bieden om 
pensioenrechten op te bouwen, onder meer 
via aanvullende stelsels die een adequaat 
inkomen garanderen. 
Pensioenhervormingen moeten gepaard 
gaan met maatregelen om het beroepsleven 
te verlengen, bijvoorbeeld door de 
effectieve pensioenleeftijd op te trekken, 
en moeten worden ingepast in strategieën 
voor actief ouder worden. De lidstaten 
moeten een constructieve dialoog met de 
sociale partners en andere 
belanghebbenden aangaan en zorgen dat de 
hervormingen geleidelijk worden 
ingevoerd.

Door de stijgende levensverwachting en 
demografische veranderingen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de 
pensioenstelsels voor werknemers en 
zelfstandigen adequaat en houdbaar 
blijven; de stelsels moeten zowel vrouwen 
als mannen gelijke kansen bieden om 
pensioenrechten op te bouwen, onder meer 
via aanvullende stelsels die een fatsoenlijk 
inkomen garanderen. 
Pensioenhervormingen moeten gepaard 
gaan met maatregelen om het beroepsleven 
te verlengen, bijvoorbeeld door de 
effectieve pensioenleeftijd op te trekken, 
en moeten worden ingepast in strategieën 
voor actief ouder worden, waarbij het 
besluit van senioren om langer 
economisch actief te blijven, dan wel niet 
langer aan de arbeidsmarkt deel te 
nemen, moet worden geëerbiedigd. De 
lidstaten moeten een constructieve dialoog 
met de sociale partners en andere 
belanghebbenden aangaan en zorgen dat de 
hervormingen geleidelijk worden 
ingevoerd.

Or. sk

Amendement 242
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 8 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de stijgende levensverwachting en 
demografische veranderingen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de 

Gelet op de stijgende levensverwachting en 
demografische veranderingen moeten de 
lidstaten ervoor zorgen dat de 
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pensioenstelsels voor werknemers en 
zelfstandigen adequaat en houdbaar 
blijven; de stelsels moeten zowel vrouwen 
als mannen gelijke kansen bieden om 
pensioenrechten op te bouwen, onder meer 
via aanvullende stelsels die een adequaat 
inkomen garanderen. 
Pensioenhervormingen moeten gepaard 
gaan met maatregelen om het beroepsleven 
te verlengen, bijvoorbeeld door de 
effectieve pensioenleeftijd op te trekken, 
en moeten worden ingepast in strategieën 
voor actief ouder worden. De lidstaten 
moeten een constructieve dialoog met de 
sociale partners en andere 
belanghebbenden aangaan en zorgen dat de 
hervormingen geleidelijk worden 
ingevoerd.

pensioenstelsels voor werknemers en 
zelfstandigen adequaat en houdbaar 
blijven; de stelsels moeten zowel vrouwen 
als mannen gelijke kansen bieden om 
pensioenrechten op te bouwen op basis van 
openbare pensioenstelsels en 
bedrijfspensioenregelingen zodat zij 
verzekerd zijn van een fatsoenlijk 
pensioeninkomen boven de 
armoedegrens. Pensioenhervormingen 
moeten gepaard gaan met maatregelen die 
een gezond beroepsleven waarborgen en 
het hiaat overbruggen tussen de effectieve 
en wettelijke pensioenleeftijd, in 
combinatie met strategieën voor actief 
ouder worden. De lidstaten moeten een 
constructieve dialoog met de sociale 
partners en andere belanghebbenden 
aangaan en zorgen dat de hervormingen 
geleidelijk worden ingevoerd.

Or. en


