
AM\1212310NL.docx PE657.169v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2020/1998(BUD)

7.9.2020

AMENDEMENTEN
1 - 82
Ontwerpadvies
Lucia Ďuriš Nicholsonová
(PE654.005v01-00)

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 - alle 
afdelingen
(COM(2020)0300 – 2020/1998(BUD))



PE657.169v01-00 2/54 AM\1212310NL.docx

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1212310NL.docx 3/54 PE657.169v01-00

NL

Amendement 1
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. overwegende dat uit een 
Eurofound-enquête is gebleken dat de 
financiële maatregelen die de regeringen 
en de sociale partners tijdens de pandemie 
hebben getroffen, de financiële 
moeilijkheden hebben verminderd; 
overwegende dat uit de enquête ook blijkt 
dat er veel meer vertrouwen is zowel in de 
nationale overheid als in de EU onder de 
respondenten die steun ontvingen; 
overwegende dat uit de enquête blijkt dat 
door de economische gevolgen van de 
COVID-19-pandemie meer gezinnen 
onder financiële druk staan dan vóór het 
begin van de crisis; overwegende dat bijna 
de helft van alle respondenten (47 %) 
aangeeft dat zijn gezin moeite heeft om de 
eindjes aan elkaar te knopen; 

Or. en

Amendement 2
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. overwegende dat uit een 
Eurofound-enquête is gebleken dat 13 % 
van de zelfstandige respondenten zonder 
personeel en 8 % van de respondenten die 
voor een werkgever werkten, werkloos is 
geworden sinds het begin van de COVID-
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19-pandemie; overwegende dat 
respondenten in de jongste leeftijdsgroep 
(18-34 jaar) en personen met lager of 
middelbaar onderwijs vaker werkloos zijn 
geworden tijdens de pandemie;

Or. en

Amendement 3
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. overwegende dat uit een onderzoek 
van Eurofound blijkt dat de COVID-19-
crisis een ernstig risico inhoudt dat de 
vooruitgang die is geboekt op het gebied 
van gendergelijkheid inzake 
arbeidsparticipatie, tientallen jaren wordt 
teruggedraaid, met name als de activiteit 
verder wordt belemmerd in sectoren waar 
vrouwen oververtegenwoordigd zijn; 
overwegende dat het nemen van 
maatregelen zowel een sociale als een 
economische noodzaak is; overwegende 
dat het belangrijk is beleidsmaatregelen te 
nemen die gendergelijkheid en de 
integratie van vrouwen in de arbeidsmarkt 
kunnen ondersteunen;

Or. en

Amendement 4
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

-1 quater. overwegende dat de 
gezondheidscrisis naar verwachting zal 
leiden tot een economische en sociale 
crisis met ernstige gevolgen voor de 
arbeidsmarkten; overwegende dat uit 
eerder onderzoek van Eurofound is 
gebleken dat deze situatie kan worden 
aangepakt met maatregelen van de 
overheid en de sociale partners om 
werkgelegenheid of inkomenssteun voor 
werklozen en mensen buiten de 
beroepsbevolking in stand te houden en te 
creëren, waarbij in dit verband het belang 
wordt erkend van gecofinancierde 
maatregelen uit Europese fondsen zoals 
het ESF en het EFG;

Or. en

Amendement 5
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de voorgestelde 
ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op de 
nieuwe voorstellen van de Commissie d.d. 
27 mei 2020 voor het Meerjarig Financieel 
Kader 2021-2027 en betreurt dat het 
voorstel van de Raad van 21 juli 2020 
onder dat herziene Commissievoorstel ligt 
(25 700 miljoen EUR);

1. erkent dat de voorgestelde 
ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op de 
nieuwe voorstellen van de Commissie d.d. 
27 mei 2020 voor het Meerjarig Financieel 
Kader 2021-2027;

Or. de

Amendement 6
Elena Lizzi
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de voorgestelde 
ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op de 
nieuwe voorstellen van de Commissie d.d. 
27 mei 2020 voor het Meerjarig Financieel 
Kader 2021-2027 en betreurt dat het 
voorstel van de Raad van 21 juli 2020 
onder dat herziene Commissievoorstel ligt 
(25 700 miljoen EUR);

1. erkent dat de voorgestelde 
ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op de 
nieuwe voorstellen van de Commissie d.d. 
27 mei 2020 voor het Meerjarig Financieel 
Kader 2021-2027 en neemt kennis van het 
feit dat het voorstel van de Raad van 21 juli 
2020 onder dat herziene 
Commissievoorstel ligt (25 700 miljoen 
EUR);

Or. it

Amendement 7
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de voorgestelde 
ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op de 
nieuwe voorstellen van de Commissie d.d. 
27 mei 2020 voor het Meerjarig Financieel 
Kader 2021-2027 en betreurt dat het 
voorstel van de Raad van 21 juli 2020 
onder dat herziene Commissievoorstel ligt 
(25 700 miljoen EUR);

1. erkent dat de voorgestelde 
ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op de 
nieuwe voorstellen van de Commissie d.d. 
27 mei 2020 voor het Meerjarig Financieel 
Kader 2021-2027 en betreurt dat het 
voorstel van de Raad van 21 juli 2020 
onder dat herziene Commissievoorstel ligt 
(25 700 miljoen EUR); is verheugd over 
het historische herstelplan dat door de 
Europese Raad is aangenomen, maar 
betreurt dat het voorstel van de Raad van 
21 juli 2020 over het MFK onder dat 
herziene Commissievoorstel ligt (-25 700 
miljoen EUR);

Or. fr

Amendement 8
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
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Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de voorgestelde 
ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op de 
nieuwe voorstellen van de Commissie d.d. 
27 mei 2020 voor het Meerjarig Financieel 
Kader 2021-2027 en betreurt dat het 
voorstel van de Raad van 21 juli 2020 
onder dat herziene Commissievoorstel ligt 
(25 700 miljoen EUR);

1. erkent dat de voorgestelde 
ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op de 
nieuwe voorstellen van de Commissie d.d. 
27 mei 2020 voor het Meerjarig Financieel 
Kader 2021-2027 en betreurt dat het 
voorstel van de Raad van 21 juli 2020 
onder dat herziene Commissievoorstel ligt 
(25 700 miljoen EUR); betreurt bovendien 
de late en ontoereikende respons van 
beide instellingen om de sociale gevolgen 
van de COVID-19-pandemie aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 9
Kira Marie Peter-Hansen
on behalf of  the Greens/EFA Group

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat de voorgestelde 
ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op de 
nieuwe voorstellen van de Commissie d.d. 
27 mei 2020 voor het Meerjarig Financieel 
Kader 2021-2027 en betreurt dat het 
voorstel van de Raad van 21 juli 2020 
onder dat herziene Commissievoorstel ligt 
(25 700 miljoen EUR);

1. erkent dat de voorgestelde 
ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op de 
nieuwe voorstellen van de Commissie d.d. 
27 mei 2020 voor het Meerjarig Financieel 
Kader 2021-2027 en betreurt dat het 
voorstel van de Raad van 21 juli 2020 
onder dat herziene Commissievoorstel ligt 
(25 700 miljoen EUR); benadrukt het feit 
dat de huidige uitzonderlijke 
omstandigheden niet kunnen worden 
aangepakt met een begroting die is 
ontworpen voor de gewone gang van 
zaken en benadrukt het feit dat een 
ambitieuzere respons nodig is, in 
overeenstemming met het standpunt van 
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het Europees Parlement;

Or. en

Amendement 10
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat, vóór de 
COVID-19-pandemie, al meer dan 100 
miljoen Europeanen dagelijks kampten met 
armoede en gebrek en dat de situatie ten 
gevolge van de pandemie waarschijnlijk 
zal verslechteren; erkent de cruciale rol van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG), het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) en het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (FEAD) in het 
huidige MFK 2014-2020;

2. herinnert eraan dat, vóór de 
COVID-19-pandemie, al meer dan 100 
miljoen Europeanen dagelijks kampten met 
armoede en gebrek en dat de situatie ten 
gevolge van de pandemie verder zal 
verslechteren; erkent de cruciale rol van 
alle Europese fondsen en programma’s op 
sociaal gebied, in het bijzonder het 
Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG), het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) en het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (FEAD) in het 
huidige MFK 2014-2020, en de nog 
essentiëlere rol die het ESF+ en het EFG 
zullen spelen in de komende 7 jaar;

Or. en

Amendement 11
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat, vóór de 
COVID-19-pandemie, al meer dan 100 

2. herinnert eraan dat, vóór de 
COVID-19-pandemie, al meer dan 100 
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miljoen Europeanen dagelijks kampten met 
armoede en gebrek en dat de situatie ten 
gevolge van de pandemie waarschijnlijk 
zal verslechteren; erkent de cruciale rol 
van het Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG), het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) en het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (FEAD) in het 
huidige MFK 2014-2020;

miljoen Europeanen dagelijks kampten met 
armoede en gebrek en dat de situatie ten 
gevolge van de pandemie waarschijnlijk 
zal verslechteren; neemt kennis van de rol 
van het Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG), het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) en het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (FEAD) in het 
huidige MFK 2014-2020;

Or. it

Amendement 12
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat, vóór de 
COVID-19-pandemie, al meer dan 100 
miljoen Europeanen dagelijks kampten met 
armoede en gebrek en dat de situatie ten 
gevolge van de pandemie waarschijnlijk 
zal verslechteren; erkent de cruciale rol van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG), het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) en het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (FEAD) in het 
huidige MFK 2014-2020;

2. herinnert eraan dat, vóór de 
COVID-19-pandemie, al meer dan 100 
miljoen Europeanen dagelijks kampten met 
armoede en gebrek en dat de situatie ten 
gevolge van de pandemie waarschijnlijk 
zal verslechteren, met name voor de 
kwetsbare maatschappelijke groepen; 
erkent de cruciale rol van het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG), het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) en het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (FEAD) in het 
huidige MFK 2014-2020;

Or. el

Amendement 13
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. herinnert eraan dat, vóór de 
COVID-19-pandemie, al meer dan 100 
miljoen Europeanen dagelijks kampten met 
armoede en gebrek en dat de situatie ten 
gevolge van de pandemie waarschijnlijk 
zal verslechteren; erkent de cruciale rol van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG), het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) en het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (FEAD) in het 
huidige MFK 2014-2020;

2. herinnert eraan dat, vóór de 
COVID-19-pandemie, al meer dan 100 
miljoen Europeanen dagelijks kampten met 
armoede en gebrek en dat de situatie ten 
gevolge van de pandemie waarschijnlijk 
zal verslechteren; erkent de cruciale rol van 
het Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG), het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) en het Fonds voor Europese hulp 
aan de meest behoeftigen (FEAD) in het 
huidige MFK 2014-2020; dringt er bij de 
Unie op aan meer te doen om de cohesie 
en de sociale convergentie in Europa te 
vergroten; stelt voor de ESF-begroting, en 
met name het FEAD, te verdubbelen om 
de armoede in Europa te bestrijden;

Or. en

Amendement 14
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 
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op dat de begroting ertoe moet bijdragen 
dat de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

op dat alleen een sociale en duurzame 
begroting die niemand in de steek laat – 
met inbegrip van atypische huishoudens 
zoals LGBTIQ+-gezinnen, 
eenoudergezinnen, ouderen, migranten en 
vluchtelingen, Roma, jongeren en andere 
achtergestelde groepen, alsmede de 
culturele en creatieve sector – een impact 
zal hebben op het herstel na de COVID-
19-pandemie;

Or. en

Amendement 15
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 
op dat de begroting ertoe moet bijdragen 
dat de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen en hun gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst er 
in deze context op dat 2021 een kritiek jaar 
zal zijn voor de begroting; onderstreept 
met name dat in de begroting prioriteit 
moet worden gegeven aan het verbeteren 
van de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector, in crisistijden die, 
ten gevolge van de COVID-19-pandemie, 
hun weerga niet kennen;

Or. en

Amendement 16
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 
op dat de begroting ertoe moet bijdragen 
dat de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak en de disproportionele 
maatregelen van de regeringen van de 
lidstaten duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 
op dat de begroting ertoe moet bijdragen 
dat de situatie in de economische en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

Or. de

Amendement 17
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers, vooral de 
grensarbeiders, en bedrijven, met name de 
micro-ondernemingen en de kmo’s,  met 
als gevolg dat ook een antwoord zonder 
weerga is vereist; wijst erop dat 2021 een 
kritiek jaar zal zijn voor de begroting, als 
het eerste jaar van het MFK 2021-2027 en 
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op dat de begroting ertoe moet bijdragen 
dat de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

het eerste “post-COVID-19” hersteljaar; 
wijst er met name op dat de begroting ertoe 
moet bijdragen dat de situatie in de sociale 
en werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

Or. fr

Amendement 18
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst erop dat 
2021 een kritiek jaar zal zijn voor de 
begroting, als het eerste jaar van het MFK 
2021-2027 en het eerste “post-COVID-19” 
hersteljaar; wijst er met name op dat de 
begroting ertoe moet bijdragen dat de 
situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
doeltreffend antwoord zonder weerga is 
vereist; wijst erop dat 2021 een kritiek jaar 
zal zijn voor de begroting, als het eerste 
jaar van het MFK 2021-2027 en het eerste 
“post-COVID-19” hersteljaar; wijst er met 
name op dat de begroting ertoe moet 
bijdragen dat de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

Or. el

Amendement 19
Miriam Lexmann
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 
op dat de begroting ertoe moet bijdragen 
dat de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers, ngo’s en 
liefdadigheidsorganisaties, en bedrijven, 
met als gevolg dat ook een antwoord 
zonder weerga is vereist; wijst erop dat 
2021 een kritiek jaar zal zijn voor de 
begroting, als het eerste jaar van het MFK 
2021-2027 en het eerste “post-COVID-19” 
hersteljaar; wijst er met name op dat de 
begroting ertoe moet bijdragen dat de 
situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

Or. en

Amendement 20
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 
op dat de begroting ertoe moet bijdragen 

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 
op dat de begroting ertoe moet bijdragen 
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dat de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

dat de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen; benadrukt dat de begroting voor 
2021 niet alleen een antwoord moet 
bieden op de vele sociale en 
arbeidsgerelateerde uitdagingen die de 
COVID-19-pandemie met zich meebrengt, 
maar ook werknemers en ondernemingen 
moet ondersteunen bij de transitie naar 
een economie die meer solidair, meer 
digitaal en groener is;

Or. fr

Amendement 21
Samira Rafaela, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 
op dat de begroting ertoe moet bijdragen 
dat de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen;

3. herinnert eraan dat de COVID-19-
uitbraak duizenden levens heeft geëist in 
Europa, en tot een ongekende crisis heeft 
geleid met desastreuze gevolgen voor 
mensen, gezinnen, werknemers en 
bedrijven, met als gevolg dat ook een 
antwoord zonder weerga is vereist; wijst 
erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor 
de begroting, als het eerste jaar van het 
MFK 2021-2027 en het eerste “post-
COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 
op dat de begroting ertoe moet bijdragen 
dat de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in 
crisistijden die, ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, hun weerga niet 
kennen; is in dit verband ingenomen met 
het feit dat de begroting 2021 zal worden 
aangevuld met 211 miljard EUR aan 
subsidies en ongeveer 133 miljard EUR 
aan leningen in het kader van de Next 
Generation EU, hetgeen ook moet helpen 
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om de sociale en economische gevolgen 
van de crisis aan te pakken;

Or. en

Amendement 22
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het feit dat, 
overeenkomstig artikel 151 VWEU, de 
Unie en de lidstaten, rekening houdend 
met de sociale grondrechten zoals degene 
die zijn vastgesteld in het op 18 oktober 
1961 in Turijn ondertekende Europees 
Sociaal Handvest en in het 
Gemeenschapshandvest van de sociale 
grondrechten van de werkenden van 
1989, zich ten doel stellen de 
werkgelegenheid te bevorderen, de 
verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden, een adequate 
sociale bescherming, de ontwikkeling van 
duurzaam hoogwaardig werk en de 
bestrijding van uitsluiting;

Or. en

Amendement 23
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de begroting voor 
2021 in de eerste plaats gericht moet zijn 
op het milderen van de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie en het ondersteunen 
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van het herstel van de lidstaten, en tevens 
moet voortbouwen op de Europese Green 
Deal en de digitale transformatie; 
benadrukt dat de Unie en alle lidstaten 
volledige solidariteit moeten betonen met 
de meest behoeftigen en ervoor moeten 
zorgen dat geen enkel land de pandemie 
in zijn eentje moet bestrijden;

Or. en

Amendement 24
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-
Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert eraan dat het Parlement 
in zijn resolutie van 17 april 2020 over 
gecoördineerde EU-maatregelen ter 
bestrijding van de COVID-19-pandemie 
en de gevolgen ervan de Commissie en de 
lidstaten heeft verzocht prioriteit te geven 
aan hulp en crisisbeheersmaatregelen 
voor de landen en gebieden overzee en de 
ultraperifere gebieden door middel van 
een speciaal uitzonderlijk 
ondersteuningsfonds;

Or. en

Amendement 25
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen; is van mening dat 



PE657.169v01-00 18/54 AM\1212310NL.docx

NL

veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme 
groepen, wier inclusie op de arbeidsmarkt 
moet worden bevorderd en gesteund;

het scheppen van werkgelegenheid het 
beste instrument is om armoede te 
bestrijden; verzoekt de lidstaten daarom 
kwetsbare personen, met name personen 
met een handicap, volledig op de 
arbeidsmarkt te integreren; verzoekt de 
lidstaten armoede onder kinderen en 
ouderen te bestrijden;

Or. de

Amendement 26
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie op de arbeidsmarkt moet 
worden bevorderd en gesteund;

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
kwetsbare en kansarme groepen, zoals 
personen die in armoede leven, werklozen, 
ouderen, jongeren, personen met een 
handicap, mobiele werknemers en 
migranten;

Or. en

Amendement 27
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid 
en groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie op de arbeidsmarkt moet 
worden bevorderd en gesteund;

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen mogelijkheden 
moeten creëren inzake hoogwaardige 
banen die passen in het kader van de 
Europese Green Deal, groei en duurzame 
ontwikkeling in een klimaatneutrale 
economie, dat zij de veerkracht van onze 
samenlevingen moeten versterken en dat 
zij vergezeld moeten gaan van een sterke 
sociale dimensie om sociale en 
economische ongelijkheden tegen te gaan 
en om te voorzien in de behoeften van 
degenen die het zwaarst door de crisis 
getroffen zijn, met name de momenteel of 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie op de arbeidsmarkt moet 
worden bevorderd en gesteund; erkent dat 
de meeste sectoren die het zwaarst door de 
crisis zijn getroffen, gefeminiseerd zijn, 
alsmede essentiële sectoren met reeds 
precaire arbeidsomstandigheden, en dat 
tijdens de herstelperiode bijzondere 
inspanningen moeten worden geleverd en 
speciale middelen moeten worden 
toegewezen om de arbeidsomstandigheden 
en de erkenning van deze sectoren te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 28
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid 
en groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen en de begroting van 
de Unie ten goede moeten komen aan de 
mensen en in de eerste plaats gericht 
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moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie op de arbeidsmarkt moet 
worden bevorderd en gesteund;

moeten zijn op het bevorderen van 
hoogwaardige banen en duurzame groei 
en op het versterken van de veerkracht van 
onze samenlevingen en dat zij vergezeld 
moeten gaan van een sterke sociale 
dimensie om sociale en economische 
ongelijkheden tegen te gaan en om te 
voorzien in de behoeften van degenen die 
het zwaarst door de crisis getroffen zijn, 
met name de potentieel kwetsbare en 
kansarme groepen, wier inclusie op de 
arbeidsmarkt moet worden bevorderd en 
gesteund;

Or. en

Amendement 29
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie op de arbeidsmarkt moet 
worden bevorderd en gesteund;

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
inclusief minderheden, personen met een 
handicap en alleenstaande ouders, wier 
inclusie op de arbeidsmarkt moet worden 
bevorderd en gesteund;

Or. en

Amendement 30
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie op de arbeidsmarkt moet 
worden bevorderd en gesteund;

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
binnen de EU en in gebieden en landen 
overzee tegen te gaan en om te voorzien in 
de behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie op de arbeidsmarkt moet 
worden bevorderd en gesteund;

Or. en

Amendment 31
Romana Tomc

Draft opinion
Paragraph 4

Draft opinion Amendment

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie op de arbeidsmarkt moet 
worden bevorderd en gesteund;

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie op de arbeidsmarkt moet 
worden bevorderd en gesteund; benadrukt 
dat ouderen tot de meest kwetsbare 
groepen behoren en dat financiële steun 
moet worden verleend aan programma's 
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om hun moeilijkheden te verlichten;

Or. sl

Amendement 32
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie op de arbeidsmarkt moet 
worden bevorderd en gesteund;

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie of handhaving op de 
arbeidsmarkt moet worden bevorderd en 
gesteund;

Or. el

Amendement 33
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 

4. benadrukt dat de 
herstelinspanningen de werkgelegenheid en 
groei moeten aanjagen, alsmede de 
veerkracht van onze samenlevingen 
moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om 
sociale en economische ongelijkheden 
tegen te gaan en om te voorzien in de 
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behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
potentieel kwetsbare en kansarme groepen, 
wier inclusie op de arbeidsmarkt moet 
worden bevorderd en gesteund;

behoeften van degenen die het zwaarst 
door de crisis getroffen zijn, met name de 
jongeren en de potentieel kwetsbare en 
kansarme groepen, wier inclusie op de 
arbeidsmarkt moet worden bevorderd en 
gesteund;

Or. fr

Amendement 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie van de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid een voorrangspunt te 
maken, met name in het kader van het 
Europees herstel, en ten volle gebruik te 
maken van financiële instrumenten zoals 
de jongerengarantie en Europese 
programma's zoals Erasmus +, en 
passende maatregelen te nemen om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken en de 
inzetbaarheid van jongeren te vergroten;

Or. fr

Amendement 35
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. herinnert aan het engagement van 
de Commissie om zo spoedig mogelijk een 
wetgevingsvoorstel in te dienen voor een 
Europese herverzekeringsregeling voor 
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werkloosheidsuitkeringen;

Or. en

Amendement 36
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd dat er in het 
Commissievoorstel in 2021 1,5 miljoen 
EUR wordt toegewezen aan het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst 
erop dat het JTF een belangrijke rol moet 
spelen bij het ondersteunen van de 
herscholing van werknemers;

5. neemt kennis van het feit dat er in 
het Commissievoorstel in 2021 1,5 miljoen 
EUR wordt toegewezen aan het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst 
erop dat het JTF een belangrijke rol moet 
spelen bij het ondersteunen van de 
herscholing van werknemers;

Or. de

Amendement 37
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd dat er in het 
Commissievoorstel in 2021 1,5 miljoen 
EUR wordt toegewezen aan het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst 
erop dat het JTF een belangrijke rol moet 
spelen bij het ondersteunen van de 
herscholing van werknemers;

5. neemt kennis van het feit dat er in 
het Commissievoorstel in 2021 1,5 miljoen 
EUR wordt toegewezen aan het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst 
erop dat het JTF een belangrijke rol moet 
spelen bij het ondersteunen van de 
herscholing van werknemers;

Or. it

Amendement 38
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
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Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd dat er in het 
Commissievoorstel in 2021 1,5 miljoen 
EUR wordt toegewezen aan het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst 
erop dat het JTF een belangrijke rol moet 
spelen bij het ondersteunen van de 
herscholing van werknemers;

5. is verheugd dat er in het 
Commissievoorstel in 2021 1,5 miljoen 
EUR wordt toegewezen aan het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst 
erop dat met het JTF gefocust moet 
worden op de behoeften van individuen en 
op sociaal welzijn en dat het JTF moet 
leiden tot sociale duurzaamheid door de 
creatie van fatsoenlijke en duurzame 
banen en de herscholing van werknemers 
te ondersteunen en door sociale 
infrastructuur te creëren, zodat niemand 
aan zijn lot wordt overgelaten;

Or. en

Amendement 39
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd dat er in het 
Commissievoorstel in 2021 1,5 miljoen 
EUR wordt toegewezen aan het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst 
erop dat het JTF een belangrijke rol moet 
spelen bij het ondersteunen van de 
herscholing van werknemers;

5. is verheugd dat er in het 
Commissievoorstel in 2021 1,5 miljoen 
EUR wordt toegewezen aan het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst 
erop dat het JTF een belangrijke rol moet 
spelen bij het bevorderen van gelijke 
arbeidskansen voor alle genders en het 
ondersteunen van de herscholing van 
werknemers door te voorzien in passende 
opleiding gedurende de hele levensloop;

Or. en
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Amendement 40
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is verheugd dat er in het 
Commissievoorstel in 2021 1,5 miljoen 
EUR wordt toegewezen aan het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst 
erop dat het JTF een belangrijke rol moet 
spelen bij het ondersteunen van de 
herscholing van werknemers;

5. is verheugd dat er in het 
Commissievoorstel in 2021 1,5 miljoen 
EUR wordt toegewezen aan het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst 
erop dat het JTF een belangrijke rol moet 
spelen bij het ondersteunen van de 
herscholing van werknemers voor nieuwe 
moderne jobs;

Or. el

Amendement 41
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is ingenomen met het 
Commissievoorstel voor een begroting met 
meer middelen voor extern optreden, 
waaronder het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF); herinnert aan 
het behandelde voorstel om het EOF op te 
nemen in de EU-begroting, dat wordt 
gesteund door het Parlement en de 
Commissie; herinnert er tevens aan dat de 
gebieden en landen overzee van de EOF-
fondsen moeten profiteren;

Or. en

Amendement 42
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de aanstaande 
rationalisering van het huidige Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (FEAD) en het 
programma voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie (EaSI) in het kader van 
het ESF+, waardoor de synergieën 
kunnen worden vergroot en de 
administratieve rompslomp kan worden 
verminderd; herinnert eraan dat het 
ESF+ het belangrijkste financiële 
instrument zal zijn om de Europese 
sociale dimensie te versterken, door de 
beginselen van de Europese Pijler van 
sociale rechten toe te passen; vestigt met 
name de aandacht op de essentiële rol van 
het ESF+ in de post-pandemiefase; 
waarschuwt dat verlaging van de EFS+-
begroting de tenuitvoerlegging ervan en 
verwezenlijking van de doelstellingen in 
gevaar brengt; is in dit verband bezorgd 
over de ontwerpkredieten die door de 
Commissie zijn voorgesteld voor het ESF+ 
in de ontwerpbegroting 2021 (12 655,1 
miljoen EUR in vastleggingskredieten, 15 
374,8 in betalingskredieten); 

6. is van mening dat het huidige 
Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 
en het programma voor werkgelegenheid 
en sociale innovatie (EaSI) tot dusver 
weinig effect hebben gehad en de 
problemen waarvoor zij zijn opgericht, 
niet doeltreffend hebben aangepakt; wijst 
er met name op dat de administratieve 
rompslomp van het ESF de doeltreffende 
uitvoering van steunprogramma’s 
verhindert; benadrukt het feit dat de 
uitgebreide en complexe administratieve 
voorwaarden voor kleine organisaties zeer 
arbeidsintensief en tijdrovend zijn en dat 
de structuur van het ESF veel meer 
gericht is op procedures dan op analyse; 
benadrukt daarom dat het fonds grondig 
moet worden gerationaliseerd en dat de 
administratieve lasten verminderd moeten 
worden;

Or. de

Amendement 43
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de aanstaande 
rationalisering van het huidige Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het 

6. is verheugd over de aanstaande 
rationalisering van het huidige Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het 
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jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD) en het programma 
voor werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) in het kader van het ESF+, 
waardoor de synergieën kunnen worden 
vergroot en de administratieve rompslomp 
kan worden verminderd; herinnert eraan 
dat het ESF+ het belangrijkste financiële 
instrument zal zijn om de Europese sociale 
dimensie te versterken, door de beginselen 
van de Europese Pijler van sociale 
rechten toe te passen; vestigt met name de 
aandacht op de essentiële rol van het ESF+ 
in de post-pandemiefase; waarschuwt dat 
verlaging van de EFS+-begroting de 
tenuitvoerlegging ervan en verwezenlijking 
van de doelstellingen in gevaar brengt; is in 
dit verband bezorgd over de 
ontwerpkredieten die door de Commissie 
zijn voorgesteld voor het ESF+ in de 
ontwerpbegroting 2021 (12 655,1 miljoen 
EUR in vastleggingskredieten, 15 374,8 in 
betalingskredieten);

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD) en het programma 
voor werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) in het kader van het ESF+, 
waardoor de synergieën kunnen worden 
vergroot en de administratieve rompslomp 
kan worden verminderd; herinnert eraan 
dat het ESF+ het belangrijkste financiële 
instrument zal zijn om de Europese sociale 
dimensie te versterken; vestigt met name 
de aandacht op de essentiële rol van het 
ESF+ in de post-pandemiefase; 
waarschuwt dat verlaging van de EFS+-
begroting de tenuitvoerlegging ervan en 
verwezenlijking van de doelstellingen in 
gevaar brengt; is in dit verband bezorgd 
over de ontwerpkredieten die door de 
Commissie zijn voorgesteld voor het ESF+ 
in de ontwerpbegroting 2021 (12 655,1 
miljoen EUR in vastleggingskredieten, 
15 374,8 in betalingskredieten);

Or. it

Amendement 44
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de aanstaande 
rationalisering van het huidige Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD) en het programma 
voor werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) in het kader van het ESF+, 
waardoor de synergieën kunnen worden 
vergroot en de administratieve rompslomp 

6. neemt kennis van de aanstaande 
rationalisering van het huidige Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD) en het programma 
voor werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) in het kader van het ESF+, 
waardoor de synergieën moeten worden 
vergroot en de administratieve rompslomp 
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kan worden verminderd; herinnert eraan 
dat het ESF+ het belangrijkste financiële 
instrument zal zijn om de Europese sociale 
dimensie te versterken, door de beginselen 
van de Europese Pijler van sociale rechten 
toe te passen; vestigt met name de 
aandacht op de essentiële rol van het 
ESF+ in de post-pandemiefase; 
waarschuwt dat verlaging van de EFS+-
begroting de tenuitvoerlegging ervan en 
verwezenlijking van de doelstellingen in 
gevaar brengt; is in dit verband bezorgd 
over de ontwerpkredieten die door de 
Commissie zijn voorgesteld voor het ESF+ 
in de ontwerpbegroting 2021 (12 655,1 
miljoen EUR in vastleggingskredieten, 
15 374,8 in betalingskredieten);

kan worden verminderd; herinnert eraan 
dat het ESF+ het belangrijkste financiële 
instrument zal zijn om de Europese sociale 
dimensie te versterken, door de beginselen 
van de Europese Pijler van sociale rechten 
toe te passen, en voor het herstel na 
COVID-19; verwerpt elke verlaging van de 
EFS+-begroting, waardoor niet alleen de 
tenuitvoerlegging en de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze begroting 
in gevaar worden gebracht, maar ook een 
effectief herstel; is in dit verband bezorgd 
over de ontwerpkredieten die door de 
Commissie zijn voorgesteld voor het ESF+ 
in de ontwerpbegroting 2021 (12 655,1 
miljoen EUR in vastleggingskredieten, 
15 374,8 in betalingskredieten) en dringt 
erop aan dat deze kredieten aanzienlijk 
worden verhoogd, met name om 
langdurige werkloosheid en werkloosheid 
onder jongeren en ouderen, 
kinderarmoede, het risico op armoede en 
sociale uitsluiting en discriminatie aan te 
pakken, om te zorgen voor een 
intensievere sociale dialoog en om 
structurele demografische veranderingen 
aan te pakken en iedereen, en met name 
ouderen, toegang te bieden tot centrale en 
essentiële diensten zoals gezondheidszorg, 
sociale bescherming, mobiliteit, adequate 
voeding en behoorlijke huisvesting;

Or. en

Amendement 45
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de aanstaande 
rationalisering van het huidige Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 

6. is verheugd over de aanstaande 
samenvoeging van het huidige Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
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het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD) en het programma 
voor werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) in het kader van het ESF+, 
waardoor de synergieën kunnen worden 
vergroot en de administratieve rompslomp 
kan worden verminderd; herinnert eraan 
dat het ESF+ het belangrijkste financiële 
instrument zal zijn om de Europese sociale 
dimensie te versterken, door de beginselen 
van de Europese Pijler van sociale rechten 
toe te passen; vestigt met name de aandacht 
op de essentiële rol van het ESF+ in de 
post-pandemiefase; waarschuwt dat 
verlaging van de EFS+-begroting de 
tenuitvoerlegging ervan en verwezenlijking 
van de doelstellingen in gevaar brengt; is in 
dit verband bezorgd over de 
ontwerpkredieten die door de Commissie 
zijn voorgesteld voor het ESF+ in de 
ontwerpbegroting 2021 (12 655,1 miljoen 
EUR in vastleggingskredieten, 15 374,8 in 
betalingskredieten);

het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD) en het programma 
voor werkgelegenheid en sociale innovatie 
(EaSI) in het kader van het ESF+, 
waardoor de synergieën kunnen worden 
vergroot en de administratieve rompslomp 
kan worden verminderd, maar betreurt het 
feit dat het totale bedrag nog steeds onder 
het niveau van 2014-2020 ligt en maakt 
zich grote zorgen over de 
langetermijngevolgen van deze 
ontoereikende financiële middelen; 
herinnert eraan dat het ESF+ het 
belangrijkste financiële instrument zal zijn 
om de Europese sociale dimensie te 
versterken, door de beginselen van de 
Europese Pijler van sociale rechten toe te 
passen; vestigt met name de aandacht op de 
essentiële rol van het ESF+ in de post-
pandemiefase; waarschuwt dat verlaging 
van de EFS+-begroting de 
tenuitvoerlegging ervan en verwezenlijking 
van de doelstellingen in gevaar brengt; is in 
dit verband bezorgd over de 
ontwerpkredieten die door de Commissie 
zijn voorgesteld voor het ESF+ in de 
ontwerpbegroting 2021 (12 655,1 miljoen 
EUR in vastleggingskredieten, 15 374,8 in 
betalingskredieten);

Or. en

Amendement 46
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is verheugd over de aanstaande 
rationalisering van het huidige Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD) en het programma 
voor werkgelegenheid en sociale innovatie 

6. is verheugd over de aanstaande 
rationalisering van het huidige Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), 
het Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD) en het programma 
voor werkgelegenheid en sociale innovatie 



AM\1212310NL.docx 31/54 PE657.169v01-00

NL

(EaSI) in het kader van het ESF+, 
waardoor de synergieën kunnen worden 
vergroot en de administratieve rompslomp 
kan worden verminderd; herinnert eraan 
dat het ESF+ het belangrijkste financiële 
instrument zal zijn om de Europese sociale 
dimensie te versterken, door de beginselen 
van de Europese Pijler van sociale rechten 
toe te passen; vestigt met name de aandacht 
op de essentiële rol van het ESF+ in de 
post-pandemiefase;  waarschuwt dat 
verlaging van de EFS+-begroting de 
tenuitvoerlegging ervan en verwezenlijking 
van de doelstellingen in gevaar brengt; is 
in dit verband bezorgd over de 
ontwerpkredieten die door de Commissie 
zijn voorgesteld voor het ESF+ in de 
ontwerpbegroting 2021 (12 655,1 miljoen 
EUR in vastleggingskredieten, 15 374,8 in 
betalingskredieten);

(EaSI) in het kader van het ESF+, 
waardoor de synergieën kunnen worden 
vergroot en de administratieve rompslomp 
kan worden verminderd; herinnert eraan 
dat het ESF+ het belangrijkste financiële 
instrument zal zijn om de Europese sociale 
dimensie te versterken, door de beginselen 
van de Europese Pijler van sociale rechten 
toe te passen; vestigt met name de aandacht 
op de essentiële rol van het ESF+ in de 
post-pandemiefase; waarschuwt dat 
verlaging van de EFS+-begroting de 
tenuitvoerlegging ervan en verwezenlijking 
van de doelstellingen in gevaar zal 
brengen; is in dit verband bezorgd over de 
ontwerpkredieten die door de Commissie 
zijn voorgesteld voor het ESF+ in de 
ontwerpbegroting 2021 (12 655,1 miljoen 
EUR in vastleggingskredieten, 15 374,8 in 
betalingskredieten);

Or. el

Amendement 47
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is in dit verband ingenomen met 
het voorstel van de Commissie voor een 
nieuw React-EU-instrument, dat bedoeld 
is om het bedrag van de financiering voor 
het cohesiebeleid te verhogen, bovenop de 
bestaande middelen voor 2014-2020 en de 
voorgestelde middelen voor de periode 
2021-2027; is echter bezorgd over het 
tijdelijke, kortetermijnkarakter ervan en 
over het feit dat het ESF+ alleen niet over 
voldoende financiële middelen beschikt 
voor de rest van de MFK-periode; 
verzoekt de Commissie het Parlement en 
de Raad uiterlijk op 31 maart 2025 een 
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evaluatieverslag over React-EU voor te 
leggen dat betrekking heeft op de 
begrotingsvastleggingen voor de jaren 
2020, 2021 en 2022, met inbegrip van 
informatie over de verwezenlijking van de 
doelstellingen van React-EU, de 
efficiëntie van het gebruik van de 
middelen ervan, de soorten gefinancierde 
acties, de begunstigden en eindontvangers 
van de financiële toewijzingen en de 
Europese toegevoegde waarde ervan met 
betrekking tot de ondersteuning van het 
economisch herstel;

Or. en

Amendement 48
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is het eens met de prognose van de 
Commissie dat de bestrijding van 
kinderarmoede in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
komende jaren nog belangrijker zal 
worden; benadrukt in dit verband het 
standpunt zowel van het Parlement als 
van de Commissie dat de lidstaten ten 
minste 5 % van de ESF+-middelen onder 
gedeeld beheer moeten toewijzen aan 
activiteiten in het kader van de Europese 
kindergarantie; dringt er daarom, in 
overeenstemming met het standpunt van 
het Parlement over het ESF+, op aan om 
in het kader van het ESF+ een 
afzonderlijke begrotingslijn te creëren 
voor de Europese kindergarantie met een 
toewijzing van 3 miljard EUR voor het 
jaar 2021;
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Or. en

Amendement 49
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt dat de COVID-
19-crisis al veel mensen werkloos heeft 
gemaakt, met name jongeren, die vaker 
onzekere banen hebben; is in dit verband 
ingenomen met de plannen van de 
Commissie om de Europese 
jongerengarantie te versterken en 
benadrukt dat de lidstaten voldoende 
ESF+-middelen moeten blijven investeren 
in maatregelen ter ondersteuning van de 
werkgelegenheid voor jongeren en dat zij 
daarom ten minste 15 % van hun ESF+-
middelen onder gedeeld beheer moeten 
toewijzen aan gerichte acties en 
structurele hervormingen ter 
ondersteuning van hoogwaardige 
jeugdwerkgelegenheid;

Or. en

Amendement 50
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. is ingenomen met een 
aantal nieuwe voorstellen van de 
Commissie om de sociale gevolgen van de 
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huidige crisis of toekomstige crises aan te 
pakken; wijst in dit verband op de 
invoering van tijdelijke maatregelen in het 
kader van het ESF+ in reactie op 
uitzonderlijke omstandigheden; 
waarschuwt voor het mogelijke risico van 
een verzwakking van de verplichtingen 
inzake thematische concentratie die de 
belangrijkste doelstellingen en 
investeringen van het ESF+ in gevaar 
zouden brengen, alsook het goede gebruik 
en de doeltreffendheid van de in het kader 
van het ESF+ gedane investeringen, 
aangezien de Commissie in uitzonderlijke 
omstandigheden uitvoeringshandelingen 
kan vaststellen om het toepassingsgebied 
van het ESF+ zelf uit te breiden en de 
verplichtingen inzake thematische 
concentratie af te zwakken;

Or. en

Amendement 51
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. neemt in dit verband voorts 
kennis van het voorstel van de Commissie 
om in het kader van deze tijdelijke 
maatregelen regelingen voor 
werktijdverkorting te financieren; 
herinnert er echter aan dat 
werktijdverkortingsregelingen reeds 
zullen worden gefinancierd door het 
onlangs ingevoerde tijdelijke SURE-
instrument, dat een veel groter volume 
heeft, en dat de Commissie zich ertoe 
heeft verplicht spoedig een permanent 
instrument in de vorm van een Europese 
herverzekeringsregeling voor 
werkloosheidsuitkeringen in te voeren; 
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benadrukt in dit verband dat het ESF+ 
reeds over schaarse middelen beschikt 
voor zijn oorspronkelijke thematische 
concentraties, die in dat geval verder 
kunnen worden verminderd; herinnert er 
voorts aan dat regelingen voor 
werktijdverkorting veel meer geld vergen; 
verzoekt de Commissie in dit verband 
onverwijld een Europese 
herverzekeringsregeling voor 
werkloosheidsuitkeringen in te voeren;

Or. en

Amendement 52
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. benadrukt het belang van 
het partnerschapsbeginsel, om ervoor te 
zorgen dat de sociale partners worden 
betrokken bij alle fasen van de planning, 
uitvoering en monitoring van door de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESIF) gefinancierde 
projecten; acht het nodig dat het 
partnerschapsbeginsel wordt opgenomen 
in de ESI-fondsen en in andere relevante 
EU-fondsen, waaronder de faciliteit voor 
herstel en veerkracht (RFF) en React-EU, 
ook voor de periode 2021-2027;

Or. en

Amendement 53
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de aanstaande 
rationalisering gebaseerd moet zijn op 
bewijs en effectbeoordeling, en in 
overeenstemming moet zijn met de agenda 
voor betere regelgeving en gerelateerde 
aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer; benadrukt in dit verband 
dat de activiteiten die op de gebieden 
werkgelegenheid en sociale zaken worden 
uitgevoerd, altijd moeten resulteren in 
strategische maatregelen met duidelijk 
omschreven doelstellingen en 
streefcijfers, en dat efficiëntie en 
doeltreffendheid van de uitgaven even 
belangrijk zijn als de totale 
begrotingsplafonds;

Schrappen

Or. en

Amendement 54
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de aanstaande 
rationalisering gebaseerd moet zijn op 
bewijs en effectbeoordeling, en in 
overeenstemming moet zijn met de agenda 
voor betere regelgeving en gerelateerde 
aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer; benadrukt in dit verband dat 
de activiteiten die op de gebieden 
werkgelegenheid en sociale zaken worden 
uitgevoerd, altijd moeten resulteren in 
strategische maatregelen met duidelijk 
omschreven doelstellingen en streefcijfers, 
en dat efficiëntie en doeltreffendheid van 
de uitgaven even belangrijk zijn als de 

7. benadrukt dat de aanstaande 
rationalisering gebaseerd moet zijn op 
bewijs en effectbeoordeling, en in 
overeenstemming moet zijn met de agenda 
voor betere regelgeving en gerelateerde 
aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer; is van mening dat de 
rationalisering ook moet helpen om de 
sociale gevolgen van de COVID-19-crisis 
aan te pakken; benadrukt in dit verband 
dat de activiteiten die op de gebieden 
werkgelegenheid en sociale zaken worden 
uitgevoerd, altijd moeten resulteren in 
strategische maatregelen met duidelijk 



AM\1212310NL.docx 37/54 PE657.169v01-00

NL

totale begrotingsplafonds; omschreven doelstellingen en streefcijfers, 
en dat efficiëntie en doeltreffendheid van 
de uitgaven even belangrijk zijn als de 
totale begrotingsplafonds;

Or. en

Amendement 55
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. benadrukt dat de aanstaande 
rationalisering gebaseerd moet zijn op 
bewijs en effectbeoordeling, en in 
overeenstemming moet zijn met de agenda 
voor betere regelgeving en gerelateerde 
aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer; benadrukt in dit verband dat 
de activiteiten die op de gebieden 
werkgelegenheid en sociale zaken worden 
uitgevoerd, altijd moeten resulteren in 
strategische maatregelen met duidelijk 
omschreven doelstellingen en streefcijfers, 
en dat efficiëntie en doeltreffendheid van 
de uitgaven even belangrijk zijn als de 
totale begrotingsplafonds;

7. benadrukt dat de aanstaande 
rationalisering gebaseerd moet zijn op 
bewijs en effectbeoordeling, en in 
overeenstemming moet zijn met de agenda 
voor betere regelgeving en gerelateerde 
aanbevelingen van de Europese 
Rekenkamer; benadrukt in dit verband dat 
de activiteiten die op de gebieden 
werkgelegenheid en sociale zaken worden 
uitgevoerd, altijd moeten resulteren in 
strategische maatregelen met duidelijk 
omschreven doelstellingen en streefcijfers, 
waarbij de soevereiniteit van de lidstaten 
geëerbiedigd moet worden, en dat 
efficiëntie en doeltreffendheid van de 
uitgaven even belangrijk zijn als de totale 
begrotingsplafonds;

Or. it

Amendement 56
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. dringt erop aan dat met de EU-
programma’s vooral projecten worden 
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ondersteund die het behoud bevorderen 
van bestaande banen en de schepping van 
hoogwaardige banen met rechten, 
alsmede stabiele en reguliere loon- en 
arbeidsvoorwaarden, en die gericht zijn 
op de effectieve en doortastende 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is, in het licht van de verwachte 
stijging van de vraag ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, verheugd over het 
Commissievoorstel om de jaarlijkse 
beschikbare financiering voor het EGF te 
verhogen tot 386 miljoen EUR vanaf 2021 
en is bezorgd dat het voorstel van de Raad 
om de financiering te beperken tot 197 
miljoen EUR de belangrijke rol van het 
EGF om bijstand te verlenen aan 
werknemers die hun baan bij 
herstructureringsmaatregelen hebben 
verloren, zou kunnen ondermijnen;

8. neemt kennis van het feit dat de 
Commissie, in het licht van de verwachte 
stijging van de vraag ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, voorstelt om de 
jaarlijkse beschikbare financiering voor het 
EGF te verhogen tot 386 miljoen EUR 
vanaf 2021;

Or. de

Amendement 58
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is, in het licht van de verwachte 
stijging van de vraag ten gevolge van de 

8. neemt, in het licht van de 
verwachte stijging van de vraag ten 
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COVID-19-pandemie, verheugd over het 
Commissievoorstel om de jaarlijkse 
beschikbare financiering voor het EGF te 
verhogen tot 386 miljoen EUR vanaf 2021 
en is bezorgd dat het voorstel van de Raad 
om de financiering te beperken tot 197 
miljoen EUR de belangrijke rol van het 
EGF om bijstand te verlenen aan 
werknemers die hun baan bij 
herstructureringsmaatregelen hebben 
verloren, zou kunnen ondermijnen;

gevolge van de COVID-19-pandemie, 
kennis van het Commissievoorstel om de 
jaarlijkse beschikbare financiering voor het 
EGF te verhogen tot 386 miljoen EUR 
vanaf 2021 en van het voorstel van de 
Raad om de financiering in 2021 te 
beperken tot 197 miljoen EUR; dringt aan 
op een grondige beoordeling van de uit het 
EFG gefinancierde maatregelen met als 
doel het geld te gebruiken op 
doeltreffende wijze en uitsluitend voor de 
maatregelen waarvan is gebleken dat zij 
de herintegratie van werknemers 
verbeteren;

Or. en

Amendement 59
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is, in het licht van de verwachte 
stijging van de vraag ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, verheugd over het 
Commissievoorstel om de jaarlijkse 
beschikbare financiering voor het EGF te 
verhogen tot 386 miljoen EUR vanaf 2021 
en is bezorgd dat het voorstel van de Raad 
om de financiering te beperken tot 197 
miljoen EUR de belangrijke rol van het 
EGF om bijstand te verlenen aan 
werknemers die hun baan bij 
herstructureringsmaatregelen hebben 
verloren, zou kunnen ondermijnen;

8. is, in het licht van de verwachte 
stijging van de vraag ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, verheugd over het 
Commissievoorstel om de jaarlijkse 
beschikbare financiering voor het EGF te 
verhogen tot 386 miljoen EUR vanaf 2021 
en is bezorgd dat het voorstel van de Raad 
om de financiering te beperken tot 197 
miljoen EUR de belangrijke rol van het 
EGF om bijstand te verlenen aan 
werknemers die hun baan bij 
herstructureringsmaatregelen hebben 
verloren, ondermijnt;

Or. el

Amendement 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is, in het licht van de verwachte 
stijging van de vraag ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, verheugd over het 
Commissievoorstel om de jaarlijkse 
beschikbare financiering voor het EGF te 
verhogen tot 386 miljoen EUR vanaf 2021 
en is bezorgd dat het voorstel van de Raad 
om de financiering te beperken tot 197 
miljoen EUR de belangrijke rol van het 
EGF om bijstand te verlenen aan 
werknemers die hun baan bij 
herstructureringsmaatregelen hebben 
verloren, zou kunnen ondermijnen;

8. is, in het licht van de verwachte 
stijging van de vraag ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, verheugd over het 
Commissievoorstel om de jaarlijkse 
beschikbare financiering voor het EGF te 
verhogen tot 386 miljoen EUR vanaf 2021 
en is bezorgd dat het voorstel van de Raad 
om de financiering te beperken tot 197 
miljoen EUR de belangrijke rol van het 
EGF om bijstand te verlenen aan 
werknemers die hun baan bij 
herstructureringsmaatregelen hebben 
verloren, zou kunnen ondermijnen; 
benadrukt in dit verband dat voor de 
toezegging van de Commissie om 
middelen uit het EFG beschikbaar te 
stellen als antwoord op de gevolgen van 
de COVID-19-crisis voor de 
werkgelegenheid en voor de verruiming 
van het toepassingsgebied van het fonds 
ter ondersteuning van de digitale en 
ecologische transities, voor 2021 
voldoende financiële middelen vereist zijn, 
die de door de Raad vastgestelde limiet 
overschrijden;

Or. fr

Amendement 61
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. is, in het licht van de verwachte 
stijging van de vraag ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, verheugd over het 
Commissievoorstel om de jaarlijkse 
beschikbare financiering voor het EGF te 
verhogen tot 386 miljoen EUR vanaf 2021 

8. is, in het licht van de verwachte 
stijging van de vraag ten gevolge van de 
COVID-19-pandemie, verheugd over het 
Commissievoorstel om de jaarlijkse 
beschikbare financiering voor het EGF te 
verhogen tot 386 miljoen EUR vanaf 2021 
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en is bezorgd dat het voorstel van de Raad 
om de financiering te beperken tot 197 
miljoen EUR de belangrijke rol van het 
EGF om bijstand te verlenen aan 
werknemers die hun baan bij 
herstructureringsmaatregelen hebben 
verloren, zou kunnen ondermijnen;

en is bezorgd dat het voorstel van de Raad 
om de financiering te beperken tot 197 
miljoen EUR de belangrijke rol van het 
EGF om bijstand te verlenen aan 
werknemers die hun baan bij 
herstructureringsmaatregelen hebben 
verloren, zou kunnen ondermijnen; 
benadrukt het feit dat bijzondere nadruk 
moet worden gelegd op de lidstaten en 
regio’s die het zwaarst getroffen zijn en 
waar de nationale en regionale 
autoriteiten niet over voldoende middelen 
beschikken om de nodige maatregelen te 
nemen; herinnert eraan dat het EGF de 
betrokken bedrijven niet ontheft van hun 
sociale verantwoordelijkheden, met name 
wat hun bijdrage betreft aan de sociale 
plannen voor ontslagen werknemers;

Or. en

Amendement 62
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat het in de context van 
de huidige budgettaire beperkingen en het 
post-COVID-19-herstel van cruciaal 
belang zal zijn om optimaal gebruik te 
maken van de algemene begroting voor 
2021, met inbegrip van toekomstige 
beleidsmaatregelen inzake vaardigheden en 
maatregelen om de arbeidsmarkttransitie 
te ondersteunen en een verbeterde 
afstemming op demografische 
veranderingen, automatisering en 
digitalisering te verzekeren, met name 
door een betere integratie van potentieel 
kwetsbare en kansarme groepen op de 
arbeidsmarkt;

9. benadrukt dat het in de context van 
de huidige budgettaire beperkingen en het 
post-COVID-19-herstel van cruciaal 
belang zal zijn om optimaal gebruik te 
maken van de algemene begroting voor 
2021, die toekomstige beleidsmaatregelen 
inzake vaardigheden moet omvatten en 
maatregelen ter ondersteuning van de 
arbeidsmarkttransitie, een verbeterde 
afstemming op demografische 
veranderingen en de groene en de digitale 
transitie, met name door middel van 
behoorlijke arbeidsvoorwaarden, 
zekerheid op lange termijn, adequate 
sociale bescherming, betaalbare en 
hoogwaardige kinderopvang, gelijke 
kansen voor alle genders en een 
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arbeidsomgeving die is aangepast aan 
personen met een handicap, en ter 
bevordering van de integratie op de 
arbeidsmarkt van groepen die kwetsbaar 
en kansarm zijn of dat kunnen worden;

Or. en

Amendement 63
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat het in de context van 
de huidige budgettaire beperkingen en het 
post-COVID-19-herstel van cruciaal 
belang zal zijn om optimaal gebruik te 
maken van de algemene begroting voor 
2021, met inbegrip van toekomstige 
beleidsmaatregelen inzake vaardigheden en 
maatregelen om de arbeidsmarkttransitie te 
ondersteunen en een verbeterde 
afstemming op demografische 
veranderingen, automatisering en 
digitalisering te verzekeren, met name door 
een betere integratie van potentieel 
kwetsbare en kansarme groepen op de 
arbeidsmarkt;

9. benadrukt dat het in de context van 
de huidige budgettaire beperkingen en het 
post-COVID-19-herstel van cruciaal 
belang zal zijn om optimaal gebruik te 
maken van de algemene begroting voor 
2021, met inbegrip van toekomstige 
beleidsmaatregelen inzake vaardigheden en 
maatregelen om de arbeidsmarkttransitie te 
ondersteunen en een verbeterde 
afstemming op demografische 
veranderingen, automatisering en 
digitalisering, ook in plattelandsgebieden, 
te verzekeren, met name door een betere 
integratie van potentieel kwetsbare en 
kansarme groepen op de arbeidsmarkt en 
door jongeren een stevig 
toekomstperspectief te bieden;

Or. fr

Amendement 64
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Cristian 
Ghinea, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 9
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Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat het in de context van 
de huidige budgettaire beperkingen en het 
post-COVID-19-herstel van cruciaal 
belang zal zijn om optimaal gebruik te 
maken van de algemene begroting voor 
2021, met inbegrip van toekomstige 
beleidsmaatregelen inzake vaardigheden en 
maatregelen om de arbeidsmarkttransitie te 
ondersteunen en een verbeterde 
afstemming op demografische 
veranderingen, automatisering en 
digitalisering te verzekeren, met name door 
een betere integratie van potentieel 
kwetsbare en kansarme groepen op de 
arbeidsmarkt;

9. benadrukt dat het in de context van 
de huidige budgettaire beperkingen en het 
post-COVID-19-herstel van cruciaal 
belang zal zijn om optimaal gebruik te 
maken van de algemene begroting voor 
2021, met inbegrip van toekomstige 
beleidsmaatregelen inzake vaardigheden en 
maatregelen om de arbeidsmarkttransitie te 
ondersteunen en een verbeterde 
afstemming op demografische 
veranderingen, automatisering en 
digitalisering te verzekeren, met name door 
een betere integratie van kwetsbare en 
kansarme groepen op de arbeidsmarkt; 
onderstreept voorts het belang van het 
aanpakken van sociale ongelijkheden met 
betrekking tot jeugdwerkloosheid en de 
toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 65
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat het in de context van 
de huidige budgettaire beperkingen en het 
post-COVID-19-herstel van cruciaal 
belang zal zijn om optimaal gebruik te 
maken van de algemene begroting voor 
2021, met inbegrip van toekomstige 
beleidsmaatregelen inzake vaardigheden en 
maatregelen om de arbeidsmarkttransitie te 
ondersteunen en een verbeterde 
afstemming op demografische 
veranderingen, automatisering en 
digitalisering te verzekeren, met name door 
een betere integratie van potentieel 

9. benadrukt dat het in de context van 
de huidige budgettaire beperkingen en het 
post-COVID-19-herstel van cruciaal 
belang zal zijn om optimaal gebruik te 
maken van de algemene begroting voor 
2021 waar er het meest behoefte aan is, 
armoede te bestrijden, inclusief 
kinderarmoede en werkloosheid, met 
name jeugdwerkloosheid, onder andere 
door middel van toekomstige 
beleidsmaatregelen inzake vaardigheden en 
maatregelen om de arbeidsmarkttransitie te 
ondersteunen en een verbeterde 
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kwetsbare en kansarme groepen op de 
arbeidsmarkt;

afstemming op demografische 
veranderingen, automatisering en 
digitalisering te verzekeren, met name door 
een betere integratie van potentieel 
kwetsbare en kansarme groepen op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 66
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt dat het in de context van 
de huidige budgettaire beperkingen en het 
post-COVID-19-herstel van cruciaal 
belang zal zijn om optimaal gebruik te 
maken van de algemene begroting voor 
2021, met inbegrip van toekomstige 
beleidsmaatregelen inzake vaardigheden en 
maatregelen om de arbeidsmarkttransitie te 
ondersteunen en een verbeterde 
afstemming op demografische 
veranderingen, automatisering en 
digitalisering te verzekeren, met name door 
een betere integratie van potentieel 
kwetsbare en kansarme groepen op de 
arbeidsmarkt;

9. benadrukt dat het in de context van 
de huidige budgettaire beperkingen en het 
post-COVID-19-herstel van cruciaal 
belang zal zijn om optimaal gebruik te 
maken van de algemene begroting voor 
2021, met inbegrip van toekomstige 
beleidsmaatregelen inzake vaardigheden en 
maatregelen om de arbeidsmarkttransitie te 
ondersteunen en een verbeterde 
afstemming op demografische 
veranderingen, automatisering en 
digitalisering te verzekeren, met name door 
een betere integratie van potentieel 
kwetsbare en kansarme groepen op de 
arbeidsmarkt; herhaalt dat het gebruik van 
digitale oplossingen op basis van 
mensgerichte AI moet worden gezien als 
een uitgelezen kans om banen te scheppen 
en kansarme groepen te integreren op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 67
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is er stellig van overtuigd dat 
genderbewust budgetteren in de algemene 
begroting 2021 moet worden geïntegreerd 
om beleidsmaatregelen en activiteiten die 
de gelijke participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt bevorderen, beter op elkaar 
af te stemmen en te beschikken over 
uitgebreide systemen voor het monitoren 
en meten van begrotingstoewijzingen voor 
mannen en vrouwen;

Or. en

Amendement 68
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het belang van 
begrotingsverantwoordingsplicht en -
prioritering bij het waarborgen van 
daadwerkelijke kosteneffectiviteit voor de 
EU-burgers, met inbegrip van een sterkere 
nadruk op empirisch onderbouwde 
beleidsvorming en bijzondere aandacht 
voor sociale, regionale en territoriale 
verschillen;

10. benadrukt het belang van 
begrotingsverantwoordingsplicht en -
prioritering bij het waarborgen van 
daadwerkelijke kosteneffectiviteit voor de 
EU-burgers, met inbegrip van een sterkere 
nadruk op empirisch onderbouwde, 
inclusieve beleidsvorming en bijzondere 
aandacht voor sociale, regionale en 
territoriale verschillen;

Or. en

Amendement 69
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 10
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Ontwerpadvies Amendement

10. benadrukt het belang van 
begrotingsverantwoordingsplicht en -
prioritering bij het waarborgen van 
daadwerkelijke kosteneffectiviteit voor de 
EU-burgers, met inbegrip van een sterkere 
nadruk op empirisch onderbouwde 
beleidsvorming en bijzondere aandacht 
voor sociale, regionale en territoriale 
verschillen;

10. benadrukt het belang van 
begrotingsverantwoordingsplicht en -
prioritering bij het waarborgen van 
daadwerkelijke kosteneffectiviteit voor de 
EU-burgers, met inbegrip van een sterkere 
nadruk op empirisch onderbouwde 
beleidsvorming en bijzondere aandacht 
voor sociale, regionale en territoriale 
verschillen en inkomensongelijkheden;

Or. en

Amendement 70
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt dat de agentschappen 
een belangrijke bijdrage leveren bij het 
aanpakken van een breed scala aan 
werkgelegenheids- en sociale 
vraagstukken en bij de verzameling van 
gegevens; benadrukt dat zij steeds meer 
taken krijgen en dat zij daarom over de 
nodige middelen moeten beschikken; 
roept daarom op tot een grondige 
beoordeling van de nieuwe taken die aan 
de agentschappen worden toegewezen en 
van hun algemene prestaties, om 
toereikende en efficiënte 
begrotingstoewijzingen te verzekeren; 
dringt er daarom in het bijzonder op aan 
de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te 
voorzien van voldoende personeelsleden 
en van voldoende financiering;

11. benadrukt dat de verschillende 
agentschappen en organen op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied parallel werken 
en dat hun taken en bevoegdheden elkaar 
overlappen; roept daarom op tot een 
grondige beoordeling van de taken die aan 
de agentschappen worden toegewezen en 
van hun algemene prestaties, om 
toereikende en efficiënte 
begrotingstoewijzingen te verzekeren;

Or. de
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Amendement 71
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt dat de agentschappen 
een belangrijke bijdrage leveren bij het 
aanpakken van een breed scala aan 
werkgelegenheids- en sociale vraagstukken 
en bij de verzameling van gegevens; 
benadrukt dat zij steeds meer taken krijgen 
en dat zij daarom over de nodige middelen 
moeten beschikken; roept daarom op tot 
een grondige beoordeling van de nieuwe 
taken die aan de agentschappen worden 
toegewezen en van hun algemene 
prestaties, om toereikende en efficiënte 
begrotingstoewijzingen te verzekeren; 
dringt er daarom in het bijzonder op aan de 
Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te 
voorzien van voldoende personeelsleden en 
van voldoende financiering;

11. uit scherpe kritiek op de bijdrage 
van de agentschappen bij het aanpakken 
van een breed scala aan werkgelegenheids- 
en sociale vraagstukken en bij de 
verzameling van gegevens; benadrukt dat 
zij weliswaar steeds meer taken krijgen, 
maar dat nagegaan moet worden of zij 
niet reeds over de nodige middelen 
beschikken; roept daarom op tot een 
grondige en transparante beoordeling van 
de nieuwe taken die aan de agentschappen 
worden toegewezen en van hun algemene 
prestaties, om toereikende en efficiënte 
begrotingstoewijzingen te verzekeren; 
dringt er daarom in het bijzonder op aan na 
te gaan en te beoordelen of de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) voorzien moet 
worden van voldoende personeelsleden en 
van voldoende financiering;

Or. it

Amendement 72
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt dat de agentschappen een 
belangrijke bijdrage leveren bij het 
aanpakken van een breed scala aan 
werkgelegenheids- en sociale vraagstukken 
en bij de verzameling van gegevens; 
benadrukt dat zij steeds meer taken krijgen 
en dat zij daarom over de nodige middelen 

11. benadrukt dat de agentschappen een 
belangrijke bijdrage leveren bij het 
aanpakken van een breed scala aan 
werkgelegenheids- en sociale 
vraagstukken, zoals leef- en 
werkomstandigheden, mobiliteit, 
gezondheid en veiligheid, vaardigheden 
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moeten beschikken; roept daarom op tot 
een grondige beoordeling van de nieuwe 
taken die aan de agentschappen worden 
toegewezen en van hun algemene 
prestaties, om toereikende en efficiënte 
begrotingstoewijzingen te verzekeren; 
dringt er daarom in het bijzonder op aan de 
Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te 
voorzien van voldoende personeelsleden en 
van voldoende financiering;

enz., en bij de verzameling van gegevens, 
met name door middel van enquêtes; 
benadrukt dat hun taken voortdurend 
evolueren en dat zij daarom over de nodige 
middelen moeten beschikken; roept 
daarom op tot een grondige beoordeling 
van de bestaande taken van de 
agentschappen en de nieuwe taken die hun 
worden toegewezen en van de algemene 
prestaties van de agentschappen, om 
toereikende en efficiënte 
begrotingstoewijzingen te verzekeren; 
dringt er daarom in het bijzonder op aan de 
nieuwe Europese Arbeidsautoriteit (ELA) 
te voorzien van voldoende personeelsleden 
en van voldoende financiering;

Or. en

Amendement 73
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. benadrukt dat de agentschappen een 
belangrijke bijdrage leveren bij het 
aanpakken van een breed scala aan 
werkgelegenheids- en sociale vraagstukken 
en bij de verzameling van gegevens; 
benadrukt dat zij steeds meer taken krijgen 
en dat zij daarom over de nodige middelen 
moeten beschikken; roept daarom op tot 
een grondige beoordeling van de nieuwe 
taken die aan de agentschappen worden 
toegewezen en van hun algemene 
prestaties, om toereikende en efficiënte 
begrotingstoewijzingen te verzekeren; 
dringt er daarom in het bijzonder op aan de 
Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te 
voorzien van voldoende personeelsleden en 
van voldoende financiering;

11. benadrukt dat de agentschappen een 
belangrijke bijdrage leveren bij het 
aanpakken van een breed scala aan 
werkgelegenheids- en sociale vraagstukken 
en bij de verzameling van gegevens; 
benadrukt dat zij steeds meer taken krijgen 
en dat zij daarom over de nodige middelen 
moeten beschikken; roept daarom op tot 
een grondige beoordeling van de nieuwe 
taken die aan de agentschappen worden 
toegewezen en van hun algemene 
prestaties, om toereikende en efficiënte 
begrotingstoewijzingen te verzekeren en 
ervoor te zorgen dat zij over de nodige 
financiële middelen beschikken om de 
kwalitatieve gegevens te verzamelen die 
nodig zijn om deze verplichtingen beter na 
te komen; dringt er daarom in het bijzonder 
op aan de Europese Arbeidsautoriteit 
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(ELA) te voorzien van voldoende 
personeelsleden en van voldoende 
financiering;

Or. en

Amendement 74
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. wijst er in dit verband op dat de 
middelen die momenteel voor de ELA in 
2021 zijn uitgetrokken, lager zijn dan 
degene die zijn vastgesteld in het 
geactualiseerde financieel memorandum 
voor het agentschap, waarin voor 2021 
was voorzien in 29 miljoen in plaats van 
24 miljoen EUR; is in het licht van de 
uitdagingen die uit de COVID-19-crisis 
naar voren zijn gekomen met betrekking 
tot het waarborgen van eerlijke 
arbeidsmobiliteit, met name voor 
gedetacheerde en seizoensarbeiders, van 
mening dat de begroting voor de ELA 
moet worden opgetrokken tot ten minste 
het oorspronkelijk geplande bedrag;

Or. en

Amendement 75
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

11 ter. roept op tot de oprichting van een 
internationaal forum waar nationale 
beleidslieden van gedachte kunnen 
wisselen over praktijken en ervaringen in 
verband met steun voor werkgevers en 
werknemers die worden getroffen door 
economische en arbeidsmarktcrises, 
waarbij informatie over acties op dit 
gebied te vinden is in de European 
Restructuring Monitor van Eurofound 
(steuninstrumenten en juridische 
databanken) en gebruik kan worden 
gemaakt van de expertise die is 
opgebouwd bij eerdere, soortgelijke acties 
(bijvoorbeeld de door Eurofound 
georganiseerde Regional Industrial Policy 
Seminars in het kader van het 
proefproject “De toekomst van de 
Europese verwerkende industrie” of de 
nationale seminars van DG EMPL over 
het anticiperen op en in goede banen 
leiden van herstructureringen 
(A.R.E.N.A.S.)), met tenuitvoerlegging 
door een samenwerkingsverband van 
diverse EU-instanties (bijvoorbeeld DG 
EMPL, Eurofound, Cedefop);

Or. en

Amendement 76
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 quater. herinnert aan de 
toezegging van de Commissie om de 
herziening van de richtlijn biologische 
agentia en mogelijk andere wetgeving 
inzake gezondheid en veiligheid op het 
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werk snel te beoordelen in het licht van de 
COVID-19-pandemie, en haar 
werkzaamheden met betrekking tot het 
nieuwe strategisch EU-kader voor 
gezondheid en veiligheid op het werk te 
versnellen; dringt er in dit verband op aan 
passende middelen toe te wijzen aan de 
verantwoordelijke eenheid in DG EMPL 
om deze toezegging na te komen;

Or. en

Amendement 77
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 quinquies. maakt zich zorgen over het 
voorstel van de Commissie om diverse 
begrotingslijnen in verband met de 
doelstellingen van het sociaal beleid, met 
name de lijnen ter ondersteuning van 
Voorlichtings- en opleidingsmaatregelen 
ten behoeve van werknemersorganisaties, 
Voorlichting, raadpleging en participatie 
van de vertegenwoordigers van 
ondernemingen en Arbeidsverhoudingen 
en sociale dialoog, samen te voegen tot 
één begrotingsonderdeel: “07 20 04 06 — 
Specifieke bevoegdheden op het gebied 
van sociaal beleid, met inbegrip van de 
sociale dialoog”; is van mening dat 
afzonderlijke begrotingslijnen, zoals in 
het verleden het geval was, de nodige 
transparantie en middelen voor elk van 
deze belangrijke gebieden zouden 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 78
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. herhaalt dat proefprojecten (PP’s) 
en voorbereidende acties (VA’s) zeer 
waardevolle instrumenten zijn om nieuwe 
activiteiten en innovatieve oplossingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
inclusie te testen; herhaalt dat het van 
essentieel belang is dat PP/VA’s 
uitsluitend worden beoordeeld op basis 
van hun verdienste en de toegevoegde 
waarde van de EU.

12. herhaalt dat proefprojecten (PP’s) 
en voorbereidende acties (VA’s) zeer 
waardevolle instrumenten zijn om nieuwe 
activiteiten en maatregelen op het gebied 
van werkgelegenheid en sociale inclusie te 
initiëren, en dat meerdere ideeën van de 
Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken in het verleden met succes als 
PP/VA’s ten uitvoer zijn gelegd; is echter 
bezorgd over de objectiviteit van de 
voorafgaande beoordelingen van de 
Commissie, die aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de goedkeuring ervan in het 
Parlement; dringt er bovendien op aan 
dat de uitvoering van de PP/VA’s in 
overeenstemming is met de vastgestelde 
doelstellingen en aanbevelingen; verzoekt 
de Commissie om redenen van efficiëntie 
voorrang te geven aan de uitvoering van 
deze projecten en acties via Europese 
agentschappen wanneer zij in hun 
expertisegebieden vallen;

Or. en

Amendement 79
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. herhaalt dat proefprojecten (PP’s) 
en voorbereidende acties (VA’s) zeer 
waardevolle instrumenten zijn om nieuwe 

12. herhaalt dat proefprojecten (PP’s) 
en voorbereidende acties (VA’s) zeer 
waardevolle instrumenten zijn om nieuwe 
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activiteiten en innovatieve oplossingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
inclusie te testen; herhaalt dat het van 
essentieel belang is dat PP/VA’s uitsluitend 
worden beoordeeld op basis van hun 
verdienste en de toegevoegde waarde van 
de EU.

activiteiten en innovatieve oplossingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
inclusie te testen; herhaalt dat het van 
essentieel belang is dat PP/VA’s uitsluitend 
worden beoordeeld op basis van hun 
verdienste en de toegevoegde waarde van 
de EU. Deze instrumenten moeten 
efficiënt, laagdrempelig en duidelijk zijn 
om nieuwe en innovatieve ideeën te 
kunnen bevorderen die aansluiten bij de 
behoeften van de huidige crisis en het 
toekomstige beleid.

Or. en

Amendement 80
Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. herhaalt dat proefprojecten (PP’s) 
en voorbereidende acties (VA’s) zeer 
waardevolle instrumenten zijn om nieuwe 
activiteiten en innovatieve oplossingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
inclusie te testen; herhaalt dat het van 
essentieel belang is dat PP/VA’s uitsluitend 
worden beoordeeld op basis van hun 
verdienste en de toegevoegde waarde van 
de EU.

12. herhaalt dat proefprojecten (PP’s) 
en voorbereidende acties (VA’s), als zij 
zorgvuldig voorbereid worden, zeer 
waardevolle instrumenten zijn om nieuwe 
activiteiten en innovatieve oplossingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
inclusie te testen; herhaalt dat het van 
essentieel belang is dat PP/VA’s uitsluitend 
worden beoordeeld op basis van hun 
verdienste en de toegevoegde waarde van 
de EU.

Or. en

Amendement 81
Tomáš Zdechovský

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

12 bis. merkt op dat het van cruciaal 
belang is dat het Parlement regelmatig 
geïnformeerd wordt over de evaluatie van 
de resultaten en dat het betrokken wordt 
bij de diverse stadia van de 
tenuitvoerlegging van PP/VA’s door de 
Commissie; benadrukt dat het belangrijk 
is dat de Commissie bij de beoordeling en 
tenuitvoerlegging van PP/VA’s een 
transparante aanpak volgt.

Or. en

Amendement 82
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

12 bis. benadrukt dat het belangrijk is de 
overzeese gebieden en landen in de 
begroting ervan op te nemen; dringt er bij 
de Commissie op aan maatregelen te 
nemen en financiering te verstrekken om 
de gevolgen van de COVID-19-crisis voor 
de overzeese gebieden en landen aan te 
pakken.

Or. en


