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AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken dient bij de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande amendementen in:

Amendement 1
Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese pijler van 
sociale rechten,

Or. en

Amendement 2
Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de belangrijkste 
doelstellingen van de Commissie onder 
meer omvatten: de bestrijding van 
armoede onder kinderen, de 
ondersteuning van jongeren door hen 
onderwijs en kansen te bieden zodat zij 
zich kunnen ontplooien, en ervoor zorgen 
dat meer vrouwen de arbeidsmarkt 
betreden;

Or. en

Amendement 3
Ontwerpresolutie
Paragrafen 3 bis (nieuw) en 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de toekomstige 
begroting van de EU eraan moet 
bijdragen dat klimaat en biodiversiteit 
breed worden ondersteund en dat deze 



PE647.119v01-00 4/11 PA\1198564NL.docx

NL

steun niet beperkt moet blijven tot de 
specifiek hiervoor bestemde uitgaven, 
maar dat klimaat- en milieudoelstellingen 
moeten worden opgenomen in de 
besluitvorming inzake alle 
beleidsmaatregelen en programma’s 
tijdens de volledige beleidscyclus, waarbij 
een voor iedereen eerlijke energietransitie 
moet worden nagestreefd;
3 ter. verwacht bovendien dat de 
Europese Green Deal kan zorgen voor 
nieuwe werkgelegenheid en is 
vastbesloten om goede 
arbeidsomstandigheden voor iedereen te 
waarborgen; is er daarom van overtuigd 
dat de Europese Green Deal gepaard moet 
gaan maatregelen die met name de 
bescherming van werknemers ten doel 
hebben;

Or. en

Amendement 4
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. benadrukt dat de middelen 
voor de transitie niet alleen moeten 
dienen ter dekking van de kosten voor de 
herplaatsing van werknemers in de kolen- 
en fossiele brandstofsectoren, maar 
gebruikt moeten worden voor alle 
sectoren die bij de transitie betrokken 
kunnen zijn, waaronder de staalsector;

Or. en

Amendement 5
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het risico op een 
nieuwe financiële crisis, zoals benadrukt 
door internationale financiële instellingen, 
gezien de groeiende mondiale particuliere 
en overheidsschuld (322 % van het 
mondiale bbp); is tevens bezorgd over de 
mogelijke sociale en politieke gevolgen 
van een dergelijke crisis – die volgens het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) tien 
keer erger zou kunnen zijn dan in de 
nasleep van 2008 – indien de EU niet 
beschikt over nieuwe instrumenten ter 
bescherming van de sociale cohesie;

4. is bezorgd over het risico op een 
nieuwe financiële crisis, zoals benadrukt 
door internationale financiële instellingen, 
gezien de groeiende mondiale particuliere 
en overheidsschuld (322 % van het 
mondiale bbp); is tevens bezorgd over de 
mogelijke sociale en politieke gevolgen 
van een dergelijke crisis – die volgens het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) tien 
keer erger zou kunnen zijn dan in de 
nasleep van 2008 – indien de EU niet 
beschikt over nieuwe instrumenten ter 
bescherming van de sociale cohesie, het 
behoud van werkgelegenheid en het 
voorkomen van massale ontslagen;

Or. en

Amendement 6

Ontwerpresolutie
Titel, paragrafen 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 4 octies en 4 
nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

... en de EU-burgers beschermen tegen 
een volgende financiële crisis

...en volledige sociale, economische en 
territoriale cohesie waarborgen en 
realiseren
4 bis. wijst erop dat duurzame en 
inclusieve groei en een doelgericht 
investerings- en begrotingsbeleid 
essentieel zijn voor het creëren van 
werkgelegenheid en een grotere welvaart 
voor alle burgers;
4 ter. benadrukt daarom dat de Green 
Deal moet leiden tot sociale vooruitgang 
door het welzijn van iedereen te 
verbeteren en de sociale ongelijkheid, de 
economische onevenwichtigheden tussen 
de lidstaten en de ongelijkheid tussen de 
geslachten en generaties te verminderen; 
is van mening dat bij een rechtvaardige 
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transitie geen enkele persoon en geen 
enkele plek mag achterblijven en dat 
sociale en economische ongelijkheid moet 
worden aangepakt; herhaalt dat de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie en een duurzame samenleving 
gepaard moet gaan met de 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten;
4 quater. pleit daarom voor een 
ambitieuze begroting voor 2021, om de 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten te ondersteunen door 
te zorgen voor duurzame groei van een 
sterk concurrerende sociale 
markteconomie, met als doel het 
verwezenlijken van volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
de bevordering van gelijkheid voor 
iedereen en solidariteit tussen de 
generaties, en waarborging van de 
rechten van het kind, als vastgelegd in het 
Verdrag betreffende de Europese unie; 
wijst met name op het belang van 
voldoende financiering voor maatregelen 
ter bevordering van gelijkheid en 
gelijkwaardige toegang tot de 
arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen; 
herinnert ook aan het belang van 
voldoende financiering en andere 
instrumenten ter ondersteuning van de 
vaststelling van wetgeving en beleid 
inzake non-discriminatie en de 
tenuitvoerlegging daarvan;
4 quinquies. benadrukt dat voor deze 
tenuitvoerlegging goed gefinancierd 
sociaal beleid noodzakelijk is, en 
onderstreept daarom dat meer middelen 
toegewezen moeten worden aan de 
bestaande instrumenten die dit doel 
naderbij kunnen brengen, met name het 
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)(met 
inbegrip van het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
(YEI)), het Fonds voor Europese hulp aan 
de meest behoeftigen (FEAD), het EU-
programma voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie (EaSI) en het Europees 
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Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering (EFG);
4 sexies. herinnert eraan dat de 
structuurfondsen en structurele 
investeringen op doeltreffender wijze 
besteed moeten worden aan het 
bevorderen van inclusieve groei, het 
verminderen van ongelijkheden en het 
stimuleren van opwaartse sociale 
convergentie.
4 septies. waarschuwt dat een 
verlaging van de begroting voor deze 
beleidsterreinen het moeilijker kan maken 
om een doeltreffend beleid te voeren en de 
doelstellingen te bereiken; dringt er 
daarom op aan dat de financiering van 
deze instrumenten ook in het volgende 
MFK gewaarborgd is en dat de 
tenuitvoerlegging ervan voornamelijk via 
subsidies blijft plaatsvinden;
4 octies. wijst er nogmaals op dat 
deze fondsen synergiën moeten creëren 
waarmee de sociale verschillen en 
ongelijkheden kunnen worden verkleind 
om ervoor te zorgen dat niemand buiten 
de boot valt;
4 nonies. benadrukt bovendien dat 
een soepele overgang van het huidige 
naar het nieuwe MFK gewaarborgd moet 
worden, vooral van het huidige ESF, het 
YEI, het FEAD en het EaSI naar het 
nieuwe ESF+;

Or. en

Amendement 7
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 decies. dringt aan op voldoende 
financiering voor investeringen in 
huisvesting, om de toenemende problemen 
van een gebrek aan betaalbare 
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huisvesting, slechte 
woonomstandigheden, uitsluiting van 
huisvesting en dakloosheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 8
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 undecies. wijst erop dat het essentieel 
is ervoor te zorgen dat niemand buiten de 
boot valt; pleit daarom voor een EU-
begroting die de gelijkheid in alle 
levensfasen bevordert; roept hiertoe op tot 
het starten van een programma om 
lidstaten te steunen bij het opzetten of 
uitbreiden van een openbaar en 
omvattend netwerk van voorzieningen 
voor kinderopvang en ouderenzorg, 
alsmede van een openbaar netwerk voor 
personen die sterk zorgafhankelijk zijn, 
zoals personen met een handicap of met 
een langdurige zorgbehoefte;

Or. en

Amendement 9
Ontwerpresolutie
Paragrafen 4 duodecies, 4 terdecies, 4 quaterdecies, 4 quindecies, 4 sexdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 duodecies. wijst erop dat de 
jeugdwerkloosheid nog altijd 
onaanvaardbaar hoog is en sterk 
uiteenloopt tussen de verschillende 
lidstaten;
4 terdecies. herinnert daarom aan het 
belang van voldoende financiering en van 
andere instrumenten voor de aanpak van 
jeugdwerkloosheid en het vergroten van 
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de kansen van jongeren op de 
arbeidsmarkt, in het bijzonder het YEI en 
Erasmus+;
4 quaterdecies. neemt bovendien 
nota van het voorstel van de Commissie 
om het YEI voor de 
programmeringsperiode 2021-2027 te 
integreren in het ESF+, maar is bezorgd 
over de onduidelijkheid met betrekking tot 
de middelen die elk jaar toegewezen 
moeten worden aan de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid binnen het 
toekomstige ESF+, met name wat betreft 
de thematische concentraties in de ESF+-
verordening; benadrukt dat het niveau 
van financiering voor de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid tenminste op het 
niveau van de vorige 
programmeringsperiode moet worden 
gehouden;
4 quindecies. is ingenomen met de 
toezegging die Commissievoorzitter 
Ursula von der Leyen in haar politieke 
beleidslijnen heeft gedaan om de 
Jongerengarantie te versterken door het 
om te zetten in een permanent instrument 
met een groter budget en regelmatige 
verslaglegging;
4 sexdecies. vraagt om te zorgen voor 
financiering in 2021 om de 
tenuitvoerlegging van de 
Jongerengarantie in de lidstaten te 
kunnen voortzetten;

Or. en

Amendement 10
Ontwerpresolutie
Paragrafen 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10 quinquies, 10 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. betreurt dat meer dan een kwart 
van alle kinderen in de EU risico loopt op 



PE647.119v01-00 10/11 PA\1198564NL.docx

NL

armoede of sociale uitsluiting;
10 ter. verwelkomt in dit verband de 
toezegging om de Europese 
kindergarantie in het leven te roepen, 
teneinde ervoor te helpen zorgen dat elk 
kind in Europa dat het risico loopt op 
armoede of sociale uitsluiting toegang 
heeft tot de meest elementaire rechten, 
zoals gezondheidszorg, opvang, onderwijs, 
adequate voeding en fatsoenlijke 
huisvesting;
10 quater. wijst er met nadruk op dat 
dit initiatief ook aan bod komt bij de 
onderhandelingen over het MFK en roept 
ertoe op de Europese kindergarantie te 
integreren in het toekomstige ESF+, met 
een bedrag van minstens 5,9 miljard EUR 
nieuwe middelen voor de gehele periode 
van het MFK 2021-2027; 
10 quinquies. wijst op de rol van de 
instrumenten van de EU bij de 
ondersteuning van ondernemingen en 
werknemers in de transitie naar een 
digitale en groenere economie; wijst op 
het belang van beroepsonderwijs en -
opleiding in het digitale tijdperk; verzoekt 
de Commissie verdere mogelijkheden te 
onderzoeken ter ondersteuning van 
programma’s voor beroepsonderwijs en -
opleiding, met name op het gebied van 
softwareontwikkeling en 
informatietechnologieën;
10 sexies. dringt erop aan dat in de 
begroting 2021 bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de behoeften van en de 
betrekkingen met de landen en gebieden 
overzee, aangezien deze sterk te lijden 
kunnen hebben van de negatieve gevolgen 
van de klimaatverandering; benadrukt 
bovendien dat de toegang tot fondsen voor 
de landen en gebieden overzee, die 
vanwege hun bijzondere status en omvang 
over beperkte administratieve middelen en 
deskundigheid beschikken, moet worden 
verbeterd;

Or. en
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Amendement 11
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is vastbesloten een nieuwe 
betalingscrisis te voorkomen; herhaalt dat 
bij het totale maximum voor de 
betalingskredieten rekening moet worden 
gehouden met het ongekende volume van 
eind 2020 nog te betalen vastleggingen, dat 
onder het volgende MFK moet worden 
afgewikkeld; wijst er verder op dat de 
aandacht bij de betalingskredieten in 2021 
vooral gericht zal zijn op de voltooiing van 
de programma’s voor de periode 2014-
2020; benadrukt evenwel dat dit de 
lancering van nieuwe programma’s niet in 
de weg mag staan;

12. is vastbesloten een nieuwe 
betalingscrisis te voorkomen; herhaalt dat 
bij het totale maximum voor de 
betalingskredieten rekening moet worden 
gehouden met het ongekende volume van 
eind 2020 nog te betalen vastleggingen, dat 
onder het volgende MFK moet worden 
afgewikkeld; wijst er verder op dat de 
aandacht bij de betalingskredieten in 2021 
vooral gericht zal zijn op de voltooiing van 
de programma’s voor de periode 2014-
2020; benadrukt evenwel dat dit de 
lancering van nieuwe programma’s niet in 
de weg mag staan en niet ten koste mag 
gaan van het ESF+;

Or. en

Amendement 12
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. vraagt om in het bijzonder te 
zorgen voor een naadloze transitie van de 
financiering in het kader van de huidige 
Progress-pijler van het EaSI:

Or. en


