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Amendement 15
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Uit het onderzoek van de nationale 
hervormingsprogramma’s van de lidstaten, 
dat in het jaarlijkse voortgangsverslag van 
de Commissie en in het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid is 
opgenomen, blijkt dat de lidstaten alle 
mogelijke inspanningen moeten blijven 
richten op de volgende prioritaire 
gebieden:

(2) Uit het onderzoek van de nationale 
hervormingsprogramma’s van de lidstaten, 
dat in het jaarlijkse voortgangsverslag van 
de Commissie en in het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid is 
opgenomen, blijkt dat de lidstaten alle 
mogelijke inspanningen ter verbetering 
van de werkgelegenheid, met name voor 
vrouwen en oudere werknemers, moeten 
blijven richten op de volgende prioritaire 
gebieden:

- meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten en 
de socialezekerheidsstelsels moderniseren,

- meer mensen op de kwalitatief 
hoogstaande arbeidsmarkt krijgen en 
houden, het arbeidsaanbod vergroten en de 
socialezekerheidsstelsels moderniseren

-het aanpassingsvermogen van werknemers 
en bedrijven vergroten, en

-het aanpassingsvermogen van werknemers 
en bedrijven aan de uitdagingen van de 
mondialisering vergroten, en

- investeringen in menselijk kapitaal 
verhogen door beter onderwijs en betere 
vaardigheden.

- investeringen in menselijk kapitaal 
verhogen door beter onderwijs en betere 
vaardigheden.

Or. fr

Amendement 16
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Bij de tenuitvoerlegging van de 
richtsnoeren moeten de lidstaten de 
interactie tussen de richtsnoeren en de 
open coördinatiemethode voor sociale 
bescherming en sociale integratie 
versterken.
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Or. fr

Amendement 17
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- volledige werkgelegenheid: het is van 
vitaal belang dat door een geïntegreerde
flexizekerheidsbenadering volledige 
werkgelegenheid wordt bereikt en dat 
werkloosheid en inactiviteit afnemen 
doordat de vraag naar arbeid en het 
arbeidsaanbod toenemen, zodat de 
economische groei wordt geschraagd en de 
sociale samenhang hechter wordt. Dit 
vereist beleid dat zowel op flexibiliteit van
de arbeidsmarkten, werkorganisatie en 
arbeidsverhoudingen, als op werkzekerheid 
en sociale zekerheid gericht is.

- volledige werkgelegenheid: het is van 
vitaal belang dat een situatie van volledige 
werkgelegenheid wordt bereikt met 
passende rechten en salariëring van 
werknemers en dat werkloosheid en 
inactiviteit afnemen doordat de vraag naar 
arbeid en het arbeidsaanbod toenemen, 
zodat de economische groei wordt 
geschraagd, de sociale samenhang hechter 
wordt en de maatschappelijke vooruitgang 
wordt bespoedigd. Dit vereist beleid dat 
zowel op verbetering  van de 
werkorganisatie en arbeidsverhoudingen, 
als op werkzekerheid en sociale zekerheid 
gericht is.

Or. pt

Amendement 18
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verbetering van de arbeidskwaliteit en -
productiviteit: het streven naar een grotere 
arbeidsparticipatie gaat hand in hand met 
het aantrekkelijker maken van banen, het 
verbeteren van de arbeidskwaliteit, een 
hogere arbeidsproductiviteit, het 
verminderen van de segmentering van de 
arbeidsmarkt een geringer aandeel slecht
betaalde banen. De synergieën tussen 
arbeidskwaliteit, productiviteit en 
werkgelegenheid moeten ten volle worden 
benut;

- Verbetering van de arbeidskwaliteit en -
productiviteit: het streven naar een grotere 
arbeidsparticipatie gaat hand in hand met 
het aantrekkelijker maken van banen, het 
verbeteren van de arbeidskwaliteit, een 
hogere arbeidsproductiviteit, het 
verminderen van de segmentering van de 
arbeidsmarkt en het verhogen van het 
vrijwilligerswerkaanbod in deeltijd. De 
synergieën tussen arbeidskwaliteit, 
productiviteit en werkgelegenheid moeten 
ten volle worden benut;
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Or. fr

Amendement 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Verbetering van de arbeidskwaliteit en -
productiviteit: het streven naar een grotere 
arbeidsparticipatie gaat hand in hand met 
het aantrekkelijker maken van banen, het 
verbeteren van de arbeidskwaliteit, een 
hogere arbeidsproductiviteit, het 
verminderen van de segmentering van de 
arbeidsmarkt, een geringer aandeel slecht 
betaalde banen. De synergieën tussen 
arbeidskwaliteit, productiviteit en 
werkgelegenheid moeten ten volle worden 
benut;

- Verbetering van de arbeidskwaliteit en -
productiviteit: het streven naar een grotere 
arbeidsparticipatie gaat hand in hand met 
het aantrekkelijker maken van banen, het 
verbeteren van de arbeidskwaliteit, een 
hogere arbeidsproductiviteit, het 
verminderen van de segmentering van de 
arbeidsmarkt en van de ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen, een geringer 
aandeel slecht betaalde banen. De 
synergieën tussen arbeidskwaliteit, 
productiviteit en werkgelegenheid moeten 
ten volle worden benut;

Or. es

Amendement 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Hechtere sociale en territoriale 
samenhang: er zijn doortastende 
maatregelen nodig om sociale integratie te 
versterken en te intensiveren, armoede te 
bestrijden, waarbij met name aandacht zal 
worden besteed aan armoede onder 
kinderen, uitsluiting van de arbeidsmarkt 
te voorkomen, toetreding van mensen met 
een achterstandspositie tot de arbeidsmarkt 
te ondersteunen en regionale verschillen in 
werkgelegenheid, werkloosheid en 
arbeidsproductiviteit weg te werken, in het 
bijzonder in achterstandsregio’s. De 
interactie met de open coördinatiemethode 
voor sociale bescherming en sociale 

- Hechtere sociale en territoriale 
samenhang: er zijn doortastende 
maatregelen nodig om sociale integratie te 
versterken en te intensiveren, armoede te 
bestrijden, waarbij met name aandacht zal 
worden besteed aan armoede onder 
eenoudergezinnen en armlastige 
kinderrijke gezinnen, uitsluiting van de 
arbeidsmarkt te voorkomen, toetreding van 
mensen met een achterstandspositie tot de 
arbeidsmarkt te ondersteunen en regionale 
verschillen in werkgelegenheid, 
werkloosheid en arbeidsproductiviteit weg 
te werken, in het bijzonder in 
achterstandsregio’s. De interactie met de 
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integratie moet worden versterkt. open coördinatiemethode voor sociale 
bescherming en sociale integratie moet 
worden versterkt.

Or. el

Amendement 21
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Hechtere sociale en territoriale 
samenhang: er zijn doortastende 
maatregelen nodig om sociale integratie te 
versterken en te intensiveren, armoede te 
bestrijden, waarbij met name aandacht zal 
worden besteed aan armoede onder 
kinderen, uitsluiting van de arbeidsmarkt te 
voorkomen, toetreding van mensen met 
een achterstandspositie tot de arbeidsmarkt 
te ondersteunen en regionale verschillen in 
werkgelegenheid, werkloosheid en 
arbeidsproductiviteit weg te werken, in het 
bijzonder in achterstandsregio’s. De 
interactie met de open coördinatiemethode 
voor sociale bescherming en sociale 
integratie moet worden versterkt.

- Hechtere sociale en territoriale 
samenhang: er zijn doortastende 
maatregelen nodig om sociale integratie te 
versterken en te intensiveren, armoede te 
bestrijden, waarbij met name aandacht zal 
worden besteed aan armoede onder 
kinderen en eenoudergezinnen, uitsluiting 
van de arbeidsmarkt te voorkomen, 
toetreding van mensen met een 
achterstandspositie tot de arbeidsmarkt te 
ondersteunen en regionale verschillen in 
werkgelegenheid, werkloosheid en 
arbeidsproductiviteit weg te werken, in het 
bijzonder in achterstandsregio’s. De 
interactie met de open coördinatiemethode 
voor sociale bescherming en sociale 
integratie moet worden versterkt.

Or. fr

Amendement 22
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Hechtere sociale en territoriale 
samenhang: er zijn doortastende 
maatregelen nodig om sociale integratie te 
versterken en te intensiveren, armoede te 
bestrijden, waarbij met name aandacht zal 
worden besteed aan armoede onder 
kinderen, uitsluiting van de arbeidsmarkt te 

- Hechtere sociale en territoriale 
samenhang: er zijn doortastende 
maatregelen nodig om sociale integratie te 
versterken en te intensiveren, armoede te 
bestrijden, waarbij met name aandacht zal 
worden besteed aan armoede onder 
vrouwen en kinderen, uitsluiting van de 
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voorkomen, toetreding van mensen met 
een achterstandspositie tot de arbeidsmarkt 
te ondersteunen en regionale verschillen in 
werkgelegenheid, werkloosheid en 
arbeidsproductiviteit weg te werken, in het 
bijzonder in achterstandsregio’s. De 
interactie met de open coördinatiemethode 
voor sociale bescherming en sociale 
integratie moet worden versterkt.

arbeidsmarkt te voorkomen, toetreding van 
mensen met een achterstandspositie tot de 
arbeidsmarkt te ondersteunen en regionale 
verschillen in werkgelegenheid, 
werkloosheid en arbeidsproductiviteit weg 
te werken, in het bijzonder in 
achterstandsregio’s. De interactie met de 
open coördinatiemethode voor sociale 
bescherming en sociale integratie moet 
worden versterkt.

Or. pt

Amendement 23
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Hechtere sociale en territoriale 
samenhang: er zijn doortastende 
maatregelen nodig om sociale integratie te 
versterken en te intensiveren, armoede te 
bestrijden, waarbij met name aandacht zal 
worden besteed aan armoede onder 
kinderen, uitsluiting van de arbeidsmarkt te 
voorkomen, toetreding van mensen met 
een achterstandspositie tot de arbeidsmarkt 
te ondersteunen en regionale verschillen in 
werkgelegenheid, werkloosheid en 
arbeidsproductiviteit weg te werken, in het 
bijzonder in achterstandsregio’s. De 
interactie met de open coördinatiemethode 
voor sociale bescherming en sociale 
integratie moet worden versterkt.

- Hechtere sociale en territoriale 
samenhang: er zijn doortastende 
maatregelen nodig om sociale integratie te 
versterken en te intensiveren, armoede te 
bestrijden, waarbij met name aandacht zal 
worden besteed aan armoede onder 
vrouwen en kinderen, uitsluiting van de 
arbeidsmarkt te voorkomen, toetreding van 
mensen met een achterstandspositie tot de 
arbeidsmarkt te ondersteunen en regionale 
verschillen in werkgelegenheid, 
werkloosheid en arbeidsproductiviteit weg 
te werken, in het bijzonder in 
achterstandsregio’s. De interactie met de 
open coördinatiemethode voor sociale 
bescherming en sociale integratie moet 
worden versterkt.

Or. es
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Amendement 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke kansen en bestrijding van 
discriminatie zijn van essentieel belang om 
vooruitgang te boeken. 
Gendermainstreaming en de bevordering 
van gendergelijkheid moeten bij alle 
maatregelen vooropstaan. Bijzondere 
aandacht moet ook uitgaan naar een 
significante vermindering van 
genderkloven op de arbeidsmarkt 
overeenkomstig het Europees pact voor 
gendergelijkheid. Hierdoor wordt bijstand 
verleend aan de lidstaten bij de aanpak van 
de demografische uitdaging. In het kader 
van een nieuwe intergenerationele aanpak 
dient bijzondere aandacht uit te gaan naar 
de situatie van jongeren, ter uitvoering van 
het Europese pact voor de jeugd, en moet 
toegang tot werk gedurende het hele 
beroepsleven bevorderd worden. Ook moet 
bijzondere aandacht uitgaan naar het 
aanzienlijk versmallen van de 
participatiekloof tussen gewone 
werknemers en mensen met een 
achterstandspositie, waaronder 
gehandicapten, en tussen EU-onderdanen 
en onderdanen van derde landen, 
overeenkomstig de nationale 
doelstellingen.

Gelijke kansen en bestrijding van 
discriminatie zijn van essentieel belang om 
vooruitgang te boeken. 
Gendermainstreaming en de bevordering 
van gendergelijkheid moeten bij alle 
maatregelen vooropstaan. Bijzondere 
aandacht moet ook uitgaan naar een 
significante vermindering van 
genderkloven op de arbeidsmarkt 
overeenkomstig het Europees pact voor 
gendergelijkheid, met name door een 
strikte toepassing van de Europese 
richtlijnen inzake gelijke behandeling en 
de opheffing van ongelijkheden. Hierdoor 
wordt bijstand verleend aan de lidstaten bij 
de aanpak van de demografische uitdaging. 
In het kader van een nieuwe 
intergenerationele aanpak dient bijzondere 
aandacht uit te gaan naar de situatie van 
jongeren, ter uitvoering van het Europese 
pact voor de jeugd, en moet toegang tot 
werk gedurende het hele beroepsleven 
bevorderd worden. Ook moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar het aanzienlijk 
versmallen van de participatiekloof tussen 
gewone werknemers en mensen met een 
achterstandspositie, waaronder vrouwen en
gehandicapten, en tussen EU-onderdanen 
en onderdanen van derde landen, 
overeenkomstig de nationale 
doelstellingen.

Or. el
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Amendement 25
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke kansen en bestrijding van 
discriminatie zijn van essentieel belang om 
vooruitgang te boeken. 
Gendermainstreaming en de bevordering 
van gendergelijkheid moeten bij alle 
maatregelen vooropstaan. Bijzondere 
aandacht moet ook uitgaan naar een 
significante vermindering van 
genderkloven op de arbeidsmarkt 
overeenkomstig het Europees pact voor 
gendergelijkheid. Hierdoor wordt bijstand 
verleend aan de lidstaten bij de aanpak van 
de demografische uitdaging. In het kader 
van een nieuwe intergenerationele aanpak 
dient bijzondere aandacht uit te gaan naar 
de situatie van jongeren, ter uitvoering van 
het Europese pact voor de jeugd, en moet 
toegang tot werk gedurende het hele 
beroepsleven bevorderd worden. Ook moet 
bijzondere aandacht uitgaan naar het 
aanzienlijk versmallen van de 
participatiekloof tussen gewone 
werknemers en mensen met een 
achterstandspositie, waaronder 
gehandicapten, en tussen EU-onderdanen 
en onderdanen van derde landen, 
overeenkomstig de nationale 
doelstellingen.

Gelijke kansen en bestrijding van 
discriminatie zijn van essentieel belang om 
vooruitgang te boeken. 
Gendermainstreaming en de bevordering 
van gendergelijkheid moeten bij alle 
maatregelen vooropstaan. Bijzondere 
aandacht moet ook uitgaan naar een 
significante vermindering van 
genderkloven op de arbeidsmarkt 
overeenkomstig het Europees pact voor 
gendergelijkheid, met name door correcte 
en concrete toepassing van de Europese 
richtlijnen inzake gelijke behandeling.
Hierdoor wordt bijstand verleend aan de 
lidstaten bij de aanpak van de 
demografische uitdaging. In het kader van 
een nieuwe intergenerationele aanpak dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
situatie van jongeren, ter uitvoering van het 
Europese pact voor de jeugd, en moet 
toegang tot werk gedurende het hele 
beroepsleven bevorderd worden. Ook moet 
bijzondere aandacht uitgaan naar het 
aanzienlijk versmallen van de 
participatiekloof tussen gewone 
werknemers en mensen met een 
achterstandspositie, waaronder 
gehandicapten, en tussen EU-onderdanen 
en onderdanen van derde landen, 
overeenkomstig de nationale 
doelstellingen.

Or. fr
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Amendement 26
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer nr. 17: Streven naar een beleid 
gericht op volledige werkgelegenheid, 
betere arbeidskwaliteit en -productiviteit
en hechtere sociale en territoriale 
samenhang

Richtsnoer nr. 17: Streven naar een beleid 
gericht op volledige werkgelegenheid, 
betere arbeidskwaliteit en -zekerheid en 
hechtere sociale en territoriale samenhang, 
alsook bevordering van een globale 
geïntegreerde aanpak van de 
werkloosheidsproblematiek, de 
arbeidsvoorwaarden voor vrouwen, de 
beperkte participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt en de ongelijke verdeling 
van onbezoldigde huishoudelijke taken en 
bezigheden

Or. pt

Amendement 27
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 6 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten en 
de socialezekerheidsstelsels moderniseren,

- meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het aanbod aan voltijd- en 
deeltijdbanen vergroten en de 
socialezekerheidsstelsels moderniseren,

Or. fr

Amendement 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 6 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten en 
de socialezekerheidsstelsels moderniseren,

- meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten, de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
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verminderen en de 
socialezekerheidsstelsels moderniseren,

Or. es

Amendement 29
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – alinea 6 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het aanpassingsvermogen van 
werknemers en ondernemingen verbeteren;

- het aanpassingsvermogen van 
werknemers en ondernemingen aan de 
nieuwe uitdagingen verbeteren;

Or. fr

Amendement 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een beschikking
Bijlage, deel 1, titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten en 
de socialezekerheidsstelsels moderniseren,

1. meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten, de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
verminderen en de 
socialezekerheidsstelsels moderniseren,

Or. es

Amendement 31
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage, deel 1, titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten en 
de stelsels voor sociale bescherming 
moderniseren

1. Meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, bij voorkeur op 
arbeidsplaatsen van onbepaalde duur, het 
arbeidsaanbod vergroten en de stelsels voor 
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sociale bescherming moderniseren.

Or. fr

Amendement 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – deel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De arbeidsparticipatie verhogen is het 
meest effectieve middel om economische 
groei te genereren en een sociaal 
geïntegreerde economie te bevorderen en 
om ervoor te zorgen dat er een vangnet 
bestaat voor diegenen die niet kunnen 
werken. Gelet op de verwachte inkrimping 
van de beroepsbevolking is het des te 
noodzakelijker dat werken wordt benaderd 
vanuit een andere visie op de levenscyclus 
en dat de stelsels voor sociale bescherming 
worden gemoderniseerd, zodat zij adequaat 
en betaalbaar zijn en kunnen reageren op 
de veranderende behoeften van de 
samenleving. In het kader van een nieuwe 
intergenerationele aanpak en de 
bevordering van de actieve integratie van 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan, moet bijzondere aandacht uitgaan 
naar de hardnekkige 
werkgelegenheidskloof tussen mannen en 
vrouwen en de lage 
arbeidsparticipatiegraad van oudere 
werknemers en jongeren. Ook moeten de 
maatregelen worden geïntensiveerd om de 
situatie van jonge mensen op de 
arbeidsmarkt te verbeteren en de 
jeugdwerkloosheid aanzienlijk terug te 
dringen, die gemiddeld dubbel zo hoog is 
als de algemene werkloosheid.

De arbeidsparticipatie verhogen is het 
meest effectieve middel om economische 
groei te genereren en een sociaal 
geïntegreerde economie te bevorderen en 
om ervoor te zorgen dat er een vangnet 
bestaat voor diegenen die niet kunnen 
werken. Gelet op de verwachte inkrimping 
van de beroepsbevolking is het des te 
noodzakelijker dat werken wordt benaderd 
vanuit een andere visie op de levenscyclus 
en dat de stelsels voor sociale bescherming 
worden gemoderniseerd, zodat zij adequaat 
en betaalbaar zijn en kunnen reageren op 
de veranderende behoeften van de 
samenleving. Bijzondere maatregelen 
moeten worden genomen om de 
hardnekkige ongelijkheden tussen mannen 
en vrouwen op de arbeidsmarkt op te 
heffen, de lage arbeidsparticipatiegraad van 
oudere werknemers en jongeren te 
verhogen -in het kader van de nieuwe 
intergenerationele aanpak-, en de actieve 
integratie van degenen die op de ernstigste 
wijze zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt 
te bevorderen, met name van personen die 
de dupe zijn van meervoudige 
discriminatie en ook nog eens worden 
geconfronteerd met moeilijke 
geografische omstandigheden in 
ontoegankelijke insulaire en 
berggebieden. Ook moeten de maatregelen 
worden geïntensiveerd om de situatie van 
jonge mensen op de arbeidsmarkt te 
verbeteren en de jeugdwerkloosheid 
aanzienlijk terug te dringen, die gemiddeld 
dubbel zo hoog is als de algemene 
werkloosheid.
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Or. el

Amendement 33
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 18 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- doortastende maatregelen om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
verhogen en genderkloven inzake 
arbeidsparticipatie, werkloosheid en
beloning weg te werken;

- doortastende maatregelen om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
verhogen en genderkloven inzake 
arbeidsparticipatie, werkloosheid,
beloning, bevordering en beroepsopleiding
weg te werken;

Or. pt

Amendement 34
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 18 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- betere combinatie van werk en gezin door 
middel van toegankelijke en betaalbare 
voorzieningen voor kinderopvang en zorg 
voor andere afhankelijke personen;

- betere combinatie van werk en gezin, met 
name door eenoudergezinnen te 
ondersteunen door bevordering van een 
eerlijke verdeling van de gezinstaken, 
investeringen in overheidsdiensten en de 
exploitatie ervan, alsook door ouders 
(zowel mannen als vrouwen) de 
mogelijkheid van een deeltijdregeling te 
bieden, zonder enige discriminatie ten 
opzichte van de normale regeling, en door 
middel van toegankelijke, betaalbare en 
kwalitatief hoogstaande voorzieningen 
voor de opvang, uiterlijk in 2010, van 90% 
van de leerplichtige kinderen in alle 
lidstaten en de zorg voor andere 
afhankelijke personen;

Or. pt
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Amendement 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – deel 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Actieve integratiemaatregelen kunnen het 
arbeidsaanbod vergroten en de sociale 
samenhang versterken  en zijn krachtige 
instrumenten om de sociale en 
arbeidsintegratie van de meest 
achtergestelde groepen te bevorderen. Aan 
wie werkloos wordt, moet binnen een 
redelijke termijn een nieuwe kans op de 
arbeidsmarkt worden aangeboden. Bij 
jongeren moet dit binnen een korte termijn 
– bijvoorbeeld in 2010 ten hoogste vier 
maanden – gebeuren. Voor volwassenen 
mag deze termijn maximaal twaalf 
maanden bedragen. Maatregelen waarmee 
een actief arbeidsmarktbeleid wordt 
gevoerd ten aanzien van langdurige 
werklozen, moeten worden voortgezet, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
streefcijfer van een participatiegraad van 
25 % in 2010. De activering komt tot stand 
in de vorm van een opleiding, een 
herscholing, een werkpraktijk, een baan of 
een andere inzetbaarheidsmaatregel, zo 
nodig gecombineerd met adequate hulp bij 
het zoeken naar een baan. Om de integratie 
te doen toenemen en de sociale uitsluiting 
te bestrijden is het van essentieel belang 
dat werkzoekenden makkelijker toegang 
tot werk krijgen, dat werkloosheid wordt 
voorkomen en dat werklozen in nauw 
contact met de arbeidsmarkt blijven en hun 
inzetbaarheid behouden. Dit stemt ook 
overeen met een 
flexizekerheidsbenadering. Het 
verwezenlijken van deze doelstellingen 
vergt dat barrières voor het betreden van de 
arbeidsmarkt worden weggenomen door 
bijstand te verlenen bij het daadwerkelijk 
zoeken naar een baan, dat de toegang tot 
opleiding en andere actieve 
arbeidsmarktmaatregelen wordt 
vergemakkelijkt, dat een betaalbare 

Actieve integratiemaatregelen kunnen het 
arbeidsaanbod vergroten en de sociale 
samenhang versterken  en zijn krachtige 
instrumenten om de sociale en 
arbeidsintegratie van de meest 
achtergestelde groepen te bevorderen. Aan 
wie werkloos wordt, moet binnen een 
redelijke termijn een nieuwe kans op de 
arbeidsmarkt worden aangeboden. Bij 
jongeren moet dit binnen een korte termijn 
– bijvoorbeeld in 2010 ten hoogste vier 
maanden – gebeuren. Voor volwassenen 
mag deze termijn maximaal twaalf 
maanden bedragen. Maatregelen waarmee 
een actief arbeidsmarktbeleid wordt 
gevoerd ten aanzien van langdurige 
werklozen, moeten worden voortgezet, 
waarbij rekening wordt gehouden met het 
streefcijfer van een participatiegraad van 
25 % in 2010. De activering komt tot stand 
in de vorm van een opleiding, een 
herscholing, een werkpraktijk, een baan of 
een andere inzetbaarheidsmaatregel, zo 
nodig gecombineerd met adequate hulp bij 
het zoeken naar een baan. Om de integratie 
te doen toenemen en de sociale uitsluiting 
te bestrijden is het van essentieel belang 
dat werkzoekenden makkelijker toegang 
tot werk krijgen, dat werkloosheid wordt 
voorkomen en dat werklozen in nauw 
contact met de arbeidsmarkt blijven en hun 
inzetbaarheid behouden. Dit stemt ook 
overeen met een 
flexizekerheidsbenadering. Het 
verwezenlijken van deze doelstellingen 
vergt dat barrières voor het betreden van de 
arbeidsmarkt worden weggenomen door 
bijstand te verlenen bij het daadwerkelijk 
zoeken naar een baan, dat de toegang tot 
opleiding en andere actieve 
arbeidsmarktmaatregelen wordt 
vergemakkelijkt, dat een betaalbare 
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toegang tot de basisdiensten is 
gegarandeerd en toereikende 
minimuminkomens voor allen zijn 
gewaarborgd. Tegelijkertijd moet deze 
benadering ervoor zorgen dat arbeid loont 
voor alle werknemers en dat 
werkloosheids-, armoede- en 
inactiviteitsvallen worden weggenomen. 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
integratie van mensen met een 
achterstandspositie op de arbeidsmarkt, 
met inbegrip van laaggeschoolden, onder 
meer door middel van de uitbreiding van 
de sociale diensten en de sociale economie 
en naar de exploitatie van nieuwe bronnen 
voor banen waarmee op collectieve 
behoeften wordt ingespeeld. Van bijzonder 
belang zijn de bestrijding van 
discriminatie, het bevorderen van de
toegang tot werk voor mensen met een 
achterstandspositie en de integratie van 
immigranten en minderheden.

toegang tot de basisdiensten is 
gegarandeerd en toereikende 
minimuminkomens voor allen zijn 
gewaarborgd. Tegelijkertijd moet deze 
benadering ervoor zorgen dat arbeid loont 
voor alle werknemers, het beginsel van 
gelijke beloning voor gelijk werk wordt 
nageleefd en werkloosheids-, armoede- en 
inactiviteitsvallen worden weggenomen. 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de 
integratie van mensen met een 
achterstandspositie op de arbeidsmarkt, 
met inbegrip van laaggeschoolden, onder 
meer door middel van de uitbreiding van 
de sociale diensten en de sociale economie 
en naar de exploitatie van nieuwe bronnen 
voor banen waarmee op collectieve 
behoeften wordt ingespeeld. Van bijzonder 
belang zijn de bestrijding van 
discriminatie, het bevorderen van de 
toegang tot werk voor vrouwen en mensen 
met een achterstandspositie en de integratie 
van immigranten en minderheden.

Or. es

Amendement 36
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 19 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- exploratie van nieuwe bronnen voor 
banen in persoonlijke en zakelijke 
dienstverlening, met name op lokaal 
niveau.

- exploratie van nieuwe bronnen voor 
banen in persoonlijke en zakelijke 
dienstverlening, met name op lokaal en 
regionaal niveau.

Or. fr
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Amendement 37
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage, Deel 1, Richtsnoer 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoer 19 bis: Zorgen voor actieve 
deelname aan het arbeidsproces door 
positieve acties met het oog op toegang tot 
duurzame en gekwalificeerde banen. 

Or. fr

Amendement 38
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 20 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- modernisering en versterking van de 
arbeidsmarktinstanties, met name de 
diensten voor arbeidsvoorziening, mede 
om te zorgen voor grotere transparantie 
van het werkaanbod en de 
opleidingsmogelijkheden op nationaal en 
Europees gebied;

- modernisering en versterking van de 
arbeidsmarktinstanties, met name de 
diensten voor arbeidsvoorziening, mede 
om te zorgen voor grotere transparantie 
van het werkaanbod en de 
opleidingsmogelijkheden op nationaal en 
Europees gebied en betere voorlichting 
over gelijke behandeling van en gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen;

Or. fr

Amendement 39
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage, deel 2, titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het aanpassingsvermogen van 
werknemers en ondernemingen verbeteren

2. Het aanpassingsvermogen van 
werkzoekenden, werknemers en 
ondernemers verbeteren

Or. fr
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Amendement 40
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 21 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de arbeidswetgeving aan te passen en,
waar nodig, de verschillende contracttypes
en arbeidstijdregelingen opnieuw te 
bezien;

- de arbeidswetgeving en 
arbeidstijdregelingen aan te passen;

Or. fr

Amendement 41
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 21 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zwartwerken aan te pakken; - zwartwerken aan te pakken middels 
maatregelen die zwartwerk voor 
werknemers en ondernemingen 
oninteressant maken,

Or. fr

Amendement 42
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 21 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- beter te anticiperen op veranderingen en 
deze positief te sturen, ook in geval van 
economische herstructurering, met name
veranderingen in verband met 
openstelling voor handel, zodat de sociale 
kosten zoveel mogelijk worden beperkt en 
de aanpassing gemakkelijker verloopt;

- beter te anticiperen op veranderingen en 
deze positief te sturen, ook in geval van 
economische herstructurering als gevolg 
van de mondialisering, zodat de sociale 
gevolgen ervan zoveel mogelijk worden 
beperkt en de aanpassing gemakkelijker 
verloopt;

Or. fr
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Amendement 43
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 21 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- ondersteuning voor overgangen in 
beroepsstatus, onder meer in de vorm van 
opleiding, zelfstandige activiteiten, 
oprichting van ondernemingen en 
geografische mobiliteit.

- tenuitvoerlegging door de lidstaten van 
hun eigen trajecten, die op de door de 
Raad vastgestelde gemeenschappelijke 
beginselen inzake flexizekerheid zijn 
gebaseerd.

Or. fr

Amendement 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – deel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kennis- en diensteneconomieën vereisen 
andere vaardigheden dan traditionele 
industrieën; die vaardigheden moeten 
voortdurend verder worden ontwikkeld in 
het licht van technologische verandering en 
innovatie. Willen werknemers aan het werk 
blijven en beter worden in hun werk en 
voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen 
en veranderende arbeidsmarkten, dan 
moeten zij vaardigheden opdoen en deze 
regelmatig bijschaven. De productiviteit 
van de ondernemingen hangt af van het 
opbouwen en behouden van een 
werknemersbestand dat zich aan 
veranderingen kan aanpassen. De 
regeringen moeten ervoor zorgen dat de 
leerresultaten verbeteren en dat jonge 
mensen over de noodzakelijke 
kernvaardigheden beschikken, 
overeenkomstig het Europese pact voor de 
jeugd. Om de vooruitzichten op de 
arbeidsmarkt voor jongeren te verbeteren, 
moet de EU streven naar een gemiddelde 
van hoogstens 10 % vroegtijdige 
schoolverlaters; en ten minste 85 % van de 
22-jarigen moet tegen 2010 het hoger 

Kennis- en diensteneconomieën vereisen 
andere vaardigheden dan traditionele 
industrieën; die vaardigheden moeten 
voortdurend verder worden ontwikkeld in 
het licht van technologische verandering en 
innovatie. Willen werknemers aan het werk 
blijven en beter worden in hun werk en 
voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen 
en veranderende arbeidsmarkten, dan 
moeten zij vaardigheden opdoen en deze 
regelmatig bijschaven. De productiviteit 
van de ondernemingen hangt af van het 
opbouwen en behouden van een 
werknemersbestand dat zich aan 
veranderingen kan aanpassen. De 
regeringen moeten ervoor zorgen dat de 
leerresultaten verbeteren en dat jonge 
mensen over de noodzakelijke 
kernvaardigheden beschikken, 
overeenkomstig het Europese pact voor de 
jeugd. Om de vooruitzichten op de 
arbeidsmarkt voor jongeren te verbeteren, 
moet de EU streven naar een gemiddelde 
van hoogstens 10 % vroegtijdige 
schoolverlaters; en ten minste 85 % van de 
22-jarigen moet tegen 2010 het hoger 
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secundair onderwijs hebben afgerond. 
Gemiddeld neemt in de Europese Unie ten 
minste 12,5 % van de volwassenen in de 
werkende leeftijd (leeftijdsgroep 25-64-
jarigen) deel aan levenslang leren. Met 
beleidsmaatregelen moet men ernaar 
streven dit percentage te verhogen. Alle 
belanghebbenden moeten alles in het werk 
stellen om een ware, van jongs af aan 
bijgebrachte cultuur van levenslang leren te 
ontwikkelen en te stimuleren. Om de 
publieke en private investeringen in 
menselijke middelen per hoofd van de 
bevolking aanzienlijk te verhogen en de 
kwaliteit en efficiëntie van die 
investeringen te garanderen, is het van 
belang ervoor te zorgen dat de kosten en 
verantwoordelijkheden op een transparante
en eerlijke manier door alle actoren worden 
gedeeld en de wetenschappelijke grondslag 
van het onderwijs- en opleidingsbeleid te 
verbeteren. De lidstaten moeten voor 
investeringen in onderwijs en opleiding een 
beter gebruik maken van de 
structuurfondsen en de Europese 
Investeringsbank. Om die doelstellingen te 
bereiken, moeten de lidstaten de 
samenhangende en omvattende strategieën 
voor een leven lang leren ten uitvoer 
leggen, waartoe ze zich hebben verbonden.

secundair onderwijs hebben afgerond. 
Gemiddeld neemt in de Europese Unie ten 
minste 12,5 % van de volwassenen in de 
werkende leeftijd (leeftijdsgroep 25-64-
jarigen) deel aan levenslang leren. Met 
beleidsmaatregelen moet men ernaar 
streven dit percentage te verhogen en moet 
het accent worden gelegd op met name 
vrouwen, gehandicapten, immigranten, 
etnische minderheden en langdurig 
werklozen. Alle belanghebbenden moeten 
alles in het werk stellen om een ware, van 
jongs af aan bijgebrachte cultuur van 
levenslang leren te ontwikkelen en te 
stimuleren. Om de publieke en private 
investeringen in menselijke middelen per 
hoofd van de bevolking aanzienlijk te 
verhogen en de kwaliteit en efficiëntie van 
die investeringen te garanderen, is het van 
belang ervoor te zorgen dat de kosten en 
verantwoordelijkheden op een transparante 
en eerlijke manier door alle actoren worden 
gedeeld en de wetenschappelijke grondslag 
van het onderwijs- en opleidingsbeleid te 
verbeteren. De lidstaten moeten voor 
investeringen in onderwijs en opleiding een 
beter gebruik maken van de 
structuurfondsen en de Europese 
Investeringsbank. Om die doelstellingen te 
bereiken, moeten de lidstaten de 
samenhangende en omvattende strategieën 
voor een leven lang leren ten uitvoer 
leggen, waartoe ze zich hebben verbonden.

Or. es

 Amendement 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 23 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een op integratie gericht onderwijs- en 
opleidingsbeleid en maatregelen die de 
toegang tot lager, middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs aanzienlijk 
vergemakkelijken, onder meer door middel 
van leercontracten en opleidingen in 

- een op integratie gericht onderwijs- en 
opleidingsbeleid en maatregelen die de 
toegang tot lager, middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs aanzienlijk 
vergemakkelijken, onder meer door middel 
van leercontracten en opleidingen in 
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ondernemerschap; ondernemerschap, alsook bevordering, in 
de overheids- en particuliere sector, van 
de participatie van vrouwen in sectoren 
waarin zij zijn ondervertegenwoordigd en 
benutting van hun kennis en capaciteiten;

Or. el

Amendement 46
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 23 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- een op integratie gericht onderwijs- en 
opleidingsbeleid en maatregelen die de 
toegang tot lager, middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs aanzienlijk 
vergemakkelijken, onder meer door middel 
van leercontracten en opleidingen in 
ondernemerschap;

- een op integratie gericht onderwijs- en 
opleidingsbeleid en maatregelen die de 
toegang tot lager, middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs aanzienlijk 
vergemakkelijken, onder meer door middel 
van leercontracten en opleidingen in 
ondernemerschap, en met name door meer  
verscheidenheid in de beroepskeuze voor 
meisjes;

Or. fr

Amendement 47
Astrid Lulling

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 23 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- efficiënte strategieën voor levenslang 
leren, toegankelijk voor iedereen, in 
scholen, bedrijven, overheden en 
huishoudens, overeenkomstig Europese 
akkoorden, inclusief passende prikkels en 
kostendelingsregelingen, ter bevordering 
van deelname aan voortdurende opleiding 
en opleiding op de werkplek gedurende de 
hele levensloop, in het bijzonder voor 
laaggeschoolde en oudere werknemers.

- efficiënte strategieën voor levenslang 
leren, toegankelijk voor iedereen, in 
scholen, bedrijven, overheidsinstanties en 
huishoudens, overeenkomstig Europese 
akkoorden, inclusief passende prikkels en 
kostendelingsregelingen, ter bevordering 
van deelname aan voortdurende opleiding 
en opleiding op de werkplek gedurende de 
hele levensloop, in het bijzonder voor 
laaggeschoolde, oudere werknemers en 
werknemers die de arbeidsmarkt tijdelijk 
of voorgoed hebben verlaten om hun 
gezinstaken te vervullen.
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Or. fr

Amendement 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een beschikking
Bijlage – richtsnoer 23 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- efficiënte strategieën voor levenslang 
leren, toegankelijk voor iedereen, in 
scholen, bedrijven, overheden en 
huishoudens, overeenkomstig Europese 
akkoorden, inclusief passende prikkels en 
kostendelingsregelingen, ter bevordering 
van deelname aan voortdurende opleiding 
en opleiding op de werkplek gedurende de 
hele levensloop, in het bijzonder voor 
laaggeschoolde en oudere werknemers.

- efficiënte strategieën voor levenslang 
leren, toegankelijk voor iedereen, in 
scholen, bedrijven, overheidsinstanties en 
huishoudens, overeenkomstig Europese 
akkoorden, inclusief passende prikkels en 
kostendelingsregelingen, ter bevordering 
van deelname aan voortdurende opleiding 
en opleiding op de werkplek gedurende de 
hele levensloop, in het bijzonder voor 
laaggeschoolde, oudere werknemers en 
werknemers die de arbeidsmarkt tijdelijk 
hebben verlaten in verband met een betere 
onderlinge afstemming van beroeps- en 
gezinsleven.

Or. el
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