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21.10.2015 A8-0307/14 

Amendement  14 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. wijst erop dat belangrijke 

beleidsinitiatieven, met inbegrip van 

beleidsaanbevelingen, gebaseerd waren op 

economische vooruitzichten waarin geen 

rekening was gehouden met de huidige 

lage groei en inflatie als gevolg van 

vroegtijdige besparingsmaatregelen en 

waarin de grootte van de 

begrotingsmultiplicator zwaar werd 

onderschat in een context van ernstige 

financiële beroering en belangrijke 

overloopeffecten tussen lidstaten in een 

periode van gelijktijdige consolidatie in 

combinatie met het deflatoire effect van 

zich ophopende en versnelde structurele 

hervormingen; 

2. wijst erop dat sommige 

beleidsinitiatieven, met inbegrip van 

beleidsaanbevelingen, gebaseerd waren op 

economische vooruitzichten waarin geen 

rekening was gehouden met de huidige 

lage groei en inflatie als gevolg van trage 

vooruitgang bij de doorvoering van 

hervormingen, met inbegrip van 

maatregelen om belastingontwijking en 

belastingfraude aan te pakken, alsook van 

vertraging bij het verbreken van de 

koppeling tussen banken en staten en bij 

het dichten van de investeringskloof, en 

waarin de grootte van de 

begrotingsmultiplicator zwaar werd 

onderschat in een context van ernstige 

financiële beroering; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/15 

Amendement  15 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. verwelkomt het feit dat de Commissie 

zich in de landenspecifieke aanbevelingen 

2015 hoofdzakelijk richt op de vier 

belangrijkste prioriteiten voor economische 

groei: het stimuleren van investeringen, het 

uitvoeren van structurele hervormingen op 

de producten-, diensten- en 

arbeidsmarkten, budgettaire 

verantwoordelijkheid en het verbeteren van 

het werkgelegenheidsbeleid; beklemtoont 

het belang van deze groeibevorderaars, ook 

in de context van het verwezenlijken van 

de doelstellingen van de Europa 2020-

strategie en de algemene doelstelling van 

het vergroten van het mondiale 

concurrentievermogen van de EU; wijst 

erop dat dit alles moet worden 

verwezenlijkt zonder afbreuk te doen aan 

de arbeidsrechtelijke bescherming van 

werknemers of het Europese sociale model 

te ondermijnen; 

3. verwelkomt het feit dat de Commissie 

zich in de landenspecifieke aanbevelingen 

2015 hoofdzakelijk richt op de vier 

belangrijkste prioriteiten voor economische 

groei: het stimuleren van investeringen, het 

uitvoeren van structurele hervormingen op 

de producten-, diensten- en 

arbeidsmarkten, budgettaire 

verantwoordelijkheid en het verbeteren van 

het werkgelegenheidsbeleid; beklemtoont 

het belang van deze groeibevorderaars, ook 

in de context van het verwezenlijken van 

de doelstellingen van de Europa 2020-

strategie en de algemene doelstelling van 

het vergroten van het mondiale 

concurrentievermogen van de EU; wijst 

erop dat dit alles moet worden 

verwezenlijkt zonder het Europese sociale 

markteconomische model te ondermijnen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/16 

Amendement  16 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. neemt ter kennis dat de Commissie bij 

het stroomlijnen van het proces van het 

Europees semester voor een nieuwe 

benadering kiest, dat wil zeggen dat ze 

meer de nadruk legt op een kleiner aantal 

uitermate belangrijke prioriteiten en 

uitdagingen, en dat ze de landenspecifieke 

aanbevelingen en analyses van de eurozone 

drie maanden eerder presenteert dan in 

voorgaande jaren; roept de lidstaten in dit 

verband op om, rekening houdend met het 

nieuwe tijdspad van het Europese semester, 

de nationale parlementen alsook de lokale 

en regionale overheden, én andere 

belanghebbenden op een meer 

gestructureerde manier bij het proces te 

betrekken; beveelt aan dat grote structurele 

hervormingen en veranderingen die in de 

landenspecifieke aanbevelingen worden 

voorgesteld, vergezeld gaan van een 

sociale effectbeoordeling van de korte- en 

langetermijngevolgen; 

4. neemt ter kennis dat de Commissie bij 

het stroomlijnen van het proces van het 

Europees semester voor een nieuwe 

benadering kiest, dat wil zeggen dat ze 

meer de nadruk legt op een kleiner aantal 

uitermate belangrijke prioriteiten en 

uitdagingen, en dat ze de landenspecifieke 

aanbevelingen en analyses van de eurozone 

drie maanden eerder presenteert dan in 

voorgaande jaren; roept de lidstaten in dit 

verband op om, rekening houdend met het 

nieuwe tijdspad van het Europese semester, 

de nationale parlementen alsook de lokale 

en regionale overheden, én andere 

belanghebbenden op een meer 

gestructureerde manier bij het proces te 

betrekken; beveelt aan dat grote structurele 

hervormingen en veranderingen die in de 

landenspecifieke aanbevelingen worden 

voorgesteld, vergezeld gaan van een 

kosten-batenanalyse van de korte- en 

langetermijngevolgen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/17 

Amendement  17 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. verwelkomt de inwerkingtreding van de 

verordening betreffende het Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

(EFSI), dat gericht is op het aanzwengelen 

van de private en publieke investeringen in 

de EU, onder andere middels nationale 

stimuleringsbanken, als een stap in de 

juiste richting, en dringt bij alle betrokken 

partijen en instellingen aan op een snelle en 

doeltreffende implementatie ervan om de 

toegang tot financiering voor bedrijven, en 

met name kmo's, te vergemakkelijken; is 

van mening dat een van de voornaamste 

doelstellingen van projecten die steun uit 

het EFSI krijgen, erin moet bestaan 

fatsoenlijke banen te creëren die tot 

hoogwaardige werkgelegenheid leiden, en 

sociale, economische en territoriale 

cohesie te bewerkstelligen; wijst op de 

noodzaak om daar waar mogelijk sociale 

investeringen te bevorderen met als doel 

positieve sociale effecten in de hand te 

werken en de ongelijkheid te 

verminderen, onder meer door de 

openbare dienstverlening te verbeteren en 

het scheppen van banen voor kansarme 

groepen te ondersteunen; roept de 

lidstaten op om hun lokale en regionale 

overheden nauw te betrekken bij het 

promoten van projectpijplijnen en 

8. verwelkomt de inwerkingtreding van de 

verordening betreffende het Europees 

Fonds voor strategische investeringen 

(EFSI), dat gericht is op het aanzwengelen 

van de private en publieke investeringen in 

de EU, onder andere middels nationale 

stimuleringsbanken, als een stap in de 

juiste richting, en dringt bij alle betrokken 

partijen en instellingen aan op een snelle en 

doeltreffende implementatie ervan om de 

toegang tot financiering voor bedrijven, en 

met name kmo's, te vergemakkelijken; is 

van mening dat projecten die steun uit het 

EFSI krijgen een hoge maatschappelijke 

en economische waarde moeten hebben, 

privaat kapitaal moeten aantrekken door 

marktfalen te verhelpen en gericht moeten 

zijn op belangrijke groeibevorderende 

terreinen, waarbij met name kmo´s en 

midcapbedrijven moeten worden 

ondersteund; is van oordeel dat het succes 

van dit investeringsplan van cruciaal 

belang is en zal dan ook nauwlettend 

toezien op zijn uitvoering, met name om 

deconsolidatie te voorkomen van de 

investeringsuitgaven, alsook van de 

overheidsschulden; benadrukt de rol van 

het Parlement bij het tot een minimum 

beperken van de herschikking van de 

middelen van Horizon 2020 en de 
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investeringsplatformen; is van oordeel dat 

het succes van dit investeringsplan van 

cruciaal belang is en zal dan ook 

nauwlettend toezien op zijn uitvoering, met 

name om deconsolidatie te voorkomen van 

de investeringsuitgaven, alsook van de 

overheidsschulden; benadrukt de rol van 

het Parlement bij het tot een minimum 

beperken van de herschikking van de 

middelen van Horizon 2020 en de 

Connection Europe-faciliteit binnen het 

kader van EFSI; herhaalt zijn verbintenis 

om de bezuinigingen tijdens de jaarlijkse 

begrotingsprocedure te verminderen; 

Connection Europe-faciliteit binnen het 

kader van EFSI; herhaalt zijn verbintenis 

om de bezuinigingen tijdens de jaarlijkse 

begrotingsprocedure te verminderen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Amendement  18 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. neemt er kennis van dat een 

groeivriendelijke consolidatie van de 

overheidsfinanciën, die leidt tot meer 

werkgelegenheid, duurzame groei en lagere 

schulden, in sommige lidstaten een "must" 

is, teneinde te voldoen aan de voorwaarden 

van het pact voor stabiliteit en groei; neemt 

nota van de interpretatieve mededeling 

van de Commissie over flexibiliteit in het 

pact voor stabiliteit en groei, waarin de 

investeringsclausule wordt toegelicht en 

die een bepaalde mate van tijdelijke 

flexibiliteit mogelijk maakt in de 

preventieve tak van het pact voor 

stabiliteit en groei; 

9. neemt er kennis van dat een 

groeivriendelijke consolidatie van de 

overheidsfinanciën, die leidt tot meer 

werkgelegenheid, duurzame groei en lagere 

schulden, in sommige lidstaten een "must" 

is, teneinde te voldoen aan de voorwaarden 

van het pact voor stabiliteit en groei, en, 

wat vooral van belang is, ervoor te zorgen 

dat de rekening niet langer bij jonge en 

toekomstige generaties wordt neergelegd;  

Or. en 



 

AM\1076543NL.doc  PE570.900v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0307/19 

Amendement  19 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. is verontrust over de aanhoudende 

macro-economische onevenwichtigheden 

in een aantal lidstaten, met name de grote 

overheids- en particuliere schulden en de 

grote tekorten op de lopende rekeningen, 

alsook de buitensporige risico's in de 

financiële sector, en meer in het bijzonder 

in de bankensector, die teruggaan op 

instellingen die te groot zijn om failliet te 

gaan; wijst erop dat het probleem van de 

verwevenheid tussen overheids- en 

bankenschulden ("sovereign-bank-loop") 

nog niet is opgelost en nog steeds een 

bedreiging vormt voor de financiële en 

begrotingsstabiliteit; wijst erop dat 

overschotten op de lopende rekening 

andere risico's met zich meebrengen dan 

tekorten, en onderstreept de steeds grotere 

economische verschillen in de Unie en de 

eurozone, die de coherentie van het 

Europese sectorale beleid bedreigen; 

10. is verontrust over de aanhoudende 

macro-economische onevenwichtigheden 

in een aantal lidstaten, met name de grote 

overheids- en particuliere schulden en de 

grote tekorten op de lopende rekeningen, 

alsook de buitensporige risico's in de 

financiële sector, en meer in het bijzonder 

in de bankensector, die teruggaan op 

instellingen die te groot zijn om failliet te 

gaan; wijst erop dat het probleem van de 

verwevenheid tussen overheids- en 

bankenschulden ("sovereign-bank-loop") 

nog niet is opgelost en nog steeds een 

bedreiging vormt voor de financiële en 

begrotingsstabiliteit; dringt er bij de 

Commissie en de Raad op aan om het 

risicogewicht van 0 % voor 

overheidsrisico´s geleidelijk af te bouwen; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/20 

Amendement  20 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. is van oordeel dat het 

ondernemersklimaat in de EU moet worden 

verbeterd en dat de productiviteit moet 

worden verhoogd door middel van een 

evenwichtige mix van openbaar en 

particulier onderwijs- en innovatiebeleid; 

onderstreept dat de interne markt van de 

EU nog altijd gefragmenteerd is en dat de 

economie van de EU te kampen heeft met 

een gebrek aan innovatie ofschoon 

innovatie essentieel is voor groei en 

productiviteit en dat het bevorderen van 

innovatie bijgevolg van cruciaal belang is 

om het internationale 

concurrentievermogen van de EU te 

vergroten; neemt in dit verband kennis van 

het voorstel in het verslag van de vijf 

voorzitters; herinnert aan het belang van 

goede regelgeving voor het bedrijfsleven 

als voorwaarde voor het succes van het 

EFSI; dringt derhalve aan op de 

ontwikkeling van de kapitaalmarkt, de 

slechting van administratieve obstakels 

(daar waar dit geen afbreuk doet aan de 

vitale bescherming van werknemers en 

consumenten), de terugdringing van 

bureaucratie, de verbetering van de 

kwaliteit en de doeltreffendheid van de 

justitiële apparaten van de lidstaten, 

maatregelen tegen belastingontwijking, 

13. is van oordeel dat het 

ondernemersklimaat in de EU moet worden 

verbeterd en dat de productiviteit moet 

worden verhoogd door middel van een 

evenwichtige mix van openbaar en 

particulier onderwijs- en innovatiebeleid; 

onderstreept dat de interne markt van de 

EU nog altijd gefragmenteerd is en dat de 

economie van de EU te kampen heeft met 

een gebrek aan innovatie ofschoon 

innovatie essentieel is voor groei en 

productiviteit en dat het bevorderen van 

innovatie bijgevolg van cruciaal belang is 

om het internationale 

concurrentievermogen van de EU te 

vergroten; neemt in dit verband kennis van 

het voorstel in het verslag van de vijf 

voorzitters over de voltooiing van de EMU 

met betrekking tot de oprichting van een 

eurozonesysteem van autoriteiten voor 

concurrentievermogen; herinnert aan het 

belang van goede regelgeving voor het 

bedrijfsleven als voorwaarde voor het 

succes van het EFSI; dringt derhalve aan 

op de ontwikkeling van de kapitaalmarkt, 

de slechting van administratieve obstakels 

(daar waar dit geen afbreuk doet aan de 

vitale bescherming van consumenten), de 

terugdringing van bureaucratie, de 

verbetering van de kwaliteit en de 
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belastingontduiking en belastingparadijzen, 

en de hervorming van de belasting- en de 

gerechtelijke stelsels van de lidstaten; 

benadrukt dat het belangrijk is dat een 

"one-size-fits-all"-beleid wordt vermeden; 

onderstreept dat de kwalitatieve 

verbetering van de administratieve 

capaciteit op alle overheidsniveaus een 

hoofdprioriteit is in veel lidstaten; herinnert 

eraan dat zwartwerk moet worden 

aangepakt omdat het de economie van de 

Unie schade toebrengt en leidt tot 

oneerlijke concurrentie en 

marktverstoringen, en, in het verlengde 

daarvan, een toenemend gebrek aan sociale 

en arbeidsrechtelijke bescherming voor 

werknemers; vraagt daarom dat het 

Europees platform tegen zwartwerk snel 

van start gaat; 

doeltreffendheid van de justitiële apparaten 

van de lidstaten, maatregelen tegen 

belastingontwijking, belastingontduiking 

en belastingparadijzen, en de hervorming 

van de belasting- en de gerechtelijke 

stelsels van de lidstaten; benadrukt dat het 

belangrijk is dat een "one-size-fits-all"-

beleid wordt vermeden; onderstreept dat de 

kwalitatieve verbetering van de 

administratieve capaciteit op alle 

overheidsniveaus een hoofdprioriteit is in 

veel lidstaten; herinnert eraan dat 

zwartwerk moet worden aangepakt omdat 

het de economie van de Unie schade 

toebrengt en leidt tot oneerlijke 

concurrentie en marktverstoringen, en, in 

het verlengde daarvan, een toenemend 

gebrek aan sociale en arbeidsrechtelijke 

bescherming voor werknemers; vraagt 

daarom dat het Europees platform tegen 

zwartwerk snel van start gaat; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Amendement  21 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. onderstreept de rol van flexibele 

arbeidsmarkten bij de bestrijding van de 

werkloosheid, met het gelijktijdig 

handhaven van een hoog opgeleide 

beroepsbevolking en zonder te tornen aan 

het grondrecht van werknemers van een 

zekere en naar behoren betaalde baan in de 

EU; wijst in het bijzonder op de negatieve 

gevolgen voor het banenscheppend 

vermogen van bijvoorbeeld een loonniveau 

dat uit de pas loopt met de ontwikkeling 

van de productiviteit en het ontduiken van 

de voorschriften van de arbeidsmarkt door 

het in te veel gevallen aanbieden van 

civielrechtelijke overeenkomsten in plaats 

van arbeidsovereenkomsten; roept ertoe op 

de belastingdruk te verplaatsen van arbeid 

naar andere vormen van belasting, alsook 

een plan te ontwikkelen ter bestrijding van 

de werkloosheid zonder de 

kwaliteitsnormen naar beneden toe bij te 

stellen; dringt in dit verband aan op 

billijker arbeidsmarkten die zorgen voor 

vrij verkeer van werknemers in Europa en 

herverdelingsbeleid, rekening houdende 

met de specifieke kenmerken van de 

afzonderlijke lidstaten, teneinde de 

economische groei, het 

concurrentievermogen en de productiviteit 

te stimuleren, en grotere opwaartse 

17. onderstreept de rol van flexibele 

arbeidsmarkten bij de bestrijding van de 

werkloosheid, met het gelijktijdig 

handhaven van een hoog opgeleide 

beroepsbevolking en zonder te tornen aan 

het grondrecht van werknemers van een 

zekere en naar behoren betaalde baan in de 

EU; wijst in het bijzonder op de negatieve 

gevolgen voor het banenscheppend 

vermogen van bijvoorbeeld een loonniveau 

dat uit de pas loopt met de ontwikkeling 

van de productiviteit en het ontduiken van 

de voorschriften van de arbeidsmarkt door 

het in te veel gevallen aanbieden van 

civielrechtelijke overeenkomsten in plaats 

van arbeidsovereenkomsten; roept ertoe op 

de belastingdruk te verplaatsen van arbeid 

naar andere vormen van belasting, alsook 

een plan te ontwikkelen ter bestrijding van 

de werkloosheid zonder de 

kwaliteitsnormen naar beneden toe bij te 

stellen; dringt in dit verband aan op 

billijker arbeidsmarkten die zorgen voor 

vrij verkeer van werknemers in Europa en 

meeneembaarheid van rechten zoals 

pensioenrechten, rekening houdende met 

de specifieke kenmerken van de 

afzonderlijke lidstaten, teneinde de 

economische groei, het 

concurrentievermogen en de productiviteit 
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convergentie op economisch en sociaal 

vlak in de hand te werken; 

te stimuleren, en grotere opwaartse 

convergentie op economisch en sociaal 

vlak in de hand te werken; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/22 

Amendement  22 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. betreurt het dat bijna niemand zich op 

lidstaatniveau echt bij de landenspecifieke 

aanbevelingen betrokken voelt, hetgeen het 

moeilijk maakt democratisch gelegitimeerd 

nationaal economisch beleid op Europese 

aanbevelingen af te stemmen, en verder dat 

er geen democratisch systeem voor het 

afleggen van verantwoordelijkheid is; vindt 

in dit verband dat de nationale parlementen 

en de lokale en regionale overheden, 

alsook de relevante nationale en Europese 

betrokken partijen, zoals 

vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld, een grotere 

rol moeten krijgen toebedeeld bij de 

voorbereiding en de uitwerking van de 

nationale hervormingsprogramma's; is 

verheugd over de bestaande samenwerking 

tussen de nationale parlementen en het 

Europees Parlement bij het bespreken van 

de landenspecifieke aanbevelingen, het 

uitwisselen van goede praktijken en het 

verbeteren van het proces van het Europees 

semester, en dringt erop aan op dit vlak 

nog ambitieuzer te zijn; benadrukt dat de 

tenuitvoerlegging van de landenspecifieke 

aanbevelingen op politiek, juridisch en 

economisch gebied kan worden bevorderd 

door een transparante samenwerking tussen 

de Commissie en de lidstaat in kwestie, die 

18. betreurt het dat bijna niemand zich op 

lidstaatniveau echt bij de landenspecifieke 

aanbevelingen betrokken voelt, hetgeen het 

moeilijk maakt democratisch gelegitimeerd 

nationaal economisch beleid op Europese 

aanbevelingen af te stemmen, en verder dat 

er geen democratisch systeem voor het 

afleggen van verantwoordelijkheid is; vindt 

in dit verband dat de nationale parlementen 

en de lokale en regionale overheden, 

alsook de relevante nationale en Europese 

betrokken partijen, zoals 

vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld, een grotere 

rol moeten krijgen toebedeeld bij de 

voorbereiding en de uitwerking van de 

nationale hervormingsprogramma's; is van 

mening dat de nationale parlementen een 

formele stemming moeten houden over 

het nationale hervormingsprogramma 

alvorens dit programma aan de 

Commissie wordt voorgelegd; is verheugd 

over de bestaande samenwerking tussen de 

nationale parlementen en het Europees 

Parlement bij het bespreken van de 

landenspecifieke aanbevelingen, het 

uitwisselen van goede praktijken en het 

verbeteren van het proces van het Europees 

semester, en dringt erop aan op dit vlak 

nog ambitieuzer te zijn; benadrukt dat de 
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tijdens de voorbereidende fase van de 

jaarlijkse groeianalyse van start moet gaan 

en door moet gaan tot de aanbevelingen 

voor specifieke landen officieel zijn 

goedgekeurd; onderstreept dat grotere 

betrokkenheid, meer transparantie en 

democratische verantwoordingsplicht 

cruciaal zijn voor de goedkeuring en de 

succesvolle implementatie van de 

landenspecifieke aanbevelingen en, op de 

langere termijn, voor het succes van de 

Europa 2020-strategie; 

tenuitvoerlegging van de landenspecifieke 

aanbevelingen op politiek, juridisch en 

economisch gebied kan worden bevorderd 

door een transparante samenwerking tussen 

de Commissie en de lidstaat in kwestie, die 

tijdens de voorbereidende fase van de 

jaarlijkse groeianalyse van start moet gaan 

en door moet gaan tot de aanbevelingen 

voor specifieke landen officieel zijn 

goedgekeurd; onderstreept dat grotere 

betrokkenheid, meer transparantie en 

democratische verantwoordingsplicht 

cruciaal zijn voor de goedkeuring en de 

succesvolle implementatie van de 

landenspecifieke aanbevelingen en, op de 

langere termijn, voor het succes van de 

Europa 2020-strategie; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/23 

Amendement  23 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. benadrukt de destructieve gevolgen van 

een overgewaardeerde munt voor de 

export, productie, werkgelegenheid, lonen, 

inkomens, overheidsinkomsten en 

socialezekerheidsstelsels; verzoekt de 

Commissie te zoeken naar innovatieve 

manieren om ervoor te zorgen dat een 

pijnlijke interne devaluatie minder 

noodzakelijk wordt; 

21. benadrukt de negatieve gevolgen van 

hoge werkloosheidspercentages, 

onhoudbare schuldenniveaus en een 

gebrek aan concurrentievermogen voor de 

export, productie, werkgelegenheid, lonen, 

inkomens, overheidsinkomsten en 

socialezekerheidsstelsels; verzoekt de 

Commissie te zoeken naar innovatieve 

manieren om het effect van een pijnlijke 

interne devaluatie te verminderen, 

bijvoorbeeld door middel van het EFSI; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/24 

Amendement  24 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. is ten aanzien van de diverse 

aanbevelingen van de Commissie met 

betrekking tot de hervorming van de 

pensioenstelsels van mening dat de 

pensioengerechtigde leeftijd aan de 

levensverwachting koppelen niet de enige 

manier is om de vergrijzing en andere 

demografische uitdagingen aan te 

pakken, en dat hervormingen van de 

pensioenstelsels onder meer ook moeten 

inspelen op de tendensen op de 

arbeidsmarkt, de geboortecijfers, de 

demografische situatie, de situatie op het 

vlak van gezondheid en rijkdom, de 

arbeidsomstandigheden en de economische 

afhankelijkheidsratio, én tegelijkertijd 

gericht moeten zijn op het kunnen 

aanbieden van een billijk 

pensioeninkomen dat zich ten minste 

boven de armoedegrens bevindt; herhaalt 

dat de beste wijze om het 

vergrijzingsprobleem aan te pakken erin 

bestaat de totale arbeidsparticipatie te 

vergroten; neemt in de context van de 

vergrijzing kennis van de aanbeveling van 

de Commissie om de 

gezondheidszorgstelsels zodanig te 

hervormen dat zij hun doelstelling 

kunnen verwezenlijken om universele 

toegang tot hoogwaardige zorg te bieden – 

27. is van mening dat hervormingen van 

het pensioenstelsel waarbij de 

pensioengerechtigde leeftijd aan de 

levensverwachting wordt gekoppeld ook 

moeten inspelen op onder meer de 

tendensen op de arbeidsmarkt, de 

geboortecijfers, de demografische situatie, 

de situatie op het vlak van gezondheid en 

rijkdom, de arbeidsomstandigheden en de 

economische afhankelijkheidsratio; 

herhaalt dat een goede wijze om het 

vergrijzingsprobleem aan te pakken erin 

bestaat de totale arbeidsparticipatie te 

vergroten;  
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met inbegrip van betaalbare 

geneesmiddelen, met name 

levensreddende – en dat de rechten van 

het medisch personeel worden 

geëerbiedigd; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/25 

Amendement  25 

Nils Torvalds 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de 

prioriteiten voor 2015 

2015/2210(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 44 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  44 bis. benadrukt het belang en de 

toegevoegde waarde van de verslagen over 

de stand van de internemarktintegratie 

van de vorige jaren, gezien de bijdrage 

ervan aan de algemene prioriteiten die 

worden gesteld in de jaarlijkse 

groeianalyse van de Commissie en aan de 

vaststelling van landenspecifieke 

aanbevelingen als onderdeel van het 

Europees semester; betreurt het daarom 

ten zeerste dat het verslag over de stand 

van de internemarktintegratie in 2015 is 

geschrapt en dat er geen gevolg is gegeven 

aan het verzoek van het Parlement; 

Or. en 

 

 


