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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.3.2019 A8-0162/2

Amendement 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0162/2019
Marian Harkin
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
(2018/2120(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de sociale 
doelstellingen en verplichtingen van de EU 
net zo belangrijk zijn als haar economische 
doelstellingen; benadrukt dat de 
noodzakelijke investeringen in sociale 
ontwikkeling niet alleen een middel zijn 
om economische groei en convergentie te 
bewerkstelligen, maar ook een specifieke 
doelstelling op zich moeten zijn; is 
ingenomen met de erkenning van het 
belang van de sociale pijler en dat het 
noodzakelijk is de sociale dimensie van de 
EU te versterken en te reageren op 
ongelijkheden binnen en tussen regio's; 
roept de Commissie en de lidstaten op de 
sociale rechten te versterken door de 
Europese pijler van sociale rechten zodanig 
ten uitvoer te leggen dat er een echte 
sociale dimensie van de EU tot stand wordt 
gebracht, onder meer door nota te nemen 
van recente studies en door de politieke 
zichtbaarheid en het effect van het 
scorebord van sociale en 
werkgelegenheidsindicatoren te vergroten, 
terwijl alle landenspecifieke aanbevelingen 
worden nagekomen, waaronder degene die 
gericht zijn op transformerende 
maatregelen om te komen tot een 
duurzamere Unie op sociaal, economisch 
en ecologisch vlak; verzoekt de Commissie 
de 20 beginselen van de Europese pijler 

2. benadrukt dat de sociale 
doelstellingen en verplichtingen van de EU 
net zo belangrijk zijn als haar economische 
doelstellingen; benadrukt dat de 
noodzakelijke investeringen in sociale 
ontwikkeling niet alleen een middel zijn 
om economische groei en convergentie te 
bewerkstelligen, maar ook een specifieke 
doelstelling op zich moeten zijn; is 
ingenomen met de erkenning van het 
belang van de sociale pijler en dat het 
noodzakelijk is de sociale dimensie van de 
EU te versterken en te reageren op 
ongelijkheden binnen en tussen regio's; 
roept de Commissie en de lidstaten op de 
sociale rechten te versterken door de 
Europese pijler van sociale rechten zodanig 
ten uitvoer te leggen dat er een echte 
sociale dimensie van de EU tot stand wordt 
gebracht, onder meer door nota te nemen 
van recente studies en door de politieke 
zichtbaarheid en het effect van het 
scorebord van sociale en 
werkgelegenheidsindicatoren te vergroten, 
terwijl alle landenspecifieke aanbevelingen 
worden nagekomen, waaronder degene die 
gericht zijn op transformerende 
maatregelen om te komen tot een 
duurzamere Unie op sociaal, economisch 
en ecologisch vlak; verzoekt de Commissie 
de 20 beginselen van de Europese pijler 
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van sociale rechten te gebruiken als 
indicatoren bij de beoordeling van de mate 
waarin landen erin slagen hun inzet voor de 
sociale pijler te integreren in hun 
economisch beleid en om haar capaciteit 
voor de monitoring van de sociale situatie 
te versterken; beklemtoont dat in het kader 
van de procedure voor macro-
economische onevenwichtigheden 
overwegingen in verband met 
werkgelegenheid en sociale overwegingen 
evenveel gewicht in de schaal moeten 
leggen als economische overwegingen;

van sociale rechten te gebruiken als 
indicatoren bij de beoordeling van de mate 
waarin landen erin slagen hun inzet voor de 
sociale pijler te integreren in hun 
economisch beleid en om haar capaciteit 
voor de monitoring van de sociale situatie 
te versterken; beklemtoont dat de 
werkgelegenheidsindicatoren evenveel 
gewicht in de schaal moeten leggen als 
economische overwegingen, zodat ze de 
aanleiding kunnen vormen voor 
diepgaande analyses en voor corrigerende 
maatregelen in de betreffende lidstaten;

Or. en
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6.3.2019 A8-0162/3

Amendement 3
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0162/2019
Marian Harkin
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
(2018/2120(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40

Ontwerpresolutie Amendement

40. benadrukt dat de universele toegang 
tot officiële, solidaire en adequate 
pensioenen en ouderdomspensioenen moet 
worden gegarandeerd voor iedereen; 
erkent de uitdagingen voor de lidstaten om 
de pensioenstelsels duurzamer te maken, 
maar benadrukt dat het belangrijk is 
solidariteit binnen die stelsels te 
waarborgen; is van mening dat de beste 
manier om te zorgen voor duurzame, 
zekere en toereikende pensioenen voor 
vrouwen en mannen erin bestaat de totale 
arbeidsparticipatie te verhogen en 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
voor alle leeftijdscategorieën te scheppen, 
de arbeids- en 
werkgelegenheidsvoorwaarden te 
verbeteren en de nodige aanvullende 
overheidsuitgaven in de begroting op te 
nemen; is van mening dat hervormingen 
van het pensioenstelsel onder meer gericht 
moeten zijn op de effectieve 
pensioenleeftijd en moeten inspelen op de 
tendensen op de arbeidsmarkt, de 
geboortecijfers, de gezondheids- en 
welvaartsituatie, de arbeidsomstandigheden 
en de economische afhankelijkheidsratio; 
is van mening dat deze hervormingen ook 
rekening moeten houden met de situatie 
van miljoenen werkenden in Europa, met 

40. benadrukt dat de universele toegang 
tot adequate pensioenen en 
ouderdomspensioenen voor iedereen moet 
gelden; erkent de uitdagingen voor de 
lidstaten om de pensioenstelsels duurzamer 
te maken, maar benadrukt dat het 
belangrijk is solidariteit binnen die stelsels 
te waarborgen; is van mening dat een van 
de beste manieren om te zorgen voor 
duurzame, zekere en toereikende 
pensioenen voor vrouwen en mannen erin 
bestaat de totale arbeidsparticipatie te 
verhogen en kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid voor alle 
leeftijdscategorieën te scheppen, de 
arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden 
te verbeteren en de wettelijke pensioenen 
aan te vullen met bedrijfspensioenen, 
aanvullende en particuliere regelingen; is 
van mening dat hervormingen van het 
pensioenstelsel onder meer gericht moeten 
zijn op de effectieve pensioenleeftijd en 
moeten inspelen op de tendensen op de 
arbeidsmarkt, de geboortecijfers, de 
gezondheids- en welvaartsituatie, de 
arbeidsomstandigheden en de economische 
afhankelijkheidsratio; is van mening dat 
deze hervormingen ook rekening moeten 
houden met de situatie van miljoenen 
werkenden in Europa, met name van 
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name van vrouwen, jongeren en 
zelfstandigen, die worden geconfronteerd 
met onzeker en atypisch werk, perioden 
van onvrijwillige werkloosheid en 
verminderde arbeidsduur;

vrouwen, jongeren en zelfstandigen;

Or. en



AM\1178862NL.docx PE635.409v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

6.3.2019 A8-0162/4

Amendement 4
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0162/2019
Marian Harkin
Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
(2018/2120(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. is van mening dat het 
cohesiebeleid, als een van de belangrijkste 
vormen van investeringsbeleid van de 
Europese Unie, zijn effectiviteit heeft 
bewezen om de sociale cohesie te 
versterken en ongelijkheden terug te 
dringen; moedigt de lidstaten aan de voor 
de tenuitvoerlegging van de Europese 
pijler van sociale rechten beschikbare 
middelen volledig te benutten;

43. is van mening dat het 
cohesiebeleid, als een van de belangrijkste 
vormen van investeringsbeleid van de 
Europese Unie, zijn effectiviteit heeft 
bewezen om de sociale cohesie te 
versterken en ongelijkheden terug te 
dringen; moedigt de lidstaten aan de 
beschikbare middelen volledig te benutten; 
is verheugd dat het Europees semester en 
het cohesiebeleid zorgvuldiger op elkaar 
worden afgestemd;

Or. en


