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Amendement 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf –1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. neemt nota van het feit dat de 
Commissie erkent dat de 
groeivooruitzichten zijn afgezwakt, dat 
investeringen en potentiële groei nog 
steeds een lager niveau vertonen dan vóór 
de crisis, dat de economische kloof tussen 
de lidstaten en de regio’s nog groter is 
geworden, dat de ongelijkheden binnen de 
EU zijn toegenomen en dat de 
werkloosheidscijfers minder snel dalen;

Or. en

Amendement 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Europese 
Unie een duurzamer groeimodel nodig 
heeft om het hoofd te bieden aan 
ecologische, digitale en demografische 
uitdagingen; is ingenomen met de 
Europese Green Deal als de nieuwe groene 
groeistrategie voor Europa, waarbij 
duurzaamheid, het welzijn van de burgers 
en eerlijkheid centraal staan;

1. benadrukt dat de Europese Unie 
een eerlijk, duurzamer en inclusiever 
groeimodel nodig heeft om het hoofd te 
bieden aan de toegenomen ecologische, 
economische, sociale, territoriale, digitale 
en demografische uitdagingen; is 
ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal 
staan; stelt vast dat de Commissie de 
jaarlijkse groeistrategie heeft omgedoopt 
tot de jaarlijkse strategie voor duurzame 
groei en verwacht een wezenlijke 
beleidswijziging in die richting;
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Or. en

Amendement 3
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen; is 
ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal 
staan;

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan economische, 
sociale, ecologische en digitale 
uitdagingen, met een sterke nadruk op de 
uitvoering van een doeltreffende 
langetermijnstrategie die een antwoord 
biedt op de demografische uitdagingen 
waarmee de lidstaten worden 
geconfronteerd; is ingenomen met de 
Europese Green Deal als de nieuwe groene 
groeistrategie voor Europa, waarbij 
cohesie, duurzaamheid, het welzijn van de 
burgers en eerlijkheid centraal staan;

Or. en

Amendement 4
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen; is 
ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal 
staan;

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen; is 
ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal 
staan; dringt er daarom bij de Commissie 
op aan een begin te maken met de 
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invoering van een eigen 
coördinatiemechanisme in de EU om 
ervoor te zorgen dat Europa tegen 2050 
het eerste klimaatneutrale continent kan 
worden;

Or. en

Amendement 5
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen; is 
ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal 
staan;

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen; is 
ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal 
staan, evenals een sociaal rechtvaardige 
transitie waarin rekening wordt gehouden 
met de beperkingen van onze natuurlijke 
hulpbronnen en waarin banen en 
blijvende welvaart worden gecreëerd voor 
de toekomst;

Or. en

Amendement 6
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen; is 

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen; is 
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ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal 
staan;

ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal staan 
en waarbij een rechtvaardige transitie met 
nieuwe banen en infrastructuur en een 
betere economische convergentie tussen 
de regio’s ervoor zorgt dat niemand 
achterblijft;

Or. en

Amendement 7
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie
Rasmus Andresen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen; is 
ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal 
staan;

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen en 
aan ongelijkheden; is ingenomen met de 
Europese Green Deal als de nieuwe groene 
groeistrategie voor Europa, waarbij 
duurzaamheid, het welzijn van de burgers 
en eerlijkheid centraal staan; vraagt dat de 
nieuwe groene groeistrategie voor Europa 
een sociaal rechtvaardige transitie 
ondersteunt;

Or. en

Amendement 8
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Moritz Körner, Valerie Hayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement
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1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen; is 
ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal 
staan;

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen; is 
ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal 
staan, net als macro-economische 
stabiliteit en het voortvloeisel ervan “het 
investeringsplan voor een duurzaam 
Europa”;

Or. en

Amendement 9
Alfred Sant

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
digitale en demografische uitdagingen; is 
ingenomen met de Europese Green Deal 
als de nieuwe groene groeistrategie voor 
Europa, waarbij duurzaamheid, het welzijn 
van de burgers en eerlijkheid centraal 
staan;

1. is van mening dat de Europese Unie 
een duurzamer groeimodel nodig heeft om 
het hoofd te bieden aan ecologische, 
sociale, digitale en demografische 
uitdagingen; is ingenomen met de 
Europese Green Deal als de nieuwe groene 
groeistrategie voor Europa, waarbij 
duurzaamheid, het welzijn van de burgers 
en sociale rechtvaardigheid centraal staan;

Or. en

Amendement 10
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het Europees 
Semester een cruciale rol speelt bij de 
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totstandbrenging van synergieën voor een 
synchronisatie van de 
overheidshervormingen die bevorderlijk is 
voor een duurzaam groeimodel; 
benadrukt dat het grootste risico voor de 
Europese economie erin bestaat dat de 
kans om economische coördinatie en 
samenhang tussen het beleid op nationaal 
en Europees niveau tot stand te brengen 
niet wordt gegrepen;

Or. en

Amendement 11
Bogdan Rzońca

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de uitvoering van 
de Green Deal de duurzaamheid op de 
lange termijn van de overheidsfinanciën 
niet mag verstoren en volledig in 
overeenstemming moet zijn met het 
stabiliteits- en groeipact en met de macro-
economische stabilisatie op de korte 
termijn;

Or. en

Amendement 12
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het aanpakken van 
deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 
herverdelingseffecten; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is dat 
de beginselen van de Europese pijler van 

2. benadrukt dat het aanpakken van 
deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 
herverdelingseffecten;
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sociale rechten worden toegepast;

Or. fr

Amendement 13
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het aanpakken van 
deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 
herverdelingseffecten; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is dat 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten worden toegepast;

2. benadrukt dat het aanpakken van 
deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 
herverdelingseffecten; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is dat 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten volledig worden toegepast, 
in het bijzonder op de arbeidsmarkt, door 
deregulering een halt toe te roepen, 
bestaande banen veilig te stellen en 
nieuwe, hoogwaardige banen te creëren, 
actie te ondernemen tegen werkloosheid, 
armoede onder werkenden en onzekere 
banen en de loonkloof op basis van 
geslacht en leeftijd weg te werken;

Or. en

Amendement 14
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het aanpakken van 
deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 
herverdelingseffecten; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is dat 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten worden toegepast;

2. benadrukt dat het aanpakken van 
deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 
herverdelingseffecten; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is dat 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten worden toegepast; 
beklemtoont dat inclusieve groei moet 
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worden verwezenlijkt door aanzienlijke 
investeringen in groene banen, 
infrastructuur, onderwijs en opleiding, 
gezondheid, onderzoek en innovatie, en 
dat hogere productiviteit niettemin moet 
leiden tot globaal hogere lonen;

Or. en

Amendement 15
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het aanpakken van 
deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 
herverdelingseffecten; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is dat 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten worden toegepast;

2. benadrukt dat mensen op 
verschillende manieren met deze 
uitdagingen worden geconfronteerd en dat 
zij kunnen leiden tot negatieve 
herverdelingseffecten; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is dat 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten worden toegepast door 
middel van juridisch bindende 
instrumenten om ervoor te zorgen dat een 
nieuw Europees groeimodel niemand 
achterlaat omdat zij de kansen die erdoor 
worden gecreëerd, niet ten volle kunnen 
benutten;

Or. en

Amendement 16
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Valerie Hayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het aanpakken van 
deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 

2. benadrukt dat het aanpakken van 
deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 
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herverdelingseffecten; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is dat 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten worden toegepast;

herverdelingseffecten, maar ook positieve 
gevolgen kan hebben, zoals de creatie van 
nieuwe banen; is daarom van mening dat 
het van cruciaal belang is dat de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten 
worden toegepast, met name om de 
waardigheid van arbeid te herstellen, 
gendergelijkheid te waarborgen en 
armoede terug te dringen;

Or. en

Amendement 17
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het aanpakken van 
deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 
herverdelingseffecten; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is dat 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten worden toegepast;

2. benadrukt dat het aanpakken van 
deze uitdagingen kan leiden tot negatieve 
herverdelingseffecten; is daarom van 
mening dat het van cruciaal belang is dat 
de beginselen van solidariteit en van de 
Europese pijler van sociale rechten worden 
toegepast;

Or. en

Amendement 18
Clotilde Armand

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan dat 
arbeidsmobiliteit een van de belangrijkste 
motoren van economische groei is, maar 
merkt op dat de afname van de actieve 
bevolking in sommige regio’s aan de rand 
van de EU een risico van macro-
economische onevenwichtigheden 
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inhoudt; wijst erop dat die afname 
hoofdzakelijk te wijten is aan massale 
emigratie en waarschuwt dat deze trend 
op lange termijn een bedreiging vormt 
voor de economieën in die regio’s, hun 
overheidsfinanciën en de EU in haar 
geheel; herinnert eraan dat de 
cohesiefondsen van de EU tot doel hebben 
de convergentie van de economieën 
binnen de EU te bevorderen, de armste 
regio’s van de EU te doen heropleven en 
zo de massale emigratie af te remmen; 
betreurt daarom het voorstel van de 
Commissie om in het volgend meerjarig 
financieel kader minder middelen toe te 
wijzen aan cohesie;

Or. en

Amendement 19
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op de klimaatnoodtoestand 
waartegen in elke lidstaat actie moet 
worden ondernomen; is van mening dat 
de Europese Green Deal het potentieel in 
zich draagt om alle belanghebbenden te 
verenigen rond een probleem dat zowel 
een grote uitdaging vormt als een kans om 
de economie te doen herleven; roept 
daarom op tot een gecoördineerde 
strategie binnen het Europees Semester;

Or. en

Amendement 20
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat de Europese 
stabilisatiefunctie voor investeringen en 
een Europese herverzekeringsregeling 
voor werkloosheidsuitkeringen snel 
moeten worden vastgesteld, teneinde de 
burgers te beschermen en de druk op de 
overheidsfinanciën tijdens asymmetrische 
schokken te verminderen, zodat sociale en 
economische onevenwichtigheden kunnen 
worden overwonnen;

Or. en

Amendement 21
Younous Omarjee

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. betreurt de ontmanteling van de 
staatspensioenregelingen, zoals in het 
Europees Semester wordt aanbevolen;

Or. fr

Amendement 22
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang van het 
Europees semester als instrument voor 
beleidscoördinatie; is ingenomen met de 
grotere nadruk op milieuduurzaamheid en 
de tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling in de 

3. wijst op de functie van het 
Europees Semester als instrument voor 
beleidscoördinatie; is ingenomen met de 
grotere nadruk op milieuduurzaamheid en 
de tenuitvoerlegging van de 17 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
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landenverslagen; (SDG) van de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling van de VN in de 
landenverslagen; beklemtoont dat de SDG 
oproepen tot actie om de welvaart te 
bevorderen en te zorgen voor eerlijke en 
inclusieve economische groei en tegelijk 
de planeet te beschermen, een einde te 
maken aan armoede en tegemoet te 
komen aan diverse fundamentele sociale 
behoeften, zoals onderwijs, gezondheid, 
kinderopvang, sociale bescherming en 
arbeidsmogelijkheden;

Or. en

Amendement 23
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie
Rasmus Andresen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang van het 
Europees semester als instrument voor 
beleidscoördinatie; is ingenomen met de 
grotere nadruk op milieuduurzaamheid en 
de tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling in de 
landenverslagen;

3. benadrukt het belang van het 
Europees Semester als instrument voor 
beleidscoördinatie en -samenhang; is 
ingenomen met de grotere nadruk op 
milieuduurzaamheid en de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling in de 
landenverslagen; vraagt dat het Semester 
een actievere rol speelt zodat de EU de 
verbintenissen nakomt die zij in het kader 
van de Overeenkomst van Parijs is 
aangegaan om de opwarming van de 
aarde tot 1,5 graad te beperken en vraagt 
in het bijzonder dat de koppeling met de 
nationale energie- en klimaatplannen 
wordt versterkt, ook bij het opstellen van 
de LSA’s;

Or. en
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Amendement 24
Tamás Deutsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang van het 
Europees semester als instrument voor 
beleidscoördinatie; is ingenomen met de 
grotere nadruk op milieuduurzaamheid 
en de tenuitvoerlegging van de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling in de landenverslagen;

3. benadrukt het belang van het 
Europees Semester als instrument voor 
beleidscoördinatie; is van oordeel dat het 
oorspronkelijke doel en de aanvankelijke 
functie van het Europees Semester 
absoluut behouden moeten blijven, 
aangezien het is ingevoerd om een kader 
te bieden voor de coördinatie van het 
economisch beleid in de hele Europese 
Unie, en dat duurzame groei op een 
duurzame manier bevorderen ook inhoudt 
dat verantwoord fiscaal beleid, structurele 
hervormingen en investeringen worden 
bevorderd;

Or. en

Amendement 25
Olivier Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Valerie Hayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang van het 
Europees semester als instrument voor 
beleidscoördinatie; is ingenomen met de 
grotere nadruk op milieuduurzaamheid en 
de tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling in de 
landenverslagen;

3. benadrukt het belang van het 
Europees Semester als instrument voor 
beleidscoördinatie; is voorstander van een 
sterker verband tussen het cohesiebeleid 
en de landspecifieke aanbevelingen van 
de Commissie in het kader van het 
Europees Semester; is ingenomen met de 
grotere nadruk op milieuduurzaamheid en 
de tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling in de 
landenverslagen;

Or. en
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Amendement 26
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang van het 
Europees semester als instrument voor 
beleidscoördinatie; is ingenomen met de 
grotere nadruk op milieuduurzaamheid en 
de tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling in de 
landenverslagen;

3. benadrukt het belang van het 
Europees Semester als instrument voor de 
coördinatie van het macro-economisch 
beleid waarbij het accent wordt verlegd 
van macro-economische stabiliteit naar 
duurzame ontwikkeling; is ingenomen met 
de grotere nadruk op klimaat en 
milieuduurzaamheid en de 
tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling in de 
landenverslagen;

Or. en

Amendement 27
Alfred Sant

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt het belang van het 
Europees semester als instrument voor 
beleidscoördinatie; is ingenomen met de 
grotere nadruk op milieuduurzaamheid en 
de tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling in de 
landenverslagen;

3. benadrukt het belang van het 
Europees Semester als instrument voor 
beleidscoördinatie; is ingenomen met de 
grotere nadruk op milieuduurzaamheid en 
de tenuitvoerlegging van de doelstellingen 
voor duurzame ontwikkeling in de 
landenverslagen; dringt erop aan dat er 
meer moet worden gedaan om het 
Europees sociaal model te beschermen en 
te verbeteren;

Or. en
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Amendement 28
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat het Europees 
Semester voortdurend ongelijkheden en 
verschillen tussen de lidstaten en de 
regio’s qua groei en investeringen en op 
sociaal, economisch, territoriaal gebied 
moet helpen corrigeren; benadrukt dat er 
meer moet worden gedaan om lidstaten en 
regio’s met een kleinere groei, grotere 
ongelijkheden en hogere 
werkloosheidscijfers, vooral bij jongeren, 
te steunen;

Or. en

Amendement 29
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ermee ingenomen dat de 
Commissie er zich recent toe heeft 
verbonden de huidige regels van het 
stabiliteits- en groeipact te herzien, die in 
tijden van economische stagnatie en 
onderinvestering niet meer adequaat zijn; 
is daarom van mening dat extra 
flexibiliteit noodzakelijk is om groei en 
ecologische en sociale 
overheidsinvesteringen te stimuleren om 
de klimaatnoodtoestand en de sociale 
gevolgen ervan aan te pakken;

Or. en



PE646.935v01-00 18/38 AM\1197503NL.docx

NL

Amendement 30
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst als voorbeeld op de 
belangrijke rol van de cohesiefondsen bij 
de verwezenlijking in de lidstaten van de 
SDG, alsook van de Europese pijler van 
sociale rechten;

Or. en

Amendement 31
Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie om 
daarnaast ook een “gouden regel” voor 
overheidsinvesteringen in te voeren, met 
name voor ecologische en sociale 
investeringen, zodat investeringen kunnen 
worden gedaan waarop de regels inzake 
schulden en tekorten van het stabiliteits- 
en groeipact niet van toepassing zijn; wijst 
erop dat, als investeringsbegroting, de 
bijdragen op basis van het bni van de 
lidstaten aan de EU-begroting of de 
medefinanciering door de lidstaten van 
EU-programma’s in die zin kunnen 
worden overwogen;

Or. en

Amendement 32
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. beklemtoont dat het stabiliteits- en 
groeipact moet worden herzien, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
aanbevelingen van het Europees 
Begrotingscomité, om de risico’s 
verbonden aan de klimaatverandering en 
tragere groei aan te pakken, procyclische 
elementen uit de fiscale regels van de EU 
te schrappen, duurzame investeringen aan 
te trekken en economische, sociale en 
territoriale convergentie te bereiken;

Or. en

Amendement 33
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert, opnieuw als voorbeeld, 
aan het enorme effect van investeringen 
in onderzoek en ontwikkeling, in de 
opleiding van jongeren en in de 
producties van de lidstaten en wijst op de 
tegenstrijdigheid tussen dit feit en de wens 
van sommige lidstaten, de voorbije jaren 
en ook voor de volgende periode, om op 
die gebieden een weinig ambitieus EU-
beleid te voeren;

Or. en

Amendement 34
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de verslagen 
over de prestaties van de eengemaakte 
markt, waarin mythes over de 
“nettobetalers en netto-ontvangers” van 
de EU-begroting worden ontkracht door 
cijfers te verstrekken waaruit de voordelen 
van de toegang tot de eengemaakte markt 
voor de lidstaten blijken;

Schrappen

Or. fr

Amendement 35
Clotilde Armand

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de verslagen over 
de prestaties van de eengemaakte markt, 
waarin mythes over de “nettobetalers en 
netto-ontvangers” van de EU-begroting 
worden ontkracht door cijfers te 
verstrekken waaruit de voordelen van de 
toegang tot de eengemaakte markt voor de 
lidstaten blijken;

4. is ingenomen met de verslagen over 
de prestaties van de eengemaakte markt, 
waarin mythen over de “nettobetalers en 
netto-ontvangers” van de EU-begroting 
worden ontkracht door cijfers te 
verstrekken waaruit de voordelen van de 
toegang tot de eengemaakte markt voor 
alle lidstaten blijken; merkt op dat de 
aanpak met “nettobetalers en netto-
ontvangers” evenmin rekening houdt met 
de globale economische context, met 
name de kapitaalstroom tussen de EU-
landen of de overdracht van welvaart door 
de braindrain van hoogopgeleide 
arbeidskrachten van de rand naar het 
centrum van de Unie;

Or. en

Amendement 36
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de verslagen 
over de prestaties van de eengemaakte 
markt, waarin mythes over de 
“nettobetalers en netto-ontvangers” van de 
EU-begroting worden ontkracht door 
cijfers te verstrekken waaruit de voordelen 
van de toegang tot de eengemaakte markt 
voor de lidstaten blijken;

4. neemt er nota van dat de verslagen 
over de prestaties van de eengemaakte 
markt mythen over de “nettobetalers en 
netto-ontvangers” van de EU-begroting 
ontkrachten door cijfers te verstrekken 
waaruit de voordelen van de toegang tot de 
eengemaakte markt voor de lidstaten 
blijken; gelooft dat de hervorming en 
verbetering van de eigen middelen van de 
EU hiertoe ook zullen bijdragen; 

Or. en

Amendement 37
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is ingenomen met de verslagen over 
de prestaties van de eengemaakte markt, 
waarin mythes over de “nettobetalers en 
netto-ontvangers” van de EU-begroting 
worden ontkracht door cijfers te 
verstrekken waaruit de voordelen van de 
toegang tot de eengemaakte markt voor de 
lidstaten blijken;

4. is ingenomen met de verslagen over 
de prestaties van de eengemaakte markt, 
waarin mythen over de “nettobetalers en 
netto-ontvangers” van de EU-begroting 
worden ontkracht door cijfers te 
verstrekken waaruit de voordelen van de 
toegang tot de eengemaakte markt voor de 
lidstaten en de solidariteit tussen onze 
economieën blijken;

Or. en

Amendement 38
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst op het belang van de 
onderhandelingen over het volgend MFK 
om het begrotingskader voor de komende 
jaren vast te stellen, als belangrijkste 
instrument niet alleen voor de 
financiering en het toekomstig beleid van 
de EU, maar vooral voor de globale 
samenhang van het Europees Semester; 
gelooft dat elke vertraging nadelig zal zijn 
voor de reikwijdte van het Europees 
Semester; roept de Raad daarom op vaart 
te maken met de onderhandelingen over 
het MFK;

Or. en

Amendement 39
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat de strijd tegen 
belastingontduiking en -ontwijking alleen 
resultaat kan opleveren indien daartoe 
gezamenlijke inspanningen op Europees 
niveau worden ondernomen;

Or. en

Amendement 40
Hélène Laporte

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van een naar 5. verzoekt de Commissie een meer 
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behoren gefinancierde EU-begroting om 
de gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen; herinnert aan 
het standpunt van het Parlement waarin 
wordt aangedrongen op een sterke en 
geloofwaardige EU-begroting en op een 
akkoord over de hervorming van de eigen 
middelen van de EU; verzoekt de 
Commissie een meer transparante, strikte 
en alomvattende methode voor de 
integratie van het klimaat en de 
biodiversiteit in alle beleidsvormen vast te 
stellen, waarbij het Parlement nauw wordt 
betrokken;

transparante, strikte en alomvattende 
methode voor de integratie van het klimaat 
en de biodiversiteit in alle beleidsvormen 
vast te stellen, waarbij het Parlement nauw 
wordt betrokken;

Or. fr

Amendement 41
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van een naar 
behoren gefinancierde EU-begroting om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen; herinnert aan 
het standpunt van het Parlement waarin 
wordt aangedrongen op een sterke en 
geloofwaardige EU-begroting en op een 
akkoord over de hervorming van de eigen 
middelen van de EU; verzoekt de 
Commissie een meer transparante, strikte 
en alomvattende methode voor de 
integratie van het klimaat en de 
biodiversiteit in alle beleidsvormen vast te 
stellen, waarbij het Parlement nauw wordt 
betrokken;

5. benadrukt het belang van een naar 
behoren en afdoend gefinancierde EU-
begroting om de gemeenschappelijke 
uitdagingen aan te pakken en aan de 
verwachtingen van de burgers tegemoet te 
komen; herinnert aan het standpunt van het 
Parlement waarin wordt aangedrongen op 
een sterke en geloofwaardige EU-begroting 
en op een akkoord over de hervorming van 
de eigen middelen van de EU; herhaalt het 
duidelijke standpunt van het Parlement 
dat het geen bezuinigingen op het 
cohesiebeleid aanvaardt, en beklemtoont 
dat de begroting voor cohesiebeleid moet 
worden opgetrokken om de toegevoegde 
waarde ervan voor Europa te behouden 
en te verhogen en zo bij te dragen tot 
economische groei, sociale en territoriale 
inclusie, innovatie en milieubescherming; 
verzoekt de Commissie een meer 
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transparante, strikte en alomvattende 
methode voor de integratie van het klimaat 
en de biodiversiteit in alle beleidsvormen 
vast te stellen, waarbij het Parlement nauw 
wordt betrokken;

Or. en

Amendement 42
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van een naar 
behoren gefinancierde EU-begroting om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen; herinnert aan 
het standpunt van het Parlement waarin 
wordt aangedrongen op een sterke en 
geloofwaardige EU-begroting en op een 
akkoord over de hervorming van de eigen 
middelen van de EU; verzoekt de 
Commissie een meer transparante, strikte 
en alomvattende methode voor de 
integratie van het klimaat en de 
biodiversiteit in alle beleidsvormen vast te 
stellen, waarbij het Parlement nauw wordt 
betrokken;

5. benadrukt het belang van een naar 
behoren gefinancierde EU-begroting om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen; herinnert aan 
het standpunt van het Parlement waarin 
wordt aangedrongen op een sterke en 
geloofwaardige EU-begroting en op een 
akkoord over de hervorming van de eigen 
middelen van de EU; verzoekt de 
Commissie een meer transparante, strikte 
en alomvattende methode voor de 
integratie van het klimaat en de 
biodiversiteit in alle beleidsvormen vast te 
stellen, waarbij het Parlement nauw wordt 
betrokken, met inbegrip van hervormde 
prestatie-indicatoren om voor het klimaat 
en de biodiversiteit relevante uitgaven vast 
te stellen en aan te pakken, het 
voorkomen van financiële steun voor 
schadelijke maatregelen en het monitoren 
van de impact op middellange tot lange 
termijn van de integratie van het klimaat 
in alle beleidsvormen op klimaatmatiging 
en -aanpassing; herinnert eraan dat de 
integratie van het klimaat en de 
biodiversiteit in alle beleidsvormen in de 
toekomstige EU-begroting verder moet 
gaan dan het niveau van de beoogde 
uitgavenpercentages, door bij de 
besluitvorming over alle belangrijke 
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beleidsdomeinen doorheen de hele 
beleidscyclus rekening te houden met 
sociale en klimaataspecten;

Or. en

Amendement 43
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie
Rasmus Andresen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van een naar 
behoren gefinancierde EU-begroting om 
de gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen; herinnert aan 
het standpunt van het Parlement waarin 
wordt aangedrongen op een sterke en 
geloofwaardige EU-begroting en op een 
akkoord over de hervorming van de eigen 
middelen van de EU; verzoekt de 
Commissie een meer transparante, strikte 
en alomvattende methode voor de 
integratie van het klimaat en de 
biodiversiteit in alle beleidsvormen vast te 
stellen, waarbij het Parlement nauw wordt 
betrokken;

5. benadrukt dat een afdoend 
gefinancierde EU-begroting en meerjarig 
financieel kader noodzakelijk zijn om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen en dat zij in 
aanzienlijke mate bijdragen aan 
duurzame groei in de EU-lidstaten; 
herinnert aan het standpunt van het 
Parlement waarin wordt aangedrongen op 
een sterke en geloofwaardige EU-begroting 
en op een akkoord over de hervorming van 
de eigen middelen van de EU; verzoekt de 
Commissie een meer transparante, strikte 
en alomvattende methode voor het 
traceren van uitgaven en de integratie van 
het klimaat, de biodiversiteit en 
verantwoording in alle beleidsvormen vast 
te stellen, alsook voor richtsnoeren ter 
waarborging dat alle EU-uitgaven in 
overeenstemming zijn met de 
Overeenkomst van Parijs om de 
opwarming van de aarde tot minder dan 
1,5 graad te beperken; vraagt dat de 
Europese Commissie zo snel mogelijk en 
uiterlijk tegen juli 2020 een gedetailleerd 
voorstel voor het meerjarig financieel 
kader indient en dat het Parlement nauw 
bij de besluitvorming wordt betrokken;

Or. en



PE646.935v01-00 26/38 AM\1197503NL.docx

NL

Amendement 44
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, 
Nils Torvalds, Valerie Hayer

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van een naar 
behoren gefinancierde EU-begroting om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen; herinnert aan 
het standpunt van het Parlement waarin 
wordt aangedrongen op een sterke en 
geloofwaardige EU-begroting en op een 
akkoord over de hervorming van de eigen 
middelen van de EU; verzoekt de 
Commissie een meer transparante, strikte 
en alomvattende methode voor de 
integratie van het klimaat en de 
biodiversiteit in alle beleidsvormen vast te 
stellen, waarbij het Parlement nauw wordt 
betrokken;

5. benadrukt het belang van een naar 
behoren gefinancierde EU-begroting om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen, zonder dat de 
beleidssamenhang in het gedrang komt; 
herinnert aan het standpunt van het 
Parlement waarin wordt aangedrongen op 
een sterke en geloofwaardige EU-
begroting, zowel voor traditionele 
beleidsdomeinen als voor nieuwe 
uitdagingen, en op een akkoord over de 
hervorming van de eigen middelen van de 
EU; herinnert eraan dat, om de 
verplichtingen in het kader van de 
Overeenkomst van Parijs na te komen, de 
bijdrage van de EU aan de 
klimaatdoelstelling in de volgende 
begrotingsperiode 2021-2027 30 % van de 
uitgaven moet bedragen; herinnert eraan 
dat het MFK met name het fonds voor een 
rechtvaardige transitie en de 
jongerengarantie moet omvatten en zijn 
bijdrage moet leveren aan de Europese 
Green Deal; verzoekt de Commissie een 
meer transparante, strikte en alomvattende 
methode voor de integratie van het klimaat 
en de biodiversiteit in alle beleidsvormen 
vast te stellen, waarbij het Parlement nauw 
wordt betrokken;

Or. en

Amendement 45
Lefteris Christoforou
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van een naar 
behoren gefinancierde EU-begroting om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen; herinnert aan 
het standpunt van het Parlement waarin 
wordt aangedrongen op een sterke en 
geloofwaardige EU-begroting en op een 
akkoord over de hervorming van de eigen 
middelen van de EU; verzoekt de 
Commissie een meer transparante, strikte 
en alomvattende methode voor de 
integratie van het klimaat en de 
biodiversiteit in alle beleidsvormen vast te 
stellen, waarbij het Parlement nauw wordt 
betrokken;

5. benadrukt het belang van een naar 
behoren gefinancierde EU-begroting om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen; herinnert aan 
het standpunt van het Parlement waarin 
wordt aangedrongen op een sterke en 
geloofwaardige EU-begroting op het 
gebied van ontwikkeling en sociale zaken 
en op een akkoord over de hervorming van 
de eigen middelen van de EU; verzoekt de 
Commissie een meer transparante, strikte 
en alomvattende methode voor de 
integratie van het klimaat en de 
biodiversiteit in alle beleidsvormen vast te 
stellen, waarbij het Parlement nauw wordt 
betrokken;

Or. el

Amendement 46
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt het belang van een naar 
behoren gefinancierde EU-begroting om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen; herinnert aan 
het standpunt van het Parlement waarin 
wordt aangedrongen op een sterke en 
geloofwaardige EU-begroting en op een 
akkoord over de hervorming van de eigen 
middelen van de EU; verzoekt de 
Commissie een meer transparante, strikte 
en alomvattende methode voor de 
integratie van het klimaat en de 
biodiversiteit in alle beleidsvormen vast te 

5. benadrukt het belang van een naar 
behoren gefinancierde EU-begroting om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te 
pakken en aan de verwachtingen van de 
burgers tegemoet te komen; herinnert aan 
het standpunt van het Parlement waarin 
wordt aangedrongen op een sterke en 
geloofwaardige EU-begroting en op een 
akkoord over de hervorming van de eigen 
middelen van de EU; verzoekt de 
Commissie een eerlijkere, meer 
transparante, strikte en alomvattende 
methode voor de integratie van het klimaat 
en de biodiversiteit in alle beleidsvormen 
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stellen, waarbij het Parlement nauw wordt 
betrokken;

vast te stellen, waarbij het Parlement nauw 
wordt betrokken;

Or. en

Amendement 47
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. vestigt de aandacht op de cruciale 
rol van het cohesiebeleid als belangrijkste 
overheidsinvesteringsbeleid in Europa; 
benadrukt daarom dat de begroting voor 
het cohesiebeleid voor de periode 2021-
2027 moet worden verhoogd, zodat de 
Europese toegevoegde waarde ervan 
behouden blijft en het bijdraagt aan 
duurzame economische groei en groene 
banen, sociale inclusie, innovatie en 
milieubescherming, met inbegrip van de 
klimaatdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs; gelooft 
daarenboven dat het cohesiebeleid een 
sleutelrol zal spelen bij het waarborgen 
van een sociaal rechtvaardige en eerlijke 
transitie van de Europese economie;

Or. en

Amendement 48
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de transitie naar 
dit nieuwe groeimodel omvangrijke 
investeringen vereist en dat sommige 
instrumenten die in het volgende MFK 
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2021-2027 worden gepland, een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de 
ondersteuning van de groene transitie;

Or. en

Amendement 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 
transitie voor iedereen;

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft;

Or. fr

Amendement 50
Dimitrios Papadimoulis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 
transitie voor iedereen;

6. beklemtoont dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie naar een groenere 
economie betreft en dat sommige ervan 
bijgevolg in veel grotere mate aan 
economische en sociale risico’s zullen 
worden blootgesteld; wijst erop dat het 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie moet zorgen voor een adequate, 
inclusieve en eerlijke transitie voor 
iedereen; betreurt in dit verband dat het 
bestaande financiële voorstel voor het 
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Fonds voor een rechtvaardige transitie 
hoogstwaarschijnlijk ontoereikend zal 
blijken om dit doel te bereiken;

Or. en

Amendement 51
Erik Bergkvist

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 
transitie voor iedereen;

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 
transitie voor iedereen; beklemtoont dat 
het Europees Semester er consequent 
moet toe bijdragen dat de sociale, 
economische en territoriale ongelijkheden 
en verschillen tussen de EU-regio’s 
worden gecorrigeerd, en dat er dus 
behoefte is aan nieuwe indicatoren 
waarbij sociale aspecten centraal staan;

Or. en

Amendement 52
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft en dat 
rekening moet worden gehouden met de 
reeds geleverde inspanningen; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
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transitie voor iedereen; rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 
transitie voor iedereen die wordt getroffen 
door de gevolgen van de ecologische en 
klimaattransitie naar een koolstofneutrale 
economie;

Or. en

Amendement 53
Nicolae Ştefănuță

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 
transitie voor iedereen;

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 
transitie voor iedereen en dus een sterke 
faciliteit moet zijn die de nodige 
technische bijstand kan verlenen aan de 
minder ontwikkelde regio’s;

Or. en

Amendement 54
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 
transitie voor iedereen;

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve, eerlijke en gelijke 
transitie voor iedereen, in het bijzonder 
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voor de lidstaten met een lager bni per 
hoofd van de bevolking;

Or. en

Amendement 55
Alfred Sant

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 
transitie voor iedereen;

6. is van mening dat de lidstaten en de 
regio’s verschillende uitgangsposities 
hebben wat de transitie betreft; is van 
mening dat het mechanisme voor een 
rechtvaardige transitie moet zorgen voor 
een adequate, inclusieve en eerlijke 
transitie voor iedereen, niet in de laatste 
plaats voor de eilanden;

Or. en

Amendement 56
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is ingenomen met het initiatief van 
de Commissie om een investeringsplan 
voor een duurzaam Europa voor te stellen 
als katalysator voor de investeringen die 
noodzakelijk zijn om de Europese Green 
Deal waar te maken;

Or. en

Amendement 57
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Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. herinnert eraan hoe belangrijk het 
is de Economische en Monetaire Unie te 
voltooien met een centrale fiscale 
capaciteit die macro-economische 
schokken kan opvangen met instrumenten 
zoals het Europees systeem van 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen en de Europese 
stabilisatiefunctie voor investeringen; 
neemt kennis van de voorstellen om een 
begrotingsinstrument voor convergentie 
en concurrentievermogen voor de 
eurozone en een steunprogramma voor 
hervormingen op te zetten; is van mening 
dat democratische controle op zijn 
governancestructuur mogelijk moet zijn 
en vreest dat als dit begrotingsinstrument 
niet groot genoeg is, het op macro-
economisch gebied irrelevant dreigt te 
zijn;

Or. en

Amendement 58
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. wijst op het belang van de 
bestrijding van belastingontduiking, 
belastingontwijking en agressieve fiscale 
planning voor de begrotingsmiddelen van 
de EU en haar lidstaten; wijst erop dat 
investeringen in de bestrijding ervan het 
financieringsvermogen van de nationale 
begrotingen veel gemakkelijker en 
systematischer opnieuw vergroot dan om 
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het even welke besparingen ten koste van 
de EU-begroting; gelooft dat digitale 
technologieën van invloed zullen zijn op 
de manier waarop in de economie 
toegevoegde waarde wordt gecreëerd en 
dat het Europees belastingstelsel moet 
worden hervormd om aan die 
transformatie het hoofd te kunnen bieden;

Or. en

Amendement 59
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. is van oordeel dat een 
verdere hervorming van de flexibiliteit 
van het stabiliteits- en groeipact nodig is 
om rekening te houden met de 
inspanningen die de lidstaten via 
overheidsinvesteringen leveren om een 
eerlijke en inclusieve transitie naar een 
concurrerende groene en digitale 
economie te ondersteunen; herhaalt dat 
de bijdragen van de lidstaten aan de EU-
begroting en/of nationale 
medefinanciering van EU-programma’s 
niet mogen worden meegeteld bij de 
berekening van de nationale 
begrotingstekorten, omdat zij een bijdrage 
vormen tot een anticyclische en 
investeringsbegroting, in 
overeenstemming met de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 60
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Ontwerpadvies
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Paragraaf 6 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 sexies. benadrukt dat geen enkele 
belastinghervorming die tot doel heeft de 
nationale begrotingen te vergroenen, de 
fiscale druk voor de belastingbetaler mag 
vergroten;

Or. en

Amendement 61
Damian Boeselager
namens de Verts/ALE-Fractie
Rasmus Andresen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie de 
democratische verantwoordingsplicht van 
het Europees semester te blijven 
versterken.

7. vestigt de aandacht op het gebrek 
aan democratische verantwoordingsplicht 
bij de prioriteitenbepaling voor het 
Europees Semester; dringt er bij de 
Commissie op aan de rol van het 
Europees Parlement bij de governance 
van het Europees Semester te versterken.

Or. en

Amendement 62
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie de 
democratische verantwoordingsplicht van 
het Europees semester te blijven 
versterken.

7. dringt er bij de Commissie op aan 
de democratische verantwoordingsplicht 
van het Europees Semester te blijven 
versterken.
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Or. en

Amendement 63
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie de 
democratische verantwoordingsplicht van 
het Europees semester te blijven 
versterken.

7. verzoekt de Commissie de 
democratische verantwoordingsplicht van 
het Europees Semester te blijven 
versterken en verzoekt de lidstaten de 
nationale parlementen, sociale partners 
en relevante belanghebbenden te 
betrekken bij een veel nauwere 
samenwerking met het Europees 
Parlement inzake de coördinatie van het 
macro-economisch beleid in het kader van 
het Europees Semester.

Or. en

Amendement 64
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie de 
democratische verantwoordingsplicht van 
het Europees semester te blijven 
versterken.

7. verzoekt de Commissie de 
democratische verantwoordingsplicht van 
het Europees Semester te blijven 
versterken, met name door de rol van de 
nationale parlementen tegenover hun 
eigen regeringen te versterken.

Or. en

Amendement 65
Hélène Laporte
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. neemt afstand van de 
aanbevelingen van de Europese 
Commissie aan de lidstaten om de macro-
economische onevenwichtigheden te 
corrigeren; wijst erop dat de zwakke groei, 
stijgende inflatie, toenemende armoede en 
sociale ongelijkheid te wijten zijn aan de 
structurele hervormingen die de nationale 
regeringen onder druk van de Europese 
Commissie hebben doorgevoerd.

Or. fr

Amendement 66
Bogdan Rzońca

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. gelooft dat de EU om duurzame 
groei te realiseren moet overstappen van 
vrij experimentele, niet eerder toegepaste 
en onhoudbare monetaire 
beleidsmaatregelen naar conventionele, 
op bewijs gebaseerde en groeivriendelijke 
investeringen, een alomvattende en niet-
selectieve uitvoering van het stabiliteits- 
en groeipact en structurele hervormingen;

Or. en

Amendement 67
Bogdan Rzońca

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat in de lidstaten 
structurele hervormingen nodig zijn om 
de voorwaarden voor duurzame groei te 
scheppen;

Or. en

Amendement 68
Bogdan Rzońca

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. is van mening dat 
rentetarieven van bijna nul procent de 
intertemporele toewijzing van kapitaal 
ernstig verstoren, terwijl een vlakke 
rentecurve veel schade berokkent aan het 
traditionele businessmodel van het 
verstrekken en opnemen van leningen van 
de banken en hen in de richting van meer 
risicovolle activiteiten drijft.

Or. en


