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Amendement 1
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s), die in september 2015 door de 
wereldleiders werden vastgesteld en zijn 
bekrachtigd door de Raad, die zich ertoe 
heeft verbonden de doelstellingen te 
verwezenlijken,

– gezien de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) van de VN, die in september 2015 
door de wereldleiders werden vastgesteld 
en zijn bekrachtigd door de Raad, die zich 
ertoe heeft verbonden de doelstellingen te 
verwezenlijken,

Or. en

Amendement 2
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
over de economie van het welzijn 1 bis,

_________________
1 bis PB C 400, 26.11.2019, blz. 9.

Or. en

Amendement 3
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 8 juni 2010 over rechtvaardigheid en 
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gezondheid in alle beleidsmaatregelen: 
solidariteit in de gezondheidszorg,

Or. en

Amendement 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 24 oktober 2019 over de economie 
van het welzijn,

Or. en

Amendement 5
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal (COM(2019)640),

Or. en

Amendement 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het initiatief van de OESO 
en de Europese Commissie “State of 
Health in the EU cycle”,

Or. en

Amendement 7
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 15 november 
2018 over de zorgdiensten in de EU ter 
bevordering van gendergelijkheid,

Or. en

Amendement 8
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
25 oktober 2017 over de grondrechtelijke 
aspecten bij de integratie van Roma in de 
EU: bestrijding van zigeunerhaat,

Or. en

Amendement 9
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet



PE646.889v01-00 6/107 AM\1197169NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Visum 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 januari 
2020 over de Europese Green Deal,

Or. en

Amendement 10
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Europese Commissie van 20 februari 
2013 getiteld “Naar sociale investering 
voor groei en cohesie – inclusief de 
uitvoering van het Europees Sociaal 
Fonds 2014-2020”(COM(2013) 83 final) 
en de werkdocumenten van de diensten 
van de Commissie bij die mededeling, 
getiteld “Investeren in gezondheid” 
(SWD(2013) 43 final) en over langdurige 
zorg in vergrijzende samenlevingen – 
uitdagingen en beleidsopties 
(SWD(2013)41 final),

Or. en

Amendement 11
Kira Marie Peter-Hansen

Ontwerpresolutie
Visum 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het werkdocument van de 
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diensten van de Commissie van 
4 september 2013 houdende een verslag 
over ongelijkheden in de zorg in de 
Europese Unie (SWD(2013)328 final),

Or. en

Amendement 12
Kira Marie Peter-Hansen

Ontwerpresolutie
Visum 37 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Europese Commissie van 4 april 2014 met 
betrekking tot doeltreffende, toegankelijke 
en veerkrachtige gezondheidsstelsels 
(COM(2014)215 final),

Or. en

Amendement 13
Kira Marie Peter-Hansen

Ontwerpresolutie
Visum 37 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 20 juni 2014 over “De economische 
crisis en de gezondheidszorg”,

Or. en

Amendement 14
Kira Marie Peter-Hansen

Ontwerpresolutie
Visum 37 quinquies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 24 oktober 2019 over de economie 
van het welzijn,

Or. en

Amendement 15
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van mensen tussen 20 
en 64 jaar in de EU in het tweede kwartaal 
van 2019 73,9 % bedroeg, en in de 
eurozone 72,7 %;

A. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van mensen tussen 20 
en 64 jaar in de EU in het tweede kwartaal 
van 2019 73,9 % bedroeg, en in de 
eurozone 72,7 %; overwegende dat de 
arbeidsparticipatie de Europa 2020-
streefwaarde mogelijk zal naderen, maar 
waarschijnlijk niet zal bereiken; 
overwegende dat het totale aantal 
gewerkte uren het niveau van 2008 heeft 
bereikt;

Or. en

Amendement 16
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van mensen tussen 20 
en 64 jaar in de EU in het tweede kwartaal 

A. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van mensen tussen 20 
en 64 jaar in de EU in het tweede kwartaal 
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van 2019 73,9 % bedroeg, en in de 
eurozone 72,7 %;

van 2019 73,9 % bedroeg, en in de 
eurozone 72,7 %; overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van behoeftige sociale 
groepen, zoals personen met een 
handicap, daklozen en Roma, aanzienlijk 
lager is;

Or. en

Amendement 17
France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van mensen tussen 20 
en 64 jaar in de EU in het tweede kwartaal 
van 2019 73,9 % bedroeg, en in de 
eurozone 72,7 %;

A. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van mensen tussen 20 
en 64 jaar in de EU in het tweede kwartaal 
van 2019 73,9 % bedroeg, en in de 
eurozone 72,7 %, met grote verschillen 
tussen lidstaten;

Or. en

Amendement 18
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het beginsel van 
gendergelijkheid een kernwaarde is van 
de EU en is verankerd in artikel 2 en 
artikel 3, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, en 
overwegende dat in de artikelen 8 en 11 
van het Verdrag inzake de werking van de 
Europese Unie en artikel 23 van het 
Handvest van de grondrechten duidelijk 
wordt gesteld dat de EU 



PE646.889v01-00 10/107 AM\1197169NL.docx

NL

gendermainstreaming zal inzetten als 
instrument om ongelijkheden weg te 
nemen, gendergelijkheid te bevorderen en 
discriminatie in al haar beleid en 
activiteiten tegen te gaan;

Or. en

Amendement 19
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de arbeidsmarkt- 
en sociale trends in de EU volgens het 
sociale scorebord bij de Europese pijler 
van sociale rechten voor 9 van de 14 
kernindicatoren positief blijven;

Or. en

Amendement 20
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie blijft stijgen en dat in 
de EU in het derde kwartaal van 2019 
241,9 miljoen mensen werk hadden, het 
hoogste niveau dat ooit is bereikt;

Or. en

Amendement 21
Dennis Radtke
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Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
werkloosheid in het derde kwartaal van 
2019 een historisch laag punt van 6,3 % 
bereikte;

Or. en

Amendement 22
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van oudere werknemers 
(55 tot 64 jaar) in 2018 is gestegen tot 
58,7 %; overwegende dat oudere 
werknemers nog steeds de belangrijkste 
motor van de werkgelegenheidsgroei zijn; 
overwegende dat het gebrek aan adequate 
zorgvoorzieningen een belemmering vormt 
om oudere werknemers, met name 
vrouwen, op de arbeidsmarkt te houden;

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van oudere werknemers 
(55 tot 64 jaar) in 2018 is gestegen tot 
58,7 %; overwegende dat oudere 
werknemers nog steeds de belangrijkste 
motor van de werkgelegenheidsgroei zijn; 
overwegende dat het gebrek aan adequate 
zorgvoorzieningen een belemmering vormt 
om oudere werknemers, met name 
vrouwen, op de arbeidsmarkt te houden; 
overwegende dat de Roma nog steeds de 
meest ondervertegenwoordigde groep zijn 
op de arbeidsmarkt (slechts 43 %);

Or. en

Amendement 23
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement
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B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van oudere werknemers 
(55 tot 64 jaar) in 2018 is gestegen tot 
58,7 %; overwegende dat oudere 
werknemers nog steeds de belangrijkste 
motor van de werkgelegenheidsgroei zijn; 
overwegende dat het gebrek aan adequate 
zorgvoorzieningen een belemmering vormt 
om oudere werknemers, met name 
vrouwen, op de arbeidsmarkt te houden;

B. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van oudere werknemers 
(55 tot 64 jaar) in 2018 is gestegen tot 
58,7 %; overwegende dat oudere 
werknemers nog steeds de belangrijkste 
motor van de werkgelegenheidsgroei zijn; 
overwegende dat het gebrek aan adequate 
zorgvoorzieningen een belemmering vormt 
om werknemers, met name vrouwen, op de 
arbeidsmarkt te houden;

Or. en

Amendement 24
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat genderkloven in 
de EU, zoals de arbeidsparticipatiekloof 
van 11,5 %, de loonkloof van 16 % en de 
pensioenkloof van 35,7 % tussen mannen 
en vrouwen, en de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
sectoren met hoge inkomens – die deels 
wordt veroorzaakt doordat veel vrouwen 
informele zorgtaken moeten uitvoeren en 
onbetaald werk doen – niet alleen 
oneerlijk zijn, maar vrouwen ook in 
situaties van kwetsbaarheid en 
onzekerheid, zoals armoede en sociale 
uitsluiting, terecht doen komen; 
overwegende dat de loon- en 
pensioenkloven groter zijn voor 
migrantenvrouwen en vrouwen die tot 
etnische minderheden behoren, aangezien 
zij worden geconfronteerd met extra 
barrières wanneer zij de arbeidsmarkt 
willen betreden en met hogere niveaus 
van arbeidsdiscriminatie en discriminatie 
op de werkvloer; overwegende dat er 
dringend inspanningen nodig zijn om 
deze kloven te dichten, aangezien ze nog 
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altijd tot de belangrijkste belemmeringen 
voor de verwezenlijking van 
gendergelijkheid behoren en een 
onaanvaardbare vorm van 
genderdiscriminatie zijn;

Or. en

Amendement 25
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat genderkloven in 
de EU, zoals de arbeidsparticipatiekloof 
van 11,5 %, de loonkloof van 16 % en de 
pensioenkloof van 35,7 % tussen mannen 
en vrouwen, de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in sectoren met hoge 
inkomens, evenals de tijd die wordt 
besteed aan zorgtaken en onbetaald 
huishoudelijk werk, niet alleen oneerlijk 
zijn, maar vrouwen ook in situaties van 
kwetsbaarheid en onzekerheid, zoals 
armoede en sociale uitsluiting, terecht 
doen komen; overwegende dat de loon- en 
pensioenkloven groter zijn voor 
migrantenvrouwen en vrouwen die tot 
etnische minderheden behoren, aangezien 
zij ook worden geconfronteerd met extra 
barrières wanneer zij de arbeidsmarkt 
willen betreden en met hogere niveaus 
van arbeidsdiscriminatie en discriminatie 
op de werkvloer; overwegende dat er 
dringend inspanningen nodig zijn om 
deze kloven te dichten, aangezien ze nog 
altijd een van de belangrijkste 
belemmeringen voor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid vormen en een 
onaanvaardbare vorm van 
genderdiscriminatie zijn;

Or. en
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Amendement 26
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de stijging in de 
arbeidsparticipatie samengaat met een 
toename van atypische, onzekere en niet-
formele vormen van arbeid, waaronder 
nulurencontracten; overwegende dat 
werknemers met onzekere 
arbeidsverbanden hun rechten niet 
kunnen afdwingen, geen of weinig 
baanzekerheid en sociale zekerheid 
hebben, grotere gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s lopen en inkomens 
ontvangen die niet afdoende zijn voor een 
fatsoenlijke levensstandaard;

Or. en

Amendement 27
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat verbetering van 
de productiviteit cruciaal is om de 
concurrentiepositie van de EU te kunnen 
vasthouden en het welzijn te kunnen 
vergroten; overwegende dat hervormingen 
die kunnen leiden tot een hogere 
productiviteit moeten worden verwelkomd 
in het licht van de tot nu toe behaalde, 
gemengde resultaten, waaronder de 
vertraging van het economisch herstel, 
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aanhoudende zorgen in sommige lidstaten 
over de productiviteit ten opzichte van 
concurrenten en de toename van onzekere 
arbeid;

Or. en

Amendement 28
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat vrouwen in de 
EU gemiddeld 16 % minder verdienen 
dan mannen; overwegende dat de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
in de EU ongeveer 37,2 % bedraagt;

Or. en

Amendement 29
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de demografische 
afhankelijkheidsratio van ouderen in de 
komende decennia in de hele EU naar 
verwachting aanzienlijk zal stijgen;

Or. en

Amendement 30
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
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Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de werkloosheid 
in het derde kwartaal van 2019 in de Unie 
met 6,3 % en in de eurozone met 7,5 % is 
gedaald; overwegende dat dit cijfer in 
bepaalde lidstaten en regio’s hoog blijft; 
overwegende dat de 
langetermijnwerkloosheid in de helft van 
de lidstaten hoog blijft;

Or. en

Amendement 31
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen nog 
steeds iets sneller groeit dan die van 
mannen; overwegende dat ouderschaps- 
en andere zorgtaken en een beperkte 
toegang tot kinderopvang, ouderenzorg en 
andere zorgdiensten nog steeds leiden tot 
een lagere arbeidsparticipatie van 
vrouwen; overwegende dat de 
arbeidsparticipatie-, loon- en 
pensioenkloven tussen mannen en 
vrouwen aanzienlijk blijven;

Or. en

Amendement 32
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Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van jongeren is 
gestegen, maar zich nog steeds onder het 
niveau van voor de crisis bevindt; 
overwegende dat er sprake is van 
aanzienlijke verschillen in 
jeugdwerkloosheid tussen en binnen 
lidstaten;

Or. en

Amendement 33
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat voortijdig 
schoolverlaten en slechte 
onderwijsresultaten problematisch zijn 
voor de werkgelegenheid en de 
economische groei;

C. overwegende dat voortijdig 
schoolverlaten en slechte 
onderwijsresultaten problematisch zijn 
voor de werkgelegenheid en de 
economische groei en dat zij nauw 
verband houden met armoede, sociale 
uitsluiting en segregatie; overwegende dat 
onderwijsstelsels sociale mobiliteit niet 
voldoende bevorderen;

Or. en

Amendement 34
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Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de loon- en 
pensioenkloven tussen mannen en 
vrouwen - die het resultaat zijn van een 
opeenstapeling van ongelijkheden 
waarmee vrouwen gedurende hun leven te 
maken krijgen - en perioden van 
afwezigheid van de arbeidsmarkt met 
name relevant zijn; overwegende dat de 
meeste van die ongelijkheden de 
consequentie zijn van het feit dat in de EU 
7 miljoen vrouwen – ten opzichte van 
0,5 miljoen mannen – niet werken omdat 
ze zorgtaken hebben; overwegende dat het 
Europees semester moet bijdragen aan de 
verwezenlijking van de Europese pijler 
van sociale rechten en de naleving moet 
monitoren van alle twintig 
kernbeginselen, met bijzondere aandacht 
voor de gelijke behandeling van en gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen, het 
recht op een gelijke beloning voor arbeid 
van gelijke waarde, en het recht op 
kwalitatief hoogstaande, betaalbare 
zorgdiensten;

Or. en

Amendement 35
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het percentage 
volwassenenonderwijs in de EU in 2018 
de 11,1 % bereikte, wat nog steeds veel 
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lager is dan de streefwaarde voor 2020 
van 15 %, en dat de percentages voor 
Roma met 70 % aanzienlijke hoger zijn 
dan voor andere categorieën leerlingen; 
overwegende dat volwassenenonderwijs 
een cruciaal instrument is om 
werknemers de vaardigheden te 
verschaffen om hun loopbaan te 
handhaven of heroriënteren;

Or. en

Amendement 36
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat slechts 3 van de 
10 kinderen van jonger dan 3 jaar in de 
EU-28 volgens de Europese Commissie 
naar een kinderopvang gaan; 
overwegende dat dit algemene gemiddelde 
belangrijke verschillen verhult tussen 
lidstaten en dat in sommige lidstaten 
slechts 1 op de 10 kinderen toegang heeft;

Or. en

Amendement 37
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat digitale 
vaardigheden in het digitale tijdperk 
essentieel zijn voor alle persoonlijke en 
professionele taken, maar dat toch meer 
dan 40 % van de volwassenen in de EU 
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niet over voldoende digitale vaardigheden 
beschikt;

Or. en

Amendement 38
Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het tekort aan 
arbeidskrachten in sommige lidstaten een 
kritiek niveau heeft bereikt en verdere 
economische groei in de weg staat;

D. overwegende dat het tekort aan 
arbeidskrachten in sommige lidstaten een 
kritiek niveau heeft bereikt en verdere 
economische groei in de weg staat; 
overwegende dat we in sommige lidstaten 
worden geconfronteerd met een 
zorgwekkende braindrain;

Or. en

Amendement 39
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de 
begrotingsuitdagingen voor inclusieve 
groei in vergrijzende en steeds diverser 
wordende maatschappijen een integrale 
aanpak vereisen die is gebaseerd op een 
mix van oplossingen van openbaar beleid 
op het gebied van pensioenen, sociale 
zekerheid, langdurige zorg, 
gezondheidszorgstelsels, sociale integratie 
en evenwicht tussen werk en privé (OESO 
2019);

Or. en
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Amendement 40
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat toegang tot 
diensten, waaronder kinderopvang en 
langdurige zorg, de meeste gevolgen heeft 
voor vrouwen omdat zij vaak zorgtaken op 
zich moeten nemen en de familie moeten 
ondersteunen, waardoor zij in 
onevenredige mate verantwoordelijk 
blijven voor zorgtaken;

Or. en

Amendement 41
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het percentage 
deeltijdwerkers nog steeds hoger is dan in 
2008; overwegende dat het percentage 
onvrijwillige deeltijdwerkers aanzienlijk 
blijft; overwegende dat het percentage 
tijdelijke medewerkers nog steeds hoog is;

Or. en

Amendement 42
Sara Skyttedal
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Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de 
productiviteitsgroei in de EU aanzienlijk 
lager blijft dan die van internationale 
concurrenten;

Or. en

Amendement 43
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat een hoge 
arbeidsparticipatie een voorwaarde is voor 
een sociaal Europa; overwegende dat 
sociaal beleid tot doel moet hebben 
mensen aan het werk te helpen;

Or. en

Amendement 44
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quater. overwegende dat eerlijke 
banen, economische groei en sociale 
bescherming alleen kunnen worden 
gegarandeerd door middel van 
economische ontwikkeling en 
mededinging, en niet door middel van 
overmatige regulering en meer 
bureaucratie;
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Or. en

Amendement 45
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D quinquies. overwegende dat 
Europeanen door overmatige regulering 
en indirect protectionisme binnen de 
eengemaakte markt, banen en welvaart 
wordt ontzegd;

Or. en

Amendement 46
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de sociale dialoog 
een essentieel onderdeel is van het 
Europees sociaal model; overwegende dat 
de sociale dialoog in Europa is verzwakt en 
dat het bereik van collectieve 
onderhandelingen in heel Europa is 
geslonken, waarbij er enorme verschillen 
bestaan tussen de lidstaten;

E. overwegende dat de sociale dialoog 
een essentieel onderdeel is van het 
Europees sociaal model, waarvoor strenge 
en representatieve sociale partners nodig 
zijn; overwegende dat de sociale dialoog in 
Europa is verzwakt en dat het bereik van 
collectieve onderhandelingen in heel 
Europa is geslonken, waarbij er enorme 
verschillen bestaan tussen de lidstaten; 
overwegende dat het percentage 
medewerkers in de lidstaten waarvoor 
bepaalde collectief onderhandelde 
loonafspraken gelden, in 2016 varieerde 
tussen 7,1 % en 98 %;

Or. en
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Amendement 47
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de sociale dialoog 
een essentieel onderdeel is van het 
Europees sociaal model; overwegende dat 
de sociale dialoog in Europa is verzwakt en 
dat het bereik van collectieve 
onderhandelingen in heel Europa is 
geslonken, waarbij er enorme verschillen 
bestaan tussen de lidstaten;

E. overwegende dat de sociale dialoog 
een essentieel onderdeel is van het 
Europees sociaal model; overwegende dat 
er een duidelijke positieve correlatie 
bestaat tussen sociale dialoog en 
industrieel concurrentievermogen en 
efficiëntie; overwegende dat de sociale 
dialoog in Europa is verzwakt en dat het 
bereik van collectieve onderhandelingen in 
heel Europa is geslonken, waarbij er 
enorme verschillen bestaan tussen de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 48
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de sociale dialoog 
een essentieel onderdeel is van het 
Europees sociaal model; overwegende dat 
de sociale dialoog in Europa is verzwakt en 
dat het bereik van collectieve 
onderhandelingen in heel Europa is 
geslonken, waarbij er enorme verschillen 
bestaan tussen de lidstaten;

E. overwegende dat de sociale dialoog 
een essentieel onderdeel is van het 
Europees sociaal model; overwegende dat 
de sociale dialoog in Europa is verzwakt en 
dat het bereik van collectieve 
onderhandelingen in heel Europa is 
geslonken, waarbij er enorme verschillen 
bestaan tussen de lidstaten; overwegende 
dat nog steeds onvoldoende aandacht 
wordt besteed aan maatschappelijke 
dialoog, waardoor de kloof tussen burgers 
en instellingen nog groter wordt;
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Or. en

Amendement 49
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de sociale dialoog 
een essentieel onderdeel is van het 
Europees sociaal model; overwegende dat 
de sociale dialoog in Europa is verzwakt en 
dat het bereik van collectieve 
onderhandelingen in heel Europa is 
geslonken, waarbij er enorme verschillen 
bestaan tussen de lidstaten;

E. overwegende dat de sociale dialoog 
een essentieel onderdeel is van het 
Europees sociaal model; overwegende dat 
de sociale dialoog in Europa is verzwakt en 
dat het bereik van collectieve 
onderhandelingen in heel Europa is 
geslonken, waarbij er enorme verschillen 
bestaan tussen de lidstaten; overwegende 
dat de concentratie van 
werkgeversorganisaties nog steeds hoog 
is;

Or. en

Amendement 50
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de OESO heeft 
benadrukt dat investeren in het vergroten 
van de gendergelijkheid bijdraagt aan 
economische groei; overwegende dat 
onder meer het bevorderen van 
gendergelijkheid, het verbeteren van de 
arbeidsmogelijkheden voor vrouwen, het 
waarborgen van het beginsel van gelijke 
beloning voor gelijkwaardige arbeid, het 
faciliteren van een betere combinatie van 
werk, zorg en privéleven voor vrouwen en 
mannen, en het voorkomen en bestrijden 
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van geweld tegen vrouwen van essentieel 
belang zijn voor de economische groei, 
productiviteit, duurzaamheid van de 
begroting op de lange termijn en 
maatschappelijke stabiliteit in de EU;

Or. en

Amendement 51
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er grote 
verschillen bestaan tussen de lidstaat wat 
stelsels van sociale bescherming en 
arbeidsmarktbeleid betreft;

Or. en

Amendement 52
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat beloning, het 
recht van vereniging, het stakingsrecht en 
het recht tot uitsluiting krachtens 
artikel 153 VWEU expliciet van de 
bevoegdheden van de EU van uitgesloten;

Or. en

Amendement 53
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
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Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat de rol van 
sociale partners bij het vinden van 
oplossingen op maat voor de 
arbeidsmarkt, het in goede banen leiden 
van transities en het voorspellen van en 
voorzien in benodigde vaardigheden 
steeds belangrijker zal worden;

Or. en

Amendement 54
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat de 
toekomst van de arbeidswereld een 
arbeidsmarkt vereist die flexibeler is, op 
maat gemaakte stelsels mogelijk maakt, 
aansluit op verschillende markten en 
tradities en tegelijkertijd nieuwe manieren 
biedt om mobiele werknemers te 
beschermen;

Or. en

Amendement 55
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging E sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E sexies. overwegende dat de sociale 
stelsels in lidstaten zijn gebaseerd op 
diepgewortelde politieke keuzen en sociale 
tradities die door de tijd heen zijn 
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ontwikkeld, en daarom moeten worden 
gerespecteerd;

Or. en

Amendement 56
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
inkomensongelijkheid groot blijft; 
overwegende dat loonbesparingen en 
belasting- en loonkostenconcurrentie 
schadelijk zijn voor de interne markt en 
ongelijkheden evenals de kwetsbaarheid 
van mensen met een laag inkomen doen 
toenemen; overwegende dat de 
intergenerationele sociale mobiliteit in de 
meeste lidstaten beperkt is;

F. overwegende dat de 
inkomensongelijkheid groot blijft; 
overwegende dat loonbesparingen en 
belasting- en loonkostenconcurrentie 
schadelijk zijn voor de interne markt en 
ongelijkheden evenals de kwetsbaarheid 
van mensen met een laag inkomen doen 
toenemen; overwegende dat de 
intergenerationele sociale mobiliteit in de 
meeste lidstaten beperkt is; overwegende 
dat de OESO schat dat het zelfs in de 
landen die het best presteren twee tot drie 
generaties duurt voordat personen die 
worden geboren in families met een laag 
inkomen het gemiddelde inkomen van 
hun maatschappij verdienen;

Or. en

Amendement 57
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
inkomensongelijkheid groot blijft; 

F. overwegende dat de 
inkomensongelijkheid groot blijft; 
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overwegende dat loonbesparingen en 
belasting- en loonkostenconcurrentie 
schadelijk zijn voor de interne markt en 
ongelijkheden evenals de kwetsbaarheid 
van mensen met een laag inkomen doen 
toenemen; overwegende dat de 
intergenerationele sociale mobiliteit in de 
meeste lidstaten beperkt is;

overwegende dat loonbesparingen en 
belasting- en loonkostenconcurrentie 
schadelijk zijn voor de cohesie binnen en 
tussen lidstaten, aangezien zij 
ongelijkheden evenals de kwetsbaarheid 
van mensen met een laag inkomen doen 
toenemen; overwegende dat de 
intergenerationele sociale mobiliteit in de 
meeste lidstaten beperkt is;

Or. en

Amendement 58
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
inkomensongelijkheid groot blijft; 
overwegende dat loonbesparingen en 
belasting- en loonkostenconcurrentie 
schadelijk zijn voor de interne markt en 
ongelijkheden evenals de kwetsbaarheid 
van mensen met een laag inkomen doen 
toenemen; overwegende dat de 
intergenerationele sociale mobiliteit in de 
meeste lidstaten beperkt is;

F. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van inkomensverschillen binnen 
de Unie; overwegende dat hoge 
belastingen voor mensen met een laag 
inkomen de ongelijkheden doen toenemen; 
overwegende dat de intergenerationele 
sociale mobiliteit in de meeste lidstaten 
beperkt is;

Or. en

Amendement 59
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
inkomensongelijkheid groot blijft; 
overwegende dat loonbesparingen en 
belasting- en loonkostenconcurrentie 

F. overwegende dat de 
inkomensongelijkheid groot blijft, 
waardoor ongelijkheden evenals de 
kwetsbaarheid van mensen met een laag 
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schadelijk zijn voor de interne markt en 
ongelijkheden evenals de kwetsbaarheid 
van mensen met een laag inkomen doen 
toenemen; overwegende dat de 
intergenerationele sociale mobiliteit in de 
meeste lidstaten beperkt is;

inkomen toenemen; overwegende dat de 
intergenerationele sociale mobiliteit in de 
meeste lidstaten beperkt is;

Or. en

Amendement 60
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
inkomensongelijkheid groot blijft; 
overwegende dat loonbesparingen en 
belasting- en loonkostenconcurrentie 
schadelijk zijn voor de interne markt en 
ongelijkheden evenals de kwetsbaarheid 
van mensen met een laag inkomen doen 
toenemen; overwegende dat de 
intergenerationele sociale mobiliteit in de 
meeste lidstaten beperkt is;

F. overwegende dat de 
inkomensongelijkheid groot blijft; 
overwegende dat veel lidstaten worden 
geconfronteerd met loonstagnatie; 
overwegende dat belasting- en 
loonkostenconcurrentie schadelijk zijn 
voor de interne markt en ongelijkheden 
evenals de kwetsbaarheid van mensen met 
een laag inkomen doen toenemen; 
overwegende dat de intergenerationele 
sociale mobiliteit in de meeste lidstaten 
beperkt is;

Or. en

Amendement 61
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de 
inkomensongelijkheid groot blijft; 
overwegende dat loonbesparingen en 
belasting- en loonkostenconcurrentie 

F. overwegende dat de 
inkomensongelijkheid groot blijft; 
overwegende dat economische crises in 
veel lidstaten hebben geleid tot een 
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schadelijk zijn voor de interne markt en 
ongelijkheden evenals de kwetsbaarheid 
van mensen met een laag inkomen doen 
toenemen; overwegende dat de 
intergenerationele sociale mobiliteit in de 
meeste lidstaten beperkt is;

toename van het aantal mensen met een 
laag inkomen; overwegende dat de 
intergenerationele sociale mobiliteit in de 
meeste lidstaten beperkt is;

Or. en

Amendement 62
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat in artikel 168 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie is bepaald dat bij de 
bepaling en de uitvoering van elk beleid 
en elk optreden van de Unie een hoog 
niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid wordt verzekerd; 
overwegende dat in de Europese pijler van 
sociale rechten wordt gesteld dat 
werknemers recht hebben op een hoog 
niveau van bescherming van hun 
gezondheid en veiligheid op het werk en 
dat iedereen recht heeft op tijdige toegang 
tot betaalbare, preventieve en curatieve 
gezondheidszorg van goede kwaliteit;

Or. en

Amendement 63
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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F bis. overwegende dat de kwaliteit van 
en toegang tot zorg binnen en tussen de 
lidstaten sterk varieert; overwegende dat, 
ondanks de toezeggingen die de lidstaten 
hebben gedaan om te voldoen aan de 
doelstellingen van Barcelona, een zesde 
van de huishoudens in de EU behoeften 
met betrekking tot kinderopvang heeft 
waaraan niet tegemoet wordt gekomen; 
overwegende dat een derde van de EU-
huishoudens geen toegang heeft tot 
adequate professionele thuiszorgdiensten;

Or. en

Amendement 64
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat technologie en 
innovatie nieuwe mogelijkheden kunnen 
ontketenen voor groei en 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 65
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van aanzienlijke ongelijkheden 
op het gebied van gezondheid in Europa, 
die zich met name uiten in grote 
verschillen in levensverwachting naar 
gelang de sociaaleconomische status; 
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overwegende dat mensen met een lager 
onderwijsniveau volgens de OESO en 
Europese Commissie1 bis naar verwachting 
zes jaar korter (en in het geval van 30-
jarige mannen in de EU gemiddeld zelfs 
acht jaar korter) zullen leven dan mensen 
met een hoog onderwijsniveau; 
overwegende dat het sociale milieu van de 
bevolking, met inbegrip van de 
voorwaarden van hun dienstverband en 
hun arbeidsomstandigheden, een 
belangrijke factor is die leidt tot 
verschillen in gezondheid, waarbij bij 
huishoudens met een laag inkomen de 
kans groter is dat zij aangeven dat niet 
wordt voldaan aan hun behoeften op het 
gebied van gezondheid dan bij 
huishoudens met een hoog inkomen;
_________________
1 bis Health at a Glance: Europe 2018, 
State of Health in the EU Cycle.

Or. en

Amendement 66
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat de 
Commissie op 5 juni 2019 aanbevelingen 
heeft gedaan aan 16 lidstaten met 
betrekking tot investeringen in hun 
nationale stelsels van gezondheidszorg en 
het verbeteren van hun effectiviteit, 
toegankelijkheid en veerkracht1 bis; 
overwegende dat deze aanbevelingen in 
juli 2019 door de Raad zijn 
aangenomen1 ter zodat er in 2019 en 2020 
maatregelen kunnen worden getroffen;
_________________
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1 bis Europese Commissie, “European 
Semester: Commission proposes health 
recommendations”, 5 juni 2019, URL: 
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/news
letter-specific-archive-
issue.cfm?newsletter_service_id=327&ne
wsletter_issue_id=19493&pdf=true&fullD
ate=&lang=default 
1 ter Europees Semester 2019: 
landspecifieke 
aanbevelingen/aanbevelingen van de 
Raad, URL: 
https://ec.europa.eu/info/publications/201
9-european-semester-country-specific-
recommendations-council_en

Or. en

Amendement 67
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat het 
belangrijkste doel van de Europese Green 
Deal is om de gezondheid en het welzijn 
van burgers te beschermen tegen 
milieurisico’s en -effecten;

Or. en

Amendement 68
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat meer dan één op 
de vijf Europeanen met het risico van 
armoede en sociale uitsluiting wordt 
geconfronteerd;

G. overwegende dat meer dan één op 
de vijf Europeanen met het risico van 
armoede en sociale uitsluiting wordt 
geconfronteerd; overwegende dat de 
belangrijkste Europa 2020-doelstelling 
om het aantal personen dat met armoede 
of sociale uitsluiting wordt bedreigd 
(AROPE) met 20 miljoen te verminderen, 
nog lang niet in zicht is; overwegende dat 
kinderen nog steeds in hoge mate met 
armoede of sociale uitsluiting worden 
bedreigd en hun gemiddelde AROPE-
percentage in 2018 24,3 % bedroeg, met 
alarmerende percentages van meer dan 
30 % in meerdere lidstaten; overwegende 
dat de armoede onder werkenden en de 
kans dat huishoudens een inkomen onder 
de armoedegrens hebben terwijl ze 
werken, nog steeds hoog zijn;

Or. en

Amendement 69
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat meer dan één op 
de vijf Europeanen met het risico van 
armoede en sociale uitsluiting wordt 
geconfronteerd;

G. overwegende dat één op de zes 
Europeanen in de EU met het risico van 
relatieve armoede en sociale uitsluiting 
wordt geconfronteerd; overwegende dat de 
risico’s van relatieve armoede afnemen; 
overwegende dat werklozen een bijzonder 
kwetsbare groep vormen;

Or. en

Amendement 70
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat meer dan één op 
de vijf Europeanen met het risico van 
armoede en sociale uitsluiting wordt 
geconfronteerd;

G. overwegende dat meer dan één op 
de vijf Europeanen met het risico van 
armoede en sociale uitsluiting wordt 
geconfronteerd en 6 % van de bevolking 
materieel ernstig tekortkomt;

Or. en

Amendement 71
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat één op de tien 
Europeanen overbelast raakt door 
huisvestingskosten, met name de 
huishoudens met de laagste inkomens en 
mensen in steden; overwegende dat de 
strijd tegen klimaatverandering verdere 
implicaties kan hebben voor de kosten van 
huisvesting; overwegende dat het aantal 
daklozen in de afgelopen tien jaar in de 
meeste lidstaten is gestegen;

Or. en

Amendement 72
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat betaalbare 
huisvesting een ernstig en steeds groter 
probleem wordt waardoor steeds meer 
mensen terechtkomen in een situatie van 
onzekere huisvesting of dakloosheid, en er 
elke nacht in Europa 700 000 mensen op 
straat of in noodaccommodaties slapen;

Or. en

Amendement 73
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat volgens de laatste 
gegevens van Eurostat in 2018 9,5 % van 
alle werknemers in EU-lidstaten in 
huishoudens woonde die met armoede 
worden bedreigd; overwegende dat dit 
percentage in 2012 nog 8,8 % bedroeg;

Or. en

Amendement 74
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de aanwezigheid 
van meer vrouwen op 
besluitvormingsposities zou bijdragen aan 
gendergelijkheid en overwegende dat 
bindende quota de beste manier zijn om 
dit doel te verwezenlijken, zoals blijkt uit 
EIGE-gegevens1 bis;
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_________________
1 bis Het percentage vrouwen in raden van 
bestuur bedraagt 35,3 % in lidstaten met 
bindende quota, 27 % in lidstaten met 
zachte maatregelen en 15,4 % in lidstaten 
die geen maatregelen hebben 
aangenomen. Bron: 
https://eige.europa.eu/news/ageing-
societies-migration-and-climate-change-
bring-new-challenges-gender-equality

Or. en

Amendement 75
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de armste regio’s 
sinds 2010 welvarender zijn geworden;

Or. en

Amendement 76
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat in 2017 13,3 % 
van de bevolking van de 28 lidstaten van 
de EU in ondermaatse huisvesting 
woonde en 10,4 % 40 % of meer van het 
inkomen van het huishouden uitgaf aan 
huisvesting; overwegende dat deze cijfers 
aanzienlijk hoger waren voor huurders 
dan voor huiseigenaren; overwegende dat 
toegang tot fatsoenlijke en betaalbare 
huisvesting moeilijk is voor mensen van 
alle leeftijden en dat dit probleem met 
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name zichtbaar is in stedelijke gebieden, 
waar inwoners door toerisme en 
gentrificatie de steden uit zijn gedreven;

Or. en

Amendement 77
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen, ook de zwaarste bezuinigingen 
hebben moeten doorvoeren op mogelijk 
groeibevorderende overheidsuitgaven; 
overwegende dat sociale bezuinigingen 
nadelige gevolgen hebben voor kwetsbare 
mensen en economische groei in de weg 
staan;

H. overwegende dat landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen, ook de zwaarste bezuinigingen 
hebben moeten doorvoeren op mogelijk 
groeibevorderende overheidsuitgaven; 
overwegende dat sociale bezuinigingen 
nadelige gevolgen hebben voor 
behoeftigen en economische, duurzame en 
inclusieve groei in de weg staan, niet in de 
laatste plaats omdat ze de toegang tot 
essentiële diensten (gezondheid, 
huisvesting, onderwijs) inperken;

Or. en

Amendement 78
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen, ook de zwaarste bezuinigingen 
hebben moeten doorvoeren op mogelijk 
groeibevorderende overheidsuitgaven; 
overwegende dat sociale bezuinigingen 
nadelige gevolgen hebben voor kwetsbare 

H. overwegende dat landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen, ook de zwaarste bezuinigingen 
hebben moeten doorvoeren; overwegende 
dat deugdelijke overheidsfinanciën 
essentieel zijn voor het bevorderen van 
duurzame groei, arbeidsmarktparticipatie 
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mensen en economische groei in de weg 
staan;

en langdurige dienstverbanden;

Or. en

Amendement 79
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen, ook de zwaarste bezuinigingen 
hebben moeten doorvoeren op mogelijk 
groeibevorderende overheidsuitgaven; 
overwegende dat sociale bezuinigingen 
nadelige gevolgen hebben voor kwetsbare 
mensen en economische groei in de weg 
staan;

H. overwegende dat landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen, ook belasting hebben moeten 
heffen op de groeibevorderende 
particuliere sector of de overheidsuitgaven 
hebben moeten terugdringen; 
overwegende dat belastingheffing en 
sociale bezuinigingen gevolgen hebben 
voor de werkgelegenheid, de welvaart van 
met name kwetsbare sociale groepen en de 
consumptie, en economische groei in de 
weg staan;

Or. en

Amendement 80
Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen, ook de zwaarste bezuinigingen 
hebben moeten doorvoeren op mogelijk 
groeibevorderende overheidsuitgaven; 
overwegende dat sociale bezuinigingen 
nadelige gevolgen hebben voor kwetsbare 
mensen en economische groei in de weg 

H. overwegende dat landen die het 
zwaarst door de financiële crisis zijn 
getroffen, ook de zwaarste bezuinigingen 
hebben moeten doorvoeren op mogelijk 
groeibevorderende overheidsuitgaven; 
overwegende dat sociale bezuinigingen 
nadelige gevolgen hebben voor 
behoeftigen en economische groei in de 
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staan; weg staan;

Or. en

Amendement 81
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat aanzienlijke 
economische diversifiëring en de 
transformatie van bedrijfsmodellen en 
van de binnenlandse besluitvorming 
nodig zijn om klimaatneutraliteit te 
kunnen bewerkstelligen; overwegende dat 
deze veranderingen nieuwe kansen zullen 
creëren, maar ook aanzienlijke 
sociaaleconomische problemen met zich 
mee zullen brengen in talrijke regio’s en 
industriële sectoren;

Or. en

Amendement 82
Beata Szydło, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat digitalisering 
mogelijkheden kan bieden om de sociale 
ongelijkheid te verminderen, maar ook 
kan leiden tot digitale uitsluiting en de 
uitgesproken ongelijkheden die vandaag 
de dag al bestaan kan verergeren;

Or. en
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Amendement 83
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat adequate 
minimumlonen van essentieel belang zijn 
om armoede onder werkenden terug te 
dringen, ongelijkheid te verminderen en de 
vraag aan te zwengelen;

I. overwegende dat adequate 
minimumlonen en sociale bescherming, 
bijvoorbeeld in de vorm van 
minimuminkomens, van essentieel belang 
zijn om armoede onder werkenden terug te 
dringen, ongelijkheid te verminderen en de 
vraag aan te zwengelen; overwegende dat 
het aantal daklozen in de meeste lidstaten 
in de afgelopen tien jaar is gestegen, 
36,7 % van de arme huishoudens 
overbelast raakt door de kosten van 
huisvesting en één op de zeven 
Europeanen in een woning woont met een 
lekkend dak, vochtige muren, vloeren of 
funderingen of verrotte raamkozijnen of 
vloeren;

Or. en

Amendement 84
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat adequate 
minimumlonen van essentieel belang zijn 
om armoede onder werkenden terug te 
dringen, ongelijkheid te verminderen en de 
vraag aan te zwengelen;

I. overwegende dat adequate 
minimumlonen, sterke systemen voor 
collectieve onderhandelingen, democratie 
op het werk, transparantie omtrent lonen 
en voorspelbare werktijden essentiële 
elementen zijn om armoede onder 
werkenden terug te dringen, ongelijkheid te 
verminderen en de vraag aan te zwengelen;

Or. en
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Amendement 85
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat adequate 
minimumlonen van essentieel belang zijn 
om armoede onder werkenden terug te 
dringen, ongelijkheid te verminderen en de 
vraag aan te zwengelen;

I. overwegende dat adequate 
minimumlonen en andere instrumenten 
zoals terugbetaalbare belastingkredieten 
van essentieel belang zijn om armoede 
onder werkenden terug te dringen, 
ongelijkheid te verminderen en de vraag 
aan te zwengelen;

Or. en

Amendement 86
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat adequate 
minimumlonen van essentieel belang zijn 
om armoede onder werkenden terug te 
dringen, ongelijkheid te verminderen en de 
vraag aan te zwengelen;

I. overwegende dat eerlijke lonen, 
waaronder minimumlonen, van essentieel 
belang zijn om armoede onder werkenden 
terug te dringen, ongelijkheid te 
verminderen en de economie te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 87
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat adequate I. overwegende dat adequate 
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minimumlonen van essentieel belang zijn 
om armoede onder werkenden terug te 
dringen, ongelijkheid te verminderen en de 
vraag aan te zwengelen;

minimumlonen onder bepaalde 
omstandigheden armoede onder 
werkenden kunnen terugdringen en 
ongelijkheid kunnen verminderen;

Or. en

Amendement 88
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat gezondheid 
essentieel is voor de sociale en 
economische participatie in het dagelijks 
leven en het welzijn, de tevredenheid en 
het levensgeluk van een persoon in grote 
mate bepaalt, en dat mensen in de EU 
gemiddeld langer en gezonder leven, maar 
een groot deel van onze maatschappijen 
wel lijdt onder ongelijkheden op het 
gebied van gezondheid die sterk verband 
houden met verschillen in inkomen en 
welvaart, armoede en sociale uitsluiting, 
aspecten die negatieve gevolgen hebben 
voor de mogelijkheid om volwaardig deel 
te nemen aan het maatschappelijk leven;

Or. en

Amendement 89
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat universele 
toegang tot de gezondheidszorg 
fundamenteel is om de 
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duurzameontwikkelingsdoelstellingen te 
verwezenlijken, niet alleen degene die 
verband houden met gezondheid en 
welzijn, maar ook degene met betrekking 
tot gezondheid op het werk, het 
waarborgen van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs voor kinderen, de 
verwezenlijking van gendergelijkheid en 
de empowerment van vrouwen, het 
waarborgen van fatsoenlijk werk en 
economische groei en de vermindering 
van ongelijkheden;

Or. en

Amendement 90
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat 80 miljoen 
Europeanen een handicap hebben; 
overwegende dat de uitvoering van 
toegankelijkheidsmaatregelen nog steeds 
onvoldoende is; overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van mensen met een 
handicap in 2017 50,6 % bedroeg, ten 
opzichte van een totale arbeidsparticipatie 
van 74,8 %; overwegende dat 
gehandicapten een grotere kans hebben in 
armoede te leven terwijl ze werk hebben;

Or. en

Amendement 91
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
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Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat mondiale 
uitdagingen als digitalisering en de 
ecologische transitie benadrukken dat er 
urgente behoefte bestaat aan een 
gemeenschappelijke EU-strategie om 
werknemers en bedrijven te begeleiden 
zodat niemand achterblijft; overwegende 
dat deze mondiale uitdagingen regio’s en 
gebieden op uiteenlopende wijze treffen;

Or. en

Amendement 92
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het aantal 
daklozen in de meeste lidstaten in de 
afgelopen tien jaar is gestegen en dat 
arme huishoudens steeds meer overbelast 
raken door de stijgende kosten van 
huisvesting; overwegende dat huisvesting 
en de bijstand van daklozen een van de 
prioriteiten is binnen de Europese pijler 
van sociale rechten;

Or. en

Amendement 93
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de Commissie 
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een vertrouwensrelatie moet opbouwen 
met economische actoren en de 
ontwikkeling van ondernemingen moet 
ondersteunen, met bijzondere aandacht 
voor de ontwikkeling van kmo’s, teneinde 
economische groei te bevorderen en de 
werkgelegenheid in Europa te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 94
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat adequate en 
betaalbare huisvesting in veel lidstaten 
een steeds groter probleem wordt en dat in 
2017 één op de tien Europeanen meer dan 
40 % van het inkomen van het 
huishouden uitgaf aan huisvesting;

Or. en

Amendement 95
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat gemiddeld maar 
een derde van de kortstondig werklozen in 
aanmerking komt voor een 
werkloosheidsuitkering; overwegende dat 
de toereikendheid van 
minimuminkomensregelingen aanzienlijk 
varieert;
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Or. en

Amendement 96
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat kwesties binnen 
de arbeidswetgeving zonder duidelijke 
transnationale dimensie naar behoren 
kunnen worden afgehandeld op nationaal 
niveau;

Or. en

Amendement 97
István Ujhelyi, Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat gezondheid een 
investering is in menselijk kapitaal en 
sociale en economische ontwikkeling die 
aanzienlijk bijdraagt aan de bescherming 
van de rechten van werknemers op een 
gezonde en veilige werkplek;

Or. en

Amendement 98
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement
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1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het 
Europees semester door het opnemen van 
de SDG’s en de Europese Green Deal als 
basis voor het nieuwe Europese 
groeimodel; wijst nogmaals op de 
noodzaak om duurzaamheid en sociale 
integratie centraal te stellen in de 
economische beleidsvorming van de Unie 
en ervoor te zorgen dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
manier worden behandeld als 
begrotingsdiscipline;

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het 
Europees semester door het opnemen van 
de SDG’s en de Europese Green Deal als 
basis voor het nieuwe Europese 
groeimodel; wijst nogmaals op de 
noodzaak om duurzaamheid en sociale 
integratie centraal te stellen in de 
economische beleidsvorming van de Unie 
en ervoor te zorgen dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
manier worden behandeld als 
begrotingsdiscipline;

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Ádám Kósa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het 
Europees semester door het opnemen van 
de SDG’s en de Europese Green Deal als 
basis voor het nieuwe Europese 
groeimodel; wijst nogmaals op de 
noodzaak om duurzaamheid en sociale 
integratie centraal te stellen in de 
economische beleidsvorming van de Unie 
en ervoor te zorgen dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
manier worden behandeld als 
begrotingsdiscipline;

1. is van mening dat het belangrijk is 
voor de periode na 2020 een strategie te 
hebben die vergelijkbaar is met degene die 
we nu hebben, en dat de toekomstige 
strategie eveneens een alomvattend 
document moet zijn waarin op 
samenhangende manier wordt ingegaan 
op doelstellingen van economisch beleid, 
werkgelegenheid en sociaal beleid en 
waarin rekening wordt gehouden met 
synergetische verbanden en deze ook 
worden toegelicht; is ingenomen met de 
jaarlijkse strategie voor duurzame groei 
(ASGS) 2020 en herinnert eraan dat het 
Europees semester is opgericht om macro-
economische stabiliteit en 
begrotingsevenwicht te bereiken en 
handhaven en dat dit doel, als ander 
beleid op hetzelfde niveau als 
begrotingsdiscipline wordt behandeld, zou 
worden ondermijnd; is van mening dat 
sociale en ecologische doelstellingen, hoe 
belangrijk die ook zijn, niet op dezelfde 
manier mogen worden behandeld als 
begrotingsdiscipline;

Or. en

Amendement 101
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het Europees 
semester door het opnemen van de SDG’s 
en de Europese Green Deal als basis voor 

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het Europees 
semester door het opnemen van de SDG’s 
en de Europese Green Deal als basis voor 
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het nieuwe Europese groeimodel; wijst 
nogmaals op de noodzaak om 
duurzaamheid en sociale integratie centraal 
te stellen in de economische 
beleidsvorming van de Unie en ervoor te 
zorgen dat sociale en ecologische 
doelstellingen op dezelfde manier worden 
behandeld als begrotingsdiscipline;

het nieuwe Europese groeimodel; wijst 
nogmaals op de noodzaak om 
duurzaamheid en sociale integratie centraal 
te stellen in de economische 
beleidsvorming van de Unie en ervoor te 
zorgen dat sociale en ecologische 
doelstellingen op dezelfde manier worden 
behandeld als begrotingsdiscipline; roept 
de Commissie op de titel van de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei te wijzigen 
in “jaarlijkse duurzame sociale en 
werkgelegenheidsstrategie”;

Or. en

Amendement 102
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het 
Europees semester door het opnemen van 
de SDG’s en de Europese Green Deal als 
basis voor het nieuwe Europese 
groeimodel; wijst nogmaals op de 
noodzaak om duurzaamheid en sociale 
integratie centraal te stellen in de 
economische beleidsvorming van de Unie 
en ervoor te zorgen dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
manier worden behandeld als 
begrotingsdiscipline;

1. is ingenomen met het opnemen van 
de SDG’s en de Europese Green Deal als 
basis voor het nieuwe Europese 
groeimodel, zoals beschreven in de 
jaarlijkse strategie voor duurzame groei 
(ASGS) 2020, zodat het Europees 
Semester derhalve wordt geheroriënteerd; 
wijst nogmaals op de noodzaak om 
duurzame ontwikkeling en sociale 
integratie centraal te stellen in de 
economische beleidsvorming van de Unie, 
door de toepassing te garanderen van een 
holistische en consequente benadering 
waarmee wordt gestreefd naar volledige 
werkgelegenheid, volledige uitoefening 
van sociale rechten voor alle burgers en 
een snelle transitie naar een circulaire en 
koolstofneutrale economie;

Or. en

Amendement 103
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Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het Europees 
semester door het opnemen van de SDG’s 
en de Europese Green Deal als basis voor 
het nieuwe Europese groeimodel; wijst 
nogmaals op de noodzaak om 
duurzaamheid en sociale integratie centraal 
te stellen in de economische 
beleidsvorming van de Unie en ervoor te 
zorgen dat sociale en ecologische 
doelstellingen op dezelfde manier worden 
behandeld als begrotingsdiscipline;

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het Europees 
semester door het opnemen van de SDG’s 
en de Europese Green Deal als basis voor 
het nieuwe Europese groeimodel, zodat de 
schepping van kwalitatief hoogwaardige 
banen, een sterkere concurrentiepositie, 
innovatie en productiviteit kunnen 
worden gewaarborgd; wijst nogmaals op 
de noodzaak om duurzaamheid en sociale 
integratie centraal te stellen in de 
economische beleidsvorming van de Unie 
en ervoor te zorgen dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
manier worden behandeld als 
begrotingsdiscipline;

Or. en

Amendement 104
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het Europees 
semester door het opnemen van de SDG’s 
en de Europese Green Deal als basis voor 
het nieuwe Europese groeimodel; wijst 
nogmaals op de noodzaak om 
duurzaamheid en sociale integratie 
centraal te stellen in de economische 
beleidsvorming van de Unie en ervoor te 
zorgen dat sociale en ecologische 
doelstellingen op dezelfde manier worden 

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het Europees 
semester door het opnemen van de SDG’s 
en de Europese Green Deal als basis voor 
het nieuwe Europese groeimodel; wijst 
nogmaals op het belang van duurzaamheid 
en sociale integratie in de economische 
beleidsvorming van de Unie;
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behandeld als begrotingsdiscipline;

Or. en

Amendement 105
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het Europees 
semester door het opnemen van de SDG’s 
en de Europese Green Deal als basis voor 
het nieuwe Europese groeimodel; wijst 
nogmaals op de noodzaak om 
duurzaamheid en sociale integratie centraal 
te stellen in de economische 
beleidsvorming van de Unie en ervoor te 
zorgen dat sociale en ecologische 
doelstellingen op dezelfde manier worden 
behandeld als begrotingsdiscipline;

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het Europees 
semester door het opnemen van de SDG’s 
en de Europese Green Deal als basis voor 
het nieuwe Europese model voor 
duurzame welvaart; wijst nogmaals op de 
noodzaak om duurzaamheid, sociale 
integratie en de welvaart van mensen 
centraal te stellen in de economische 
beleidsvorming van de Unie en ervoor te 
zorgen dat sociale en ecologische 
doelstellingen op dezelfde manier worden 
behandeld als begrotingsdiscipline;

Or. en

Amendement 106
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het 
Europees semester door het opnemen van 
de SDG’s en de Europese Green Deal als 
basis voor het nieuwe Europese 
groeimodel; wijst nogmaals op de 
noodzaak om duurzaamheid en sociale 

1. merkt op dat de jaarlijkse 
groeianalyse (AGS) inmiddels is 
omgedoopt tot de jaarlijkse strategie voor 
duurzame groei (ASGS); wijst nogmaals 
op de noodzaak om duurzaamheid en 
sociale integratie centraal te stellen in de 
economische beleidsvorming van de Unie, 
zonder het huidige kader te verzwakken, 
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integratie centraal te stellen in de 
economische beleidsvorming van de Unie 
en ervoor te zorgen dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
manier worden behandeld als 
begrotingsdiscipline;

door de huidige benadering van het 
Europees Semester, die is gebaseerd op 
fiscale en begrotingsdiscipline, aan te 
vullen met klimaat- en milieudiscipline 
door nieuwe klimaatindicatoren in te 
voeren;

Or. en

Amendement 107
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het 
Europees semester door het opnemen van 
de SDG’s en de Europese Green Deal als 
basis voor het nieuwe Europese 
groeimodel; wijst nogmaals op de 
noodzaak om duurzaamheid en sociale 
integratie centraal te stellen in de 
economische beleidsvorming van de Unie 
en ervoor te zorgen dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
manier worden behandeld als 
begrotingsdiscipline;

1. wijst nogmaals op de noodzaak om 
duurzaamheid en sociale integratie centraal 
te stellen in de economische 
beleidsvorming van de lidstaten, bijv. door 
de SDG’s op te nemen als basis van het 
economische-groeimodel; is echter van 
mening dat dit niet verenigbaar is met het 
begrotingspact, het groei- en 
stabiliteitspact en het Europees Semester;

Or. en

Amendement 108
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het Europees 

1. is ingenomen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei (ASGS) 
2020 en de heroriëntering van het Europees 
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semester door het opnemen van de SDG’s 
en de Europese Green Deal als basis voor 
het nieuwe Europese groeimodel; wijst 
nogmaals op de noodzaak om 
duurzaamheid en sociale integratie centraal 
te stellen in de economische 
beleidsvorming van de Unie en ervoor te 
zorgen dat sociale en ecologische 
doelstellingen op dezelfde manier worden 
behandeld als begrotingsdiscipline;

semester door het opnemen van de SDG’s 
en de Europese Green Deal als basis voor 
het nieuwe Europese groeimodel; wijst 
nogmaals op de noodzaak om 
duurzaamheid en sociale integratie centraal 
te stellen in de economische 
beleidsvorming van de Unie en 
onderstreept hierbij het belang van 
milieu- en sociale doelstellingen, met een 
nadruk op nieuwe groene banen;

Or. en

Amendement 109
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. dringt aan op het maken van een 
dringende start met de reële bestrijding 
van de ongelijkheid, precaire 
arbeidsomstandigheden en lage lonen die 
de economische groei en de sociale 
vooruitgang in de weg staan; herinnert 
echter aan het feit dat dit in het kader van 
het Europees economisch bestuur en het 
Verdrag van Lissabon onmogelijk is; 
dringt derhalve aan op de intrekking van 
het Europees semester en het 
bijeenroepen van een 
intergouvernementele top ter 
institutionalisering van de 
omkeerbaarheid van de Verdragen, de 
intrekking van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, het 
stabiliteits- en groeipact en het 
intergouvernementeel Verdrag inzake 
stabiliteit, coördinatie en bestuur;

Or. en

Amendement 110
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Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ingenomen met de toezegging 
van de nieuwe Commissie dat zij binnen 
de eerste 100 dagen van haar mandaat 
een EU-strategie voor gendergelijkheid 
zal voorstellen, met inbegrip van bindende 
maatregelen voor transparantie omtrent 
beloning; roept de Commissie op dit 
initiatief te voltooien en er instrumenten 
in op te nemen die objectieve criteria 
bieden om genderneutrale evaluaties uit te 
voeren en de waarde van werk in 
verschillende sectoren te vergelijken 
teneinde een gelijke beloning voor arbeid 
van gelijke waarde voor vrouwen en 
mannen in alle sectoren en 
beroepsgroepen te waarborgen;

Or. en

Amendement 111
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. roept de lidstaten op in hun 
nationale hervormingsprogramma’s 
specifieke kwantitatieve doelstellingen 
vast te leggen om de streefwaarden van 
Barcelona te realiseren en specifieke 
maatregelen in te voeren die gericht zijn 
op groepen vrouwen met een zeer lage 
arbeidsparticipatiegraad, zoals jonge 
vrouwen, oudere vrouwen, vrouwelijke 
migranten, vrouwen met een handicap, 
alleenstaande moeders en Roma-
vrouwen; benadrukt dat het verschil in 
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arbeidsparticipatie vooral groot is bij 
moeders en vrouwen met zorgtaken;

Or. en

Amendement 112
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat Europa meer 
welzijn voor de inwoners van de EU kan 
realiseren als de economie wordt 
vergroend en geïnvesteerd wordt in 
efficiëntere zorgstelsels; wijst erop dat 
rekening moet worden gehouden met 
zowel de kortetermijngevolgen voor de 
overheidsfinanciën, als de milieu-, 
economische en sociale effecten op de 
lange termijn van structurele 
hervormingen;

Or. en

Amendement 113
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ingenomen met de bereidheid 
van de Commissie om te garanderen dat 
alle EU-acties en al het EU-beleid een 
bijdrage leveren aan de doelstellingen van 
de Europese Green Deal teneinde de 
voordelen op het gebied van gezondheid, 
levensstandaard, veerkracht en 
concurrentievermogen te maximaliseren;
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Or. en

Amendement 114
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadruk dat economische groei 
en begrotingsstabiliteit noodzakelijke 
voorwaarden zijn om de strijd tegen 
klimaatverandering te combineren met 
een hoog niveau van welvaart en 
overheidssteun voor de transitie;

Or. en

Amendement 115
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. herhaalt dat het belangrijk is dat 
het subsidiariteitsbeginsel wordt 
geëerbiedigd; verzoekt de Commissie de 
diversiteit van de sociale stelsels in de 
lidstaten te waarborgen en tegelijkertijd 
toe te werken naar gemeenschappelijke 
sociale doelstellingen via het Europees 
Semester;

Or. en

Amendement 116
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om EU-
specifieke doelstellingen en 
kernindicatoren met betrekking tot de 
SDG’s vast te stellen, met als doel de 
doeltreffendheid van beleidsbeslissingen 
te meten en te zorgen voor gerichtere 
financiering;

Schrappen

Or. en

Amendement 117
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie om EU-
specifieke doelstellingen en 
kernindicatoren met betrekking tot de 
SDG’s vast te stellen, met als doel de 
doeltreffendheid van beleidsbeslissingen te 
meten en te zorgen voor gerichtere 
financiering;

2. verzoekt de Commissie om EU-
specifieke doelstellingen met betrekking 
tot de SDG’s vast te stellen, met als doel de 
doeltreffendheid van beleidsbeslissingen te 
meten; herinnert eraan dat het Europees 
Semester de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN en de sociale pijler moet 
eerbiedigen, maar dat deze op zichzelf niet 
de rol van een strategie kunnen vervullen, 
aangezien een strategie ook een 
afspiegeling moet vormen van de 
Europese realiteit en uitdagingen op het 
gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken, zoals technologische 
ontwikkelingen en demografische 
veranderingen, factoren die ook een 
enorme druk uitoefenen op de 
arbeidsmarkt en onze stelsels van sociale 
bescherming, en dat we ook aandacht 
moeten besteden aan de uitdagingen van 
bepaalde sociale groepen en het 
terugdringen van ongelijkheden;

Or. en
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Amendement 118
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept de lidstaten op om via hun 
nationale hervormingsprogramma’s in 
het kader van het Europees semester 
aandacht te besteden aan het 
genderaspect, met name ten aanzien van 
structurele maatregelen voor de 
bevordering van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale inclusie, 
armoedebestrijding, onderwijs en 
onderzoek, en innovatie; roept de lidstaten 
op structurele hervormingen regelmatig 
vanuit een genderperspectief te 
analyseren;

Or. en

Amendement 119
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verheugt zich over de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in 
het Europees Semester; verzoekt de 
Commissie dit scorebord te versterken 
door er aanvullende indicatoren in op te 
nemen die alle twintig beginselen van de 
EPSR weerspiegelen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 120
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verheugt zich over de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in 
het Europees Semester; verzoekt de 
Commissie dit scorebord te versterken door 
er aanvullende indicatoren in op te nemen 
die alle twintig beginselen van de EPSR 
weerspiegelen;

3. verheugt zich over de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; zou graag zien 
dat rechtvaardigheid en sociale rechten 
even belangrijk zijn in het nieuwe 
economische model als ecologische 
duurzaamheid en macro-economische 
stabiliteit; benadrukt de essentiële rol van 
het sociale scorebord in het Europees 
Semester; verzoekt de Commissie dit 
scorebord te versterken door er 
aanvullende indicatoren in op te nemen die 
alle twintig beginselen van de EPSR 
weerspiegelen; verzoekt de Commissie een 
sociaal actieplan voor te stellen om van de 
EPSR een reeks bindende regels te maken 
die stelsels van sociale voorzieningen 
versterken, arbeidsmarktmodellen 
eerbiedigen en de levensstandaard 
verhogen;

Or. en

Amendement 121
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verheugt zich over de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in 
het Europees Semester; verzoekt de 
Commissie dit scorebord te versterken door 

3. verheugt zich over de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in 
het Europees Semester; verzoekt de 
Commissie dit scorebord te versterken door 
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er aanvullende indicatoren in op te nemen 
die alle twintig beginselen van de EPSR 
weerspiegelen;

er aanvullende indicatoren in op te nemen 
die alle twintig beginselen van de EPSR 
weerspiegelen; is van mening dat in 
verwijzingen naar de beginselen van de 
EPSR de bepalingen van het herziene 
Europese sociale handvest, waarop deze 
beginselen betrekking hebben, expliciet 
moeten worden genoemd; is van mening 
dat de verwijzingen, teneinde de 
convergentie naar een enkele uitlegging 
van de bepalingen van de EPSR te 
bevorderen, moeten worden vergezeld van 
een aanbeveling om hun uitlegging door 
het Europees Comité van sociale rechten 
in acht te nemen;

Or. en

Amendement 122
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verheugt zich over de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in 
het Europees Semester; verzoekt de 
Commissie dit scorebord te versterken door 
er aanvullende indicatoren in op te nemen 
die alle twintig beginselen van de EPSR 
weerspiegelen;

3. is van mening dat de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020 niet in lijn is 
met de oorspronkelijke doelstelling van 
het Europees Semester, namelijk het 
bereiken en handhaven van macro-
economische stabiliteit en 
begrotingsevenwicht; verzoekt de 
Commissie voort te borduren op 
bestaande indicatoren (zoals de monitor 
van de werkgelegenheidsprestaties, de 
prestatiemonitor sociale bescherming en 
het gezamenlijk evaluatiekader) in plaats 
van het scorebord te versterken door er 
aanvullende indicatoren in op te nemen;

Or. en

Amendement 123
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
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Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verheugt zich over de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in 
het Europees Semester; verzoekt de 
Commissie dit scorebord te versterken door 
er aanvullende indicatoren in op te nemen 
die alle twintig beginselen van de EPSR 
weerspiegelen;

3. verheugt zich over de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in 
het Europees Semester; verzoekt de 
Commissie dit scorebord te versterken door 
er aanvullende indicatoren in op te nemen 
die alle twintig beginselen van de EPSR 
weerspiegelen, zoals inclusieve toegang tot 
onderwijs, gezondheid, voeding, 
werkgelegenheid, huisvesting en de 
handhaving van sociale rechten, en te 
garanderen dat dergelijke indicatoren in 
niet-geaggregeerde vorm worden 
geanalyseerd, bijv. voor kinderen, 
jongeren, senioren, migranten en 
personen met een handicap en op 
geslacht;

Or. en

Amendement 124
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verheugt zich over de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in 
het Europees Semester; verzoekt de 
Commissie dit scorebord te versterken door 
er aanvullende indicatoren in op te nemen 
die alle twintig beginselen van de EPSR 
weerspiegelen;

3. neemt kennis van de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in 
het Europees Semester; verzoekt de 
Commissie dit scorebord te versterken door 
er aanvullende indicatoren in op te nemen 
die alle twintig beginselen van de EPSR 
weerspiegelen; herinnert aan de uitspraak 
van de Commissie over een afgeslankt en 
gefocust Europees Semester;

Or. en
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Amendement 125
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verheugt zich over de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in 
het Europees Semester; verzoekt de 
Commissie dit scorebord te versterken 
door er aanvullende indicatoren in op te 
nemen die alle twintig beginselen van de 
EPSR weerspiegelen;

3. neemt kennis van de opname van 
de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in 
het Europees Semester; benadrukt dat 
sociaal beleid en sociale bescherming een 
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten 
moeten zijn en blijven; verzet zich tegen 
alle pogingen om het sociaal beleid en de 
socialebeschermingsstelsels van de 
lidstaten op verschillende vlakken te 
standaardiseren;

Or. en

Amendement 126
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt echter dat de 
referentiepopulatie in de EU-statistiek van 
inkomens en levensomstandigheden (EU-
SILC)1 bis particuliere huishoudens en 
hun huidige leden omvat en dat personen 
die in collectieve huishoudens en 
instellingen wonen over het algemeen 
worden uitgesloten van de doelpopulatie; 
betreurt dat dit ertoe leidt dat daklozen 
niet in de officiële gegevens worden 
opgenomen en dat het monitoren van hun 
situatie daarom erg lastig is; verzoekt de 
Commissie te garanderen dat 
monitoringsinstrumenten van de EPSR en 
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het Europees Semester informatie 
bevatten over de meest behoeftige en 
buitengesloten personen;
_________________
1 bis Eurostat, Statistics explained, EU-
statistiek van inkomens en 
levensomstandigheden (EU-SILC), URL: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:EU_s
tatistics_on_income_and_living_condition
s_(EU-SILC)/nl

Or. en

Amendement 127
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. betreurt dat er in het kader van het 
Europees Semester niet meer gebruik 
wordt gemaakt van een perspectief en 
indicatoren van gender en verzoekt de 
Commissie om de gendergelijkheidsindex 
toe te voegen aan de instrumenten van het 
Europees Semester om de vorderingen ten 
opzichte van de werkgelegenheids- en 
sociale doelstellingen te monitoren en de 
effecten van gender op macro-economisch 
beleid te onderkennen;

Or. en

Amendement 128
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. betreurt ten zeerste dat niet wordt 
verwezen naar de Europa 2020-strategie 
voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei, evenals de verwante 
kernindicatoren, en dat er onduidelijkheid 
bestaat omtrent een eventuele 
vervolgstrategie voor de periode 2020-
2030;

Or. en

Amendement 129
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de sociale aspecten van de 
landspecifieke aanbevelingen uit te 
voeren, met eerbiediging van zowel het 
subsidiariteitsbeginsel als de nationale 
bevoegdheden;

Or. en

Amendement 130
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. betreurt dat te veel landspecifieke 
aanbevelingen niet worden uitgevoerd en 
roept de lidstaten op deze aanbevelingen, 
en met name degene die betrekking 
hebben op werkgelegenheid en sociale 
aspecten, uit te voeren;
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Or. en

Amendement 131
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie meer 
aandacht te besteden aan het 
genderperspectief wanneer zij 
landspecifieke aanbevelingen opstelt, 
zodat iets kan worden gedaan aan de 
aanhoudende genderkloof;

Or. en

Amendement 132
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie aan het 
Europees semester op zowel analytisch als 
op operationeel niveau een territoriale 
dimensie toe te voegen; is daarnaast van 
oordeel dat het voor een doeltreffend 
beheer van het structuurbeleid belangrijk 
is de regionale en de plaatselijke 
autoriteiten bij het ontwikkelen en het 
vaststellen ervan te betrekken middels een 
gemengd planningsproces van onderop en 
bovenaf;

Or. en
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Amendement 133
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt, met inbegrip van de 
bevordering van de inzetbaarheid van 
jonge en oudere werknemers en een 
betere toegang tot 
loopbaanmogelijkheden; is van mening 
dat bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan de sectoren van de groene 
economie en sociale ondernemingen die 
in staat zijn nieuwe duurzame banen te 
scheppen, met name voor jongeren, en 
aan het uitbreiden van de mogelijkheden 
voor een leven lang leren die momenteel 
worden aangeboden door overheden; 
vindt dat deze inspanningen moeten 
worden gecombineerd met het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, dat in 
de volgende zevenjarige 
financieringsperiode financieel en 
anderszins moet worden ondersteund door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 134
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op het 
aanpakken van de langdurige werkloosheid 
in regio’s waar de langdurige werkloosheid 
boven het gemiddelde ligt door de nadruk 
te leggen op bestaande fondsen die voor 
deze kwestie beschikbaar zijn, en het 
verder analyseren van de doeltreffendheid 
van bestaande financiële instrumenten 
zoals het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
voordat er nieuwe worden ontwikkeld, dit 
om de herhaling van problemen te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 135
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt; verzoekt de lidstaten 
adequaat te investeren in doeltreffend 
actief beleid voor de arbeidsmarkt, in het 
bijzonder door middel van maatregelen 
om de ondersteuning van werklozen te 
verbeteren teneinde langdurige 
werkloosheid te voorkomen en 
inspanningen om de hoeveelheid en de 
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kwaliteit van aanvullende onderwijs- en 
opleidingskansen te verhogen;

Or. en

Amendement 136
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; benadrukt dat sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid niet alleen moet 
worden bekeken vanuit een 
kostenperspectief maar dat het belang van 
burgers centraal moet worden gezet; is 
van mening dat ook aandacht moet 
worden besteed aan structurele 
hervormingen van de arbeidsmarkt en dat 
de baten op de lange termijn moeten 
worden overwogen, zodat de investeringen 
in de maatschappij en burgers worden 
gehandhaafd en de toekomst en stabiliteit 
van de lidstaten en de EU als geheel 
kunnen wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 137
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, 
Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 4. is bezorgd over het feit dat de 
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werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn en dat er grote regionale 
verschillen zijn; benadrukt daarom dat er 
individueel afgestemde maatregelen nodig 
zijn om werklozen in de arbeidsmarkt te 
integreren en armoede en sociale 
uitsluiting te bestrijden; dringt aan op een 
nieuw financieel instrument voor het 
aanpakken van de langdurige werkloosheid 
waarmee financiële steun kan worden 
verleend aan maatregelen en projecten in 
regio’s waar de langdurige werkloosheid 
boven het gemiddelde ligt;

Or. en

Amendement 138
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. merkt op dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn;

Or. en

Amendement 139
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn;

Or. en

Amendement 140
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt, in het bijzonder regio’s 
die demografisch benadeeld zijn, 
bijvoorbeeld omdat ze ontvolkt of dun 
bevolkt zijn of omdat het 
plattelandsgebieden betreft;

Or. en

Amendement 141
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt er bij de Commissie 
op aan de fondsen te verhogen tot een 
toereikend niveau en bij de lidstaten om 
alle EU-instrumenten ten volle te 
gebruiken om de langdurige werkloosheid 
aan te pakken door financiële steun te 
verlenen aan maatregelen en projecten in 
regio’s waar de langdurige werkloosheid 
boven het gemiddelde ligt;

Or. en

Amendement 142
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een effectief 
gebruik van de bestaande EU-fondsen en 
het benutten van het potentieel van het 
onlangs opgezette Fonds voor een 
rechtvaardige transitie om de langdurige 
werkloosheid aan te pakken door 
financiële steun te verlenen aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

Or. en

Amendement 143
Dennis Radtke
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op het 
versterken van bestaande fondsen als het 
Europees Sociaal Fonds Plus om de 
langdurige werkloosheid aan te pakken en 
op een sterk Fonds voor een 
rechtvaardige transitie voor de regio’s die 
de negatieve consequenties van de 
energietransitie en de strijd tegen 
klimaatverandering zullen ondervinden;

Or. en

Amendement 144
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, 
Marie-Pierre Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de jeugd- en 
langdurige werkloosheid in sommige 
lidstaten nog altijd hoog zijn; dringt aan op 
dynamische maatregelen om de 
jeugdwerkloosheid, de langdurige 
werkloosheid en de problemen waar 
NEET’s tegenaan lopen aan te pakken 
door financiële steun te verlenen aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de jeugdwerkloosheid en langdurige 
werkloosheid boven het gemiddelde 
liggen;

Or. en
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Amendement 145
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige regio’s nog altijd 
hoog zijn; dringt aan op een substantiële 
stijging van de financiële steun die wordt 
verleend via de EIB, het EFRO en het 
ESF+ voor maatregelen en projecten 
waarmee de langdurige werkloosheid kan 
worden aangepakt in regio’s waar de 
langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

Or. en

Amendement 146
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt er bij lidstaten op 
aan de langdurige werkloosheid aan te 
pakken door financiële steun te verlenen 
en beroepsopleidingen aan te bieden aan 
langdurig werklozen;

Or. en

Amendement 147
Romana Tomc
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw 
financieel instrument voor het aanpakken 
van de langdurige werkloosheid waarmee 
financiële steun kan worden verleend aan 
maatregelen en projecten in regio’s waar 
de langdurige werkloosheid boven het 
gemiddelde ligt;

4. is bezorgd over het feit dat de 
werkloosheidscijfers en de langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog 
altijd hoog zijn; dringt er bij de Commissie 
op aan de langdurige werkloosheid aan te 
pakken door de beschikbare financiële 
steun te verhogen voor maatregelen en 
projecten in regio’s waar de langdurige 
werkloosheid boven het gemiddelde ligt;

Or. en

Amendement 148
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met de oprichting 
van een Fonds voor een rechtvaardige 
transitie teneinde te garanderen dat bij de 
transitie naar een klimaatneutrale 
economie niemand achterblijft; is er sterk 
van overtuigd dat de uitdagingen van de 
klimaatverandering en de overgang naar 
een groene economie vragen om 
krachtdadige ondersteuning van 
werknemers en het bedrijfsleven om hen 
te helpen zich aan te passen, met name in 
de regio’s die hierdoor het hardst 
getroffen worden, met inbegrip van de 
ultraperifere regio’s, door opleidingen en 
onderwijs te verbeteren om vaardigheden 
aan te passen en nieuwe banen in de 
duurzame sectoren te creëren;

Or. en
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Amendement 149
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is zeer bezorgd over het erg hoge 
niveau van de jeugdwerkloosheid in een 
aantal lidstaten en over de fragiliteit van 
de arbeidsovereenkomsten van jongeren; 
doet een beroep op de lidstaten en de 
Commissie om van de strijd tegen 
jeugdwerkloosheid een prioriteit te maken 
en financiële instrumenten, zoals de 
jongerengarantie, Erasmus+ en 
doelgerichte maatregelen ter bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid en ter 
bevordering van de 
jongerenwerkgelegenheid, volledig te 
benutten;

Or. en

Amendement 150
Sandra Pereira, Leila Chaibi, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt dat in verschillende lidstaten 
de algemene stijging van de lonen, en niet 
alleen van de minimumlonen, een 
nationale noodsituatie vormt; dringt er 
daarom bij de Commissie op aan dat zij 
niet intervenieert, ofwel dat zij lidstaten 
die onmiddellijk en doeltreffend op die 
noodsituatie willen reageren, niet 
chanteert;

Or. en



PE646.889v01-00 78/107 AM\1197169NL.docx

NL

Amendement 151
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt om de invoering van een 
genderpijler en een overkoepelende 
doelstelling voor gendergelijkheid in de 
vervolgstrategie van Europa 2020 en om 
de integratie van genderspecifieke 
doelstellingen en indicatoren in de 
landspecifieke uitdagingen die worden 
aangemerkt op het sociale scorebord;

Or. en

Amendement 152
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de lasten van de regelgeving voor 
kmo’s en bedrijven te verminderen 
teneinde welvaart en economische groei 
op de eengemaakte markt te bevorderen;

Or. en

Amendement 153
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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4 bis. verzoekt de Commissie de 
mobiliteit van diensten en personen te 
faciliteren teneinde de uitdagingen met 
betrekking tot onevenwichtigheden op de 
arbeidsmarkt aan te pakken;

Or. en

Amendement 154
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. benadrukt het belang van een 
groeivriendelijk investeringsklimaat en 
structurele hervormingen die particuliere 
investeringen en de 
arbeidsmarktparticipatie bevorderen;

Or. en

Amendement 155
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
jeugdwerkloosheid en 
inkomensongelijkheid tussen regio’s aan te 
pakken; benadrukt dat elke lidstaat zijn 
begrotingsbeleid moet ontwerpen en 
hierbij prioriteit moet toekennen aan 
kennisintensieve, toekomstgerichte 
investeringen, het waarborgen van 
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duurzame en inclusieve ontwikkeling en 
het scheppen van mogelijkheden voor 
goed betaalde werkgelegenheid waarmee 
een Europese levensstijl kan worden 
bekostigd;

Or. en

Amendement 156
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele 
Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken, 
onder meer door adequate minimumlonen 
en een breed bereik van collectieve 
onderhandelingen te bevorderen en 
gelijke kansen op het gebied van 
onderwijs en opleiding, gendergelijkheid 
en universele toegang tot kwalitatief 
hoogwaardige diensten te garanderen; 
benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

Or. en

Amendement 157
France Jamet

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
lidstaten ertoe op de inkomensongelijkheid 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 158
Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken;

Or. en

Amendement 159
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen sociale mobiliteit die de 
arbeidsmobiliteit en een goede werking 
van de eengemaakte markt in de weg 
staat; benadrukt dat het noodzakelijk is de 
mogelijkheden voor mobiliteit te 
verbeteren om de tekorten op de 
arbeidsmarkt in de lidstaten op te lossen;

Or. en

Amendement 160
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken en 
discriminatie te bestrijden; benadrukt dat 
belasting- en uitkeringsstelsels zodanig 
moeten worden opgezet dat ongelijkheden 
worden teruggedrongen en eerlijkheid 
wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 161
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Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen, discriminatie wordt 
tegengegaan en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

Or. en

Amendement 162
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
lidstaten ertoe op de inkomensongelijkheid 
aan te pakken; benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen, eerlijkheid wordt 
bevorderd en mensen aan het werk 
worden geholpen;

Or. en
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Amendement 163
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
Commissie en de lidstaten ertoe op de 
inkomensongelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

5. maakt zich zorgen over de 
afgenomen intergenerationele sociale 
mobiliteit en de toegenomen 
inkomensongelijkheid ten opzichte van de 
niveaus van voor de crisis; roept de 
lidstaten ertoe op de inkomensongelijkheid 
aan te pakken; benadrukt dat belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden 
opgezet dat ongelijkheden worden 
teruggedrongen en eerlijkheid wordt 
bevorderd;

Or. en

Amendement 164
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst op en is ingenomen met de 
oproep die is opgenomen in de conclusies 
van de Raad van december 2019 
“Gendergelijke economieën in de EU: 
volgende stappen” om meer het accent te 
leggen op gendergelijkheid in de 
verschillende fasen van het proces van het 
Europees Semester, onder meer door te 
werken aan bestaande indicatoren van 
gendergelijkheid, nieuwe te ontwikkelen 
en verder te gaan met de ontwikkeling van 
de inzameling van naar geslacht 
uitgesplitste gegevens, statistische 
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methoden en analyses voor het monitoren 
van vorderingen op het gebied van 
gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 165
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is het ermee eens dat nationale 
belasting- en uitkeringsstelsels moeten 
worden geoptimaliseerd om de prikkels 
voor arbeidsmarktparticipatie te 
versterken, de rechtvaardigheid en 
transparantie te vergroten en de 
betaalbaarheid en de toereikendheid van 
de socialezekerheidsstelsels in een 
veranderende arbeidswereld te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 166
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 
niet wordt verwezen naar discriminatie en 
racisme en het waarborgen van gelijke 
kansen en een waardig leven voor alle 
groepen, onder meer door meerdere 
vormen van discriminatie aan te pakken 
met een intersectionele aanpak;

Or. en
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Amendement 167
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen door te 
investeren in een leven lang leren zodat 
wordt gewaarborgd dat medewerkers over 
de noodzakelijke vaardigheden 
beschikken, opwaartse sociale 
convergentie voor iedereen kan worden 
bereikt en tegelijkertijd de arbeidsrechten 
worden geëerbiedigd; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om de dialoog 
tussen de sociale partners te versterken en 
de merites van het bereik van collectieve 
onderhandelingen op sectoraal niveau in 
acht te nemen, en tegelijkertijd te 
garanderen dat rekening wordt gehouden 
met de standpunten van alle sociale 
partners bij de beleidsvorming, ook in het 
kader van het Europees Semester;

Or. en

Amendement 168
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 6. is ingenomen met de raadpleging 
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van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de 
lidstaten gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen, aangezien de 
standpunten van sociale partners hierdoor 
kunnen worden verzameld en kan worden 
gegarandeerd dat verdere EU-acties op dit 
gebied relevant zijn en worden ontwikkeld 
met volledige inachtneming van de 
nationale bevoegdheden, de autonomie 
van sociale partners en de vrijheid van 
collectieve onderhandelingen; verzoekt de 
Commissie op basis van de resultaten van 
de raadpleging maatregelen te nemen 
voor meer sociale convergentie; dringt aan 
op een gecoördineerde aanpak op EU-
niveau om voor reële loongroei te zorgen, 
de neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie en sociale 
dumping te vermijden en opwaartse sociale 
convergentie voor iedereen te bevorderen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
het bereik van collectieve 
onderhandelingen op sectoraal niveau en 
de betrokkenheid van sociale partners bij 
de beleidsvorming te vergroten, ook in het 
kader van het Europees Semester;

Or. en

Amendement 169
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; is van oordeel 
dat de lonen in sommige lidstaten 
kunstmatig laag worden gehouden, wat 
negatieve gevolgen heeft voor de 
economie van de Unie en de eengemaakte 
markt; pleit voor adequate minimumlonen 
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voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

door middel van collectieve 
overeenkomsten of wetgeving, in 
overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is en zonder de autonomie 
van nationale sociale partners en goed 
werkende modellen van collectieve 
onderhandeling te ondermijnen; dringt 
aan op een gecoördineerde aanpak op EU-
niveau om voor reële loongroei te zorgen, 
de neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om de sociale 
dialoog, het recht op collectieve 
onderhandelingen en het bereik ervan op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

Or. en

Amendement 170
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of nationale 
wetgeving, in overeenstemming met wat in 
de lidstaten gebruikelijk is; benadrukt dat 
het aan de afzonderlijke lidstaten is om 
het niveau van het minimumloon vast te 
stellen en dat dit niveau in 
overeenstemming moet zijn met de 
specifieke sociaaleconomische situatie 
van de betreffende lidstaat; benadrukt dat 
in artikel 153, lid 5, van het VWEU 
expliciet vermeld staat dat loonkwesties 
niet tot de bevoegdheden van de EU 
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sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

behoren; dringt aan op een gecoördineerde 
aanpak op EU-niveau om voor reële 
loongroei te zorgen, de neerwaartse spiraal 
van ongezonde loonkostenconcurrentie te 
vermijden en opwaartse sociale 
convergentie voor iedereen te bevorderen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
het bereik van collectieve 
onderhandelingen op sectoraal niveau en 
de betrokkenheid van sociale partners bij 
de beleidsvorming te vergroten, ook in het 
kader van het Europees Semester;

Or. en

Amendement 171
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; onderstreept dat EU-
initiatieven op het gebied van 
minimumloon de autonomie van 
nationale sociale partners en goed 
functionerende modellen van collectieve 
onderhandeling niet mogen ondermijnen; 
dringt aan op een gecoördineerde aanpak 
op EU-niveau om voor reële loongroei te 
zorgen, de neerwaartse spiraal van 
ongezonde loonkostenconcurrentie te 
vermijden en opwaartse sociale 
convergentie voor iedereen te bevorderen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
de sociale dialoog, het recht op collectieve 
onderhandelingen en het bereik ervan op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 



PE646.889v01-00 90/107 AM\1197169NL.docx

NL

Europees Semester;

Or. en

Amendement 172
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

6. merkt op dat de raadpleging van de 
Commissie over een Europees kader voor 
minimumlonen; pleit voor adequate 
minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; onderstreept dat EU-
initiatieven op het gebied van 
minimumloon de autonomie van 
nationale sociale partners en goed 
functionerende modellen van collectieve 
onderhandeling niet mogen 
ondermijnen; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om de sociale 
rechten, het recht op collectieve 
onderhandelingen en het bereik ervan op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

Or. en

Amendement 173
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen boven de 
armoedegrens die een waardig leven 
mogelijk maken door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is, terwijl tegelijkertijd ook 
het werkgelegenheidspotentieel van 
ondernemingen van de sociale economie 
wordt vergroot; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

Or. en

Amendement 174
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de 
lidstaten gebruikelijk is; dringt aan op een 

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; verzoekt de 
Commissie sociale dialoog te waarborgen 
en intensiveren aangezien dit het beste 
instrument is voor een goed werkende en 
flexibele Europese arbeidsmarkt, 
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gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

gebaseerd op het beginsel van 
subsidiariteit; geeft in deze context de 
voorkeur aan een kader voor 
minimumlonen dat de nationale 
wetgeving, gewoonten en tradities 
eerbiedigt, in de vorm van een 
aanbeveling van de Raad;

Or. en

Amendement 175
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

6. moedigt de lidstaten aan te 
garanderen dat mensen die werken een 
loon verdienen dat hen in staat stelt in 
hun land een fatsoenlijk leven te leiden; 
herinnert er in dit verband aan dat om het 
even welk besluit over de vaststelling van 
minimumlonen een prerogatief van de 
lidstaten is; pleit voor adequate 
minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
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Europees Semester;

Or. en

Amendement 176
Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de 
lidstaten gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

6. neemt kennis van de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; verzoekt de 
Commissie het beginsel van subsidiariteit 
te eerbiedigen zoals dat is verankerd in de 
Verdragen wanneer zij arbeidsmarkt- en 
sociaal beleid voorstelt; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

Or. en

Amendement 177
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, 
Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 

6. is ingenomen met de raadpleging 
van sociale partners door de Commissie 
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kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de 
lidstaten gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

over een Europees kader voor 
minimumlonen; pleit voor adequate 
minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
waarbij de verschillende nationale 
tradities terdege in acht worden genomen; 
dringt aan op een gecoördineerde aanpak 
op EU-niveau om loonkostenconcurrentie 
te vermijden en opwaartse sociale 
convergentie voor iedereen te bevorderen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
het bereik van collectieve 
onderhandelingen en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
Europees Semester;

Or. en

Amendement 178
Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor 
adequate minimumlonen door middel van 
collectieve overeenkomsten of wetgeving, 
in overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 

6. is ingenomen met de raadpleging 
van de Commissie over een Europees 
kader voor minimumlonen; pleit voor een 
kader voor minimumlonen dat tot stand 
komt door middel van collectieve 
overeenkomsten of wetgeving, in 
overeenstemming met wat in de lidstaten 
gebruikelijk is; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het bereik 
van collectieve onderhandelingen op 
sectoraal niveau en de betrokkenheid van 
sociale partners bij de beleidsvorming te 
vergroten, ook in het kader van het 
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Europees Semester; Europees Semester;

Or. en

Amendement 179
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Sylvie Brunet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om hun 
inspanningen voort te zetten om de 
toegankelijkheid, beschikbaarheid, 
betaalbaarheid, kwaliteit en 
kosteneffectiviteit van hun stelsels van 
gezondheidszorg te waarborgen en deze 
stelsels met name te richten op 
preventieve zorg door de landspecifieke 
aanbevelingen uit te voeren; benadrukt 
hoe belangrijk preventie en 
gezondheidsbevorderende campagnes zijn, 
met name voor jongeren uit 
achtergestelde bevolkingsgroepen, en dat 
in werkgelegenheids- en sociaal beleid 
rekening moet worden gehouden met 
gezondheidsfactoren en dat deze meer 
moeten worden bevorderd;

Or. en

Amendement 180
Marianne Vind, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat een goed 
functionerende sociale dialoog een 
essentieel instrument is voor het 
vormgeven van arbeidsomstandigheden, 
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met deelneming van een reeks actoren op 
diverse niveaus, en dat deze dialoog de 
belangen van werknemers en werkgevers 
met elkaar verzoent en bijdraagt tot 
economisch concurrentievermogen en 
sociale samenhang; doet een beroep op de 
lidstaten om de sociale dialoog in heel 
Europa verder te versterken om de 
arbeidsverhoudingen in evenwicht te 
brengen en, indien nodig, de kansen voor 
collectieve onderhandelingen te schragen;

Or. en

Amendement 181
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept hoe belangrijk een 
gestructureerde en systematische dialoog 
met het maatschappelijk middenveld op 
nationaal niveau is, zodat meer 
betrokkenheid tot stand komt; is van 
mening dat de Commissie de input van 
een brede waaier van belanghebbenden 
moet verzamelen en moet zorgen voor 
meer publiciteit rond de landspecifieke 
aanbevelingen en landverslagen, onder 
meer door meer discussies op hoog 
politiek niveau;

Or. en

Amendement 182
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marianne Vind, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, 
Agnes Jongerius, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. benadrukt dat het loon voor een 
voltijdbaan voldoende moet zijn voor een 
fatsoenlijke levensstandaard; benadrukt 
dat elke werknemer in de Unie een loon 
moet ontvangen waarmee hij of zij niet 
alleen kan voorzien in de basisbehoeften 
van voedsel, onderdak en kleding, maar 
waarmee ook voor gezondheidszorg, 
onderwijs, vervoer en recreatie kan 
worden betaald en de persoon wat kan 
sparen voor onvoorziene gebeurtenissen, 
zoals ziekte of een ongeval;

Or. en

Amendement 183
Lina Gálvez Muñoz
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. betreurt dat er in het kader van het 
Europees Semester geen gebruik wordt 
gemaakt van een nog breder 
genderperspectief en aanvullende 
indicatoren en verzoekt de Commissie om 
de gendergelijkheidsindex toe te voegen 
aan de instrumenten van het Europees 
Semester om de vorderingen ten opzichte 
van de werkgelegenheids- en sociale 
doelstellingen te monitoren en de effecten 
van gender op macro-economisch beleid 
te onderkennen;

Or. en

Amendement 184
Sara Skyttedal
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. herhaalt dat er behoefte bestaat 
aan een sterke betrokkenheid van de 
sociale partners en meer ondersteuning 
voor de opbouw van hun capaciteiten, met 
name in landen waar de sociale dialoog 
zwak is; verzoekt de Commissie om 
vakbonden te ondersteunen in lidstaten 
waar deze zwak zijn;

Or. en

Amendement 185
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. benadrukt het belang van 
collectieve onderhandelingen voor 
aanhoudende loonstijging en flexibiliteit 
voor bedrijven; benadrukt dat het Unie-
beleid, waaronder het beleid ter uitvoering 
van de sociale pijler, de arbeidsmarkten 
die afhankelijk zijn van collectieve 
onderhandelingen niet mag ondermijnen, 
en ook geen schending mag vormen van 
afspraken die in deze landen collectief 
worden onderhandeld;

Or. en

Amendement 186
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt om meer en 
gestructureerde betrokkenheid van 
ministers van sociale zaken, gezondheid 
en milieu bij het Europees Semester op 
het niveau van de Raad;

Or. en

Amendement 187
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. is ingenomen met de 
voorbereiding van een Europees actieplan 
voor de uitvoering van de EPSR en 
verzoekt de Commissie duidelijke 
streefwaarden te formuleren voor de 
twintig beginselen die in 2030 moeten zijn 
gerealiseerd;

Or. en

Amendement 188
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
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werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide en op rechten gebaseerde 
Europese strategie tegen armoede, met 
inbegrip van een kaderrichtlijn 
betreffende een minimuminkomen, voor 
te leggen en een Europese kindergarantie 
op te zetten, met toereikende financiering 
en goed ontworpen, inclusieve 
ondersteunende diensten op basis van 
geïntegreerde, actieve inclusie, waarbij de 
uitvoering van fundamentele sociale 
rechten, kwalitatief hoogwaardige 
diensten en fatsoenlijke banen worden 
gecombineerd en samen met de 
gemeenschap worden vormgegeven; 
verzoekt ook om de lancering van een 
nieuwe integratiestrategie voor Roma met 
concrete doelstellingen, die wordt 
gemonitord door het Europees Semester 
en waarin zigeunerhaat centraal staat;

Or. en

Amendement 189
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie in 
nauwe samenwerking met de lidstaten en 
door de tot nu toe door hen behaalde 
resultaten te erkennen, een uitgebreide 
Europese strategie tegen armoede voor te 
leggen en een Europese kindergarantie en 
goed ontworpen ondersteunende diensten 
op te zetten die kunnen worden gebruikt 
op een manier die voldoende flexibel is 
om aan te sluiten op specifieke nationale 
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kenmerken en de bestaande nationale 
regelingen eerbiedigt, en voor adequate 
financiering te zorgen zonder te 
bezuinigen op bestaande financiële 
instrumenten;

Or. en

Amendement 190
Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Marc Angel, Alex Agius 
Saliba, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Leszek Miller, Milan Brglez, Agnes Jongerius, 
Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten om te 
garanderen dat elk kind recht heeft op 
gratis en kwalitatief hoogwaardige 
gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang en op fatsoenlijke 
huisvesting en een adequate voeding; wijst 
erop dat hoge ongelijkheidsniveaus de 
output van de economie en het potentieel 
voor duurzame groei vermindert;

Or. en

Amendement 191
Anne Sander
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten; 
onderstreept het belang van meer 
financiering voor de meest behoeftige 
personen als vector van Europese 
solidariteit en als manier om de ergste 
vormen van armoede in de Unie, zoals 
inadequate voeding en kinderarmoede, te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 192
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en in het kader 
van het Europees Sociaal Fonds Plus 
wetgeving met toereikende financiering 
voor te stellen voor de uitvoering van een 
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Europese kindergarantie, aangezien geen 
enkel kind mag achterblijven, en ook goed 
ontworpen ondersteunende diensten op te 
zetten om te garanderen dat kinderen in 
gelijke mate toegang hebben tot gratis 
gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang en tot fatsoenlijke 
huisvesting en een adequate voeding;

Or. en

Amendement 193
Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; onderstreept dat 
kinderarmoede veel verschillende 
oorzaken heeft en dat relevante kwesties 
zoals gezondheidszorg, onderwijs, 
kinderopvang, voeding en huisvesting 
onder de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
vallen; verzoekt de lidstaten 
kinderarmoede als prioritair probleem 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 194
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen, met name door de 
financiering voor de meest behoeftigen in 
het kader van het nieuwe ESF+ te 
verhogen, en ook een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

Or. en

Amendement 195
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
uit kwetsbare groepen dat is blootgesteld 
aan het risico op armoede en sociale 
uitsluiting; is met name bezorgd over de 
hoge percentages van kinderarmoede en 
armoede onder werkenden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide Europese 
strategie tegen armoede voor te leggen en 
een Europese kindergarantie op te zetten, 
met toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

Or. en

Amendement 196
Sara Skyttedal
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
relatieve armoede en sociale uitsluiting; is 
met name bezorgd over de hoge 
percentages van kinderarmoede en 
armoede onder werkenden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide Europese 
strategie tegen armoede voor te leggen en 
een Europese kindergarantie op te zetten, 
met toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

Or. en

Amendement 197
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede voor te leggen en een Europese 
kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed 
ontworpen ondersteunende diensten;

7. geeft nogmaals uiting aan zijn 
bezorgdheid over het hoge aantal mensen 
dat is blootgesteld aan het risico op 
armoede en sociale uitsluiting; is met name 
bezorgd over de hoge percentages van 
kinderarmoede en armoede onder 
werkenden; verzoekt de Commissie een 
uitgebreide Europese strategie tegen 
armoede met bijzondere aandacht voor 
kinderen voor te leggen, met toereikende 
financiering en goed ontworpen 
ondersteunende diensten;

Or. en

Amendement 198
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Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. uit zijn bezorgdheid dat de 
verticale en horizontale segregatie van de 
arbeidsmarkt in de Europese Unie en de 
aanhoudende loon- en pensioenkloven 
tussen vrouwen en mannen in de hele 
Europese Unie aanzienlijk blijven en dat 
er weinig vrouwen zijn betrokken bij 
besluitvormingsprocessen, met name op 
economische gebied, met inbegrip van 
sociale dialoog; benadrukt dat 
achtergestelde groepen vrouwen meer 
lijden onder deze en andere ongelijkheden 
en verzoekt daarom om een integrale en 
intersectionele aanpak in 
werkgelegenheidsbeleid en in het kader 
van sociale bescherming teneinde 
kwetsbare groepen vrouwen, waaronder 
vrouwen met een handicap, te 
ondersteunen; om een dergelijke 
intersectionele aanpak te kunnen 
bewerkstelligen, zijn naar geslacht 
uitgesplitste gegevens en informatie 
nodig, bijvoorbeeld met betrekking tot 
onder meer platform- en niet aangegeven 
werk, actief arbeidsbeleid, mobiliteit, 
individuele actieplannen of 
werkloosheidsuitkeringen;

Or. en

Amendement 199
Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Sylvie 
Brunet, Jordi Cañas, Dragoş Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. doet een beroep op de lidstaten en 
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de Commissie om van de strijd tegen 
jeugdwerkloosheid hun prioriteit te 
maken en volledig gebruik te maken van 
financiële instrumenten, zoals de 
jongerengarantie, EU-programma’s zoals 
Erasmus+, en doelgerichte maatregelen 
ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
en ter bevordering van de 
jongerenwerkgelegenheid;

Or. en


