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Amendement 1
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Visum 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 5 februari 2013 over betere 
toegang tot financiering voor kmo's 
(2012/2134(INI)),

Or. en

Amendement 2
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat aan de recessie in de 
eurozone cijfermatig een einde kwam in 
het tweede kwartaal van 2013, maar dat de 
jaarlijkse groei in de eurozone dit jaar nog 
negatief zal blijven en de werkloosheid en 
ongelijkheid zich op een recordhoogte 
bevinden; overwegende dat de groei nog 
verder moet worden verbeterd, wil er 
sprake zijn van een langdurig herstel en om 
de EU de noodzakelijke impuls te geven 
om haar sociaaleconomische problemen te 
lenigen;

A. overwegende dat aan de recessie in de 
eurozone cijfermatig een einde kwam in 
het tweede kwartaal van 2013, maar dat de 
jaarlijkse groei in de eurozone dit jaar nog 
kwetsbaar zal blijven en de werkloosheid 
nog steeds zeer hoog is; overwegende dat 
de duurzame groei nog verder moet 
worden verbeterd, wil er sprake zijn van 
een langdurig herstel en om de EU de 
noodzakelijke impuls te geven om haar 
sociaaleconomische problemen te lenigen;

Or. en

Amendement 3
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging A
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Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat aan de recessie in de 
eurozone cijfermatig een einde kwam in 
het tweede kwartaal van 2013, maar dat de 
jaarlijkse groei in de eurozone dit jaar nog 
negatief zal blijven en de werkloosheid en 
ongelijkheid zich op een recordhoogte 
bevinden; overwegende dat de groei nog 
verder moet worden verbeterd, wil er 
sprake zijn van een langdurig herstel en om 
de EU de noodzakelijke impuls te geven 
om haar sociaaleconomische problemen te 
lenigen;

A. overwegende dat aan de recessie in de 
eurozone cijfermatig een einde kwam in 
het tweede kwartaal van 2013, maar dat de 
jaarlijkse groei in de eurozone dit jaar nog 
negatief zal blijven en de werkloosheid 
zich op een voor de eurozone historische
recordhoogte bevindt; overwegende dat de 
groei nog verder moet worden verbeterd, 
wil er sprake zijn van een langdurig herstel 
en om de EU de noodzakelijke impuls te 
geven om haar sociaaleconomische 
problemen te lenigen;

Or. en

Amendement 4
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat aan de recessie in de 
eurozone cijfermatig een einde kwam in 
het tweede kwartaal van 2013, maar dat de 
jaarlijkse groei in de eurozone dit jaar nog 
negatief zal blijven en de werkloosheid en 
ongelijkheid zich op een recordhoogte 
bevinden; overwegende dat de groei nog 
verder moet worden verbeterd, wil er 
sprake zijn van een langdurig herstel en om 
de EU de noodzakelijke impuls te geven 
om haar sociaaleconomische problemen te 
lenigen;

A. overwegende dat aan de recessie in de 
eurozone cijfermatig een einde kwam in 
het tweede kwartaal van 2013, maar dat de 
jaarlijkse groei in de eurozone dit jaar nog 
negatief zal blijven en de werkloosheid en 
ongelijkheid zich op een recordhoogte 
bevinden; overwegende dat de groei nog 
aanzienlijk moet worden verbeterd, wil er 
sprake zijn van een langdurig herstel en om 
de EU de noodzakelijke impuls te geven 
om haar sociaaleconomische problemen te 
lenigen;

Or. en

Amendement 5
Philippe De Backer
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Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat niet mag worden 
vergeten dat de landen die nu de grootste 
problemen ondervinden, aan het begin 
van de crisis in 2007 grote tekorten op de 
lopende rekening hadden geaccumuleerd 
en ernstige problemen hadden met hun 
concurrentiepositie;

Or. en

Amendement 6
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het aantal werklozen 
in de EU het alarmerende niveau van 26,6 
miljoen1 heeft bereikt, terwijl de 
langdurige werkloosheid in de meeste 
lidstaten nog is gestegen en zich voor de 
EU als geheel op een recordhoogte 
bevindt; overwegende dat het banenverlies 
het grootst is in de landen die hebben 
gemikt op een substantiëlere vermindering 
van het overheidstekort;

B. overwegende dat het aantal werklozen 
in de EU het alarmerende niveau van 26,6 
miljoen2 heeft bereikt, terwijl de 
langdurige werkloosheid in de meeste 
lidstaten nog is gestegen en zich voor de 
EU als geheel op een recordhoogte 
bevindt; overwegende dat het banenverlies 
het grootst is in de landen die in een 
dermate slechte situatie verkeerden dat zij
moesten mikken op een substantiëlere 
vermindering van het overheidstekort;

Or. en

Amendement 7
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging B

                                               
1 EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, October 2013.
2 EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, October 2013.



PE522.992v01-00 6/170 AM\1009138NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het aantal werklozen 
in de EU het alarmerende niveau van 26,6 
miljoen1 heeft bereikt, terwijl de 
langdurige werkloosheid in de meeste 
lidstaten nog is gestegen en zich voor de 
EU als geheel op een recordhoogte 
bevindt; overwegende dat het banenverlies 
het grootst is in de landen die hebben 
gemikt op een substantiëlere vermindering
van het overheidstekort;

B. overwegende dat het aantal werklozen 
in de EU het alarmerende niveau van 26,6 
miljoen2 heeft bereikt, terwijl de 
langdurige werkloosheid in de meeste 
lidstaten nog is gestegen en zich voor de 
EU als geheel op een recordhoogte 
bevindt; overwegende dat het banenverlies 
het grootst is in de landen die hebben 
gemikt op een substantiële hervorming
van het overheidstekort;

Or. en

Amendement 8
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat het aantal werklozen 
in de EU het alarmerende niveau van 26,6 
miljoen heeft bereikt, terwijl de langdurige 
werkloosheid in de meeste lidstaten nog is 
gestegen en zich voor de EU als geheel op 
een recordhoogte bevindt; overwegende 
dat het banenverlies het grootst is in de
landen die hebben gemikt op een 
substantiëlere vermindering van het 
overheidstekort;

B. overwegende dat het aantal werklozen 
in de EU het alarmerende niveau van 26,6 
miljoen heeft bereikt, terwijl de langdurige 
werkloosheid in de meeste lidstaten nog is 
gestegen en zich voor de EU als geheel op 
een recordhoogte bevindt; overwegende 
dat het banenverlies het grootst is in 
bepaalde landen die hebben gemikt op een 
substantiëlere vermindering van het 
overheidstekort;

Or. en

Amendement 9
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging C

                                               
1 EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, October 2013.
2 EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, October 2013.
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
ongekende hoogten heeft bereikt, en voor 
de EU als geheel uitkomt op gemiddeld 
23%, terwijl de werkloosheid onder 
jongeren van 16 tot 25 jaar in sommige 
lidstaten hoger ligt dan 50%; overwegende 
dat de situatie op de arbeidsmarkt met 
name voor jongeren bijzonder ernstig is, 
ongeacht hun opleidingsniveau, en dat 
jongeren vaak genoegen moeten nemen 
met onzekere dienstverbanden en 
onbetaalde stages;

C. overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
ongekende hoogten heeft bereikt, en voor 
de EU als geheel uitkomt op gemiddeld 
23%, terwijl de werkloosheid onder 
jongeren van 16 tot 25 jaar in sommige 
lidstaten hoger ligt dan 50%; overwegende 
dat de situatie op de arbeidsmarkt met 
name voor jongeren bijzonder ernstig is, 
ongeacht hun opleidingsniveau;

Or. en

Amendement 10
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
ongekende hoogten heeft bereikt, en voor 
de EU als geheel uitkomt op gemiddeld 
23%, terwijl de werkloosheid onder 
jongeren van 16 tot 25 jaar in sommige 
lidstaten hoger ligt dan 50%; overwegende 
dat de situatie op de arbeidsmarkt met 
name voor jongeren bijzonder ernstig is, 
ongeacht hun opleidingsniveau, en dat 
jongeren vaak genoegen moeten nemen 
met onzekere dienstverbanden en 
onbetaalde stages;

C. overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
ongekende hoogten heeft bereikt, en voor 
de EU als geheel uitkomt op gemiddeld 
23%, terwijl de werkloosheid onder 
jongeren van 16 tot 25 jaar in sommige 
lidstaten hoger ligt dan 50%; overwegende 
dat de situatie op de arbeidsmarkt met 
name voor jongeren bijzonder ernstig is, 
ongeacht hun opleidingsniveau, en dat 
jongeren vaak genoegen moeten nemen 
met onzekere dienstverbanden en 
onbetaalde stages; overwegende dat het 
economisch verlies ten gevolge van de 
inactiviteit van jonge mensen in de 
lidstaten in 2011 werd geschat op 
153 miljard euro, hetgeen overeenkomt 
met 1,2% van het bbp van de EU1;

                                               
1 Eurofound (2012), ‘NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs 
and policy responses in Europe'. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
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Or. en

Amendement 11
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
ongekende hoogten heeft bereikt, en voor 
de EU als geheel uitkomt op gemiddeld 
23%, terwijl de werkloosheid onder 
jongeren van 16 tot 25 jaar in sommige 
lidstaten hoger ligt dan 50%; overwegende 
dat de situatie op de arbeidsmarkt met 
name voor jongeren bijzonder ernstig is, 
ongeacht hun opleidingsniveau, en dat 
jongeren vaak genoegen moeten nemen 
met onzekere dienstverbanden en 
onbetaalde stages;

C. overwegende dat de jeugdwerkloosheid 
ongekende hoogten heeft bereikt, en voor 
de EU als geheel uitkomt op gemiddeld 
23%, terwijl de werkloosheid onder 
jongeren van 16 tot 25 jaar in sommige 
lidstaten hoger ligt dan 50%; overwegende 
dat de situatie op de arbeidsmarkt met 
name voor jongeren bijzonder ernstig is,
ongeacht hun opleidingsniveau, en dat 
jongeren vaak genoegen moeten nemen 
met onzekere dienstverbanden en 
onbetaalde stages, of zich gedwongen zien 
te emigreren;

Or. en

Amendement 12
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de starre 
regelgeving inzake de arbeidsmarkt in 
verscheidene lidstaten niet genoeg 
flexibiliteit biedt om schokken zoals de 
huidige crisis doeltreffend op te vangen; 
overwegende dat de huidige wetgeving
inzake de arbeidsmarkt insiders in 
onevenredige mate beschermt en de 
integratie van jonge mensen op de 
arbeidsmarkt in de weg staat;

Or. en
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Amendement 13
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de langdurige 
werkloosheid nog toeneemt, wat resulteert 
in structurele werkloosheid; overwegende 
dat de segmentering van de arbeidsmarkt is 
blijven toenemen, dat het gemiddelde 
huishoudelijke inkomen in veel lidstaten 
achteruitgaat en dat de indicatoren een 
stijgende armoedetendens en diepere 
armoedeniveaus laten zien en meer sociale 
uitsluiting, alsook armoede onder
werkenden;

D. overwegende dat dit de hevigste en 
langstdurende recessie is in de 
economische historie van de afgelopen 
100 jaar, maar dat een catastrofe is 
voorkomen, en dat de effecten van de 
crisis nog – wellicht tientallen – jaren 
voelbaar zullen zijn, en dat een van deze 
effecten is dat de langdurige werkloosheid 
nog steeds toeneemt, wat mogelijk
resulteert in structurele werkloosheid; 
overwegende dat de segmentering van de 
arbeidsmarkt is blijven toenemen, dat het 
gemiddelde huishoudelijke inkomen in 
veel lidstaten achteruitgaat en dat de 
indicatoren voor de komende paar jaren 
een enigszins stijgende armoedetendens en 
diepere armoedeniveaus laten zien en meer 
sociale uitsluiting, alsook armoede onder 
werkenden;

Or. en

Amendement 14
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de hoge – en in 
sommige gevallen nog toenemende –
belastingdruk, met name onder 
laagbetaalden en tweeverdieners in een 
groot aantal lidstaten nog steeds een 
probleem is en dat de ongelijkheid 
toeneemt; overwegende dat het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) er 
onlangs op heeft gewezen dat er ruimte is 
voor betere en progressievere 

E. overwegende dat de hoge – en in 
sommige gevallen nog toenemende –
belastingdruk in een groot aantal lidstaten 
nog steeds een probleem is; overwegende 
dat het Internationaal Monetair Fonds 
(IMF) er onlangs op heeft gewezen dat de 
belastingdruk moet worden verschoven van 
arbeid naar andere vormen van duurzame 
belasting;
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belastingsystemen om de legitimiteit van 
de consolidatie-inspanning te vergroten 
en tegelijk meer te doen voor de 
bevordering van de groei en voor extra 
inkomsten te zorgen; overwegende dat de 
belastingdruk moet worden verschoven van 
arbeid naar andere vormen van duurzame 
belasting;

Or. en

Amendement 15
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de hoge – en in 
sommige gevallen nog toenemende –
belastingdruk, met name onder 
laagbetaalden en tweeverdieners in een 
groot aantal lidstaten nog steeds een 
probleem is en dat de ongelijkheid 
toeneemt; overwegende dat het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) er 
onlangs op heeft gewezen dat er ruimte is 
voor betere en progressievere 
belastingsystemen om de legitimiteit van 
de consolidatie-inspanning te vergroten en 
tegelijk meer te doen voor de bevordering 
van de groei en voor extra inkomsten te 
zorgen; overwegende dat de belastingdruk 
moet worden verschoven van arbeid naar 
andere vormen van duurzame belasting;

E. overwegende dat de hoge – en in 
sommige gevallen nog toenemende –
belastingdruk, met name onder 
laagbetaalden en tweeverdieners in een 
groot aantal lidstaten nog steeds een 
probleem is en dat de ongelijkheid 
toeneemt; overwegende dat het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) er 
onlangs op heeft gewezen dat er ruimte is 
voor betere en progressievere 
belastingsystemen om de legitimiteit van 
de consolidatie-inspanning te vergroten en 
tegelijk meer te doen voor de bevordering 
van de groei en voor extra inkomsten te 
zorgen; overwegende dat de belastingdruk 
moet worden verschoven van arbeid naar 
andere vormen van duurzame belasting 
zoals milieubelastingen;

Or. en

Amendement 16
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de gevolgen van de 
crisis en van de buitensporige 
begrotingsconsolidatiemaatregelen van de 
afgelopen jaren hebben geleid tot een 
ongekende en nog steeds toenemende 
divergentie in productie- en 
werkgelegenheidscijfers tussen de 
kernlanden en de perifere landen; 
overwegende dat de werkloosheidskloof 
tussen de kern en de periferie in 2012 is 
opgelopen tot 10 procentpunten, terwijl het 
verschil in 2000 nog maar 3,5 procentpunt 
bedroeg; overwegende dat het verschil dit 
jaar naar verwachting zijn maximum zal 
bereiken;

F. overwegende dat de werkloosheidskloof 
tussen de kern en de periferie in 2012 is 
opgelopen tot 10 procentpunten, terwijl het 
verschil in 2000 nog maar 3,5 procentpunt 
bedroeg; overwegende dat het verschil dit 
jaar naar verwachting zijn maximum zal 
bereiken;

Or. en

Amendement 17
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de gevolgen van de 
crisis en van de buitensporige 
begrotingsconsolidatiemaatregelen van de 
afgelopen jaren hebben geleid tot een 
ongekende en nog steeds toenemende 
divergentie in productie- en 
werkgelegenheidscijfers tussen de 
kernlanden en de perifere landen; 
overwegende dat de werkloosheidskloof 
tussen de kern en de periferie in 2012 is 
opgelopen tot 10 procentpunten, terwijl het 
verschil in 2000 nog maar 3,5 procentpunt 
bedroeg; overwegende dat het verschil dit 
jaar naar verwachting zijn maximum zal 
bereiken;

F. overwegende dat de gevolgen van de 
crisis hebben geleid tot een ongekende en 
nog steeds toenemende divergentie in 
productie- en werkgelegenheidscijfers 
tussen de kernlanden en de perifere landen; 
overwegende dat de werkloosheidskloof 
tussen de kern en de periferie in 2012 is 
opgelopen tot 10 procentpunten, terwijl het 
verschil in 2000 nog maar 3,5 procentpunt 
bedroeg; overwegende dat het verschil dit 
jaar naar verwachting zijn maximum zal 
bereiken;
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Or. en

Amendement 18
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de gevolgen van de 
crisis en van de buitensporige 
begrotingsconsolidatiemaatregelen van de 
afgelopen jaren hebben geleid tot een 
ongekende en nog steeds toenemende 
divergentie in productie- en 
werkgelegenheidscijfers tussen de 
kernlanden en de perifere landen; 
overwegende dat de werkloosheidskloof 
tussen de kern en de periferie in 2012 is 
opgelopen tot 10 procentpunten, terwijl het 
verschil in 2000 nog maar 3,5 procentpunt 
bedroeg; overwegende dat het verschil dit 
jaar naar verwachting zijn maximum zal 
bereiken;

F. overwegende dat de gevolgen van de 
crisis hebben geleid tot een ongekende en 
nog steeds toenemende divergentie in 
productie- en werkgelegenheidscijfers 
tussen de kernlanden en de perifere landen; 
overwegende dat de werkloosheidskloof 
tussen de kern en de periferie in 2012 is 
opgelopen tot 10 procentpunten, terwijl het 
verschil in 2000 nog maar 3,5 procentpunt 
bedroeg; overwegende dat het verschil dit 
jaar naar verwachting zijn maximum zal 
bereiken;

Or. en

Amendement 19
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het voortzetten van 
een groeibevorderende en 
gedifferentieerde begrotingsconsolidatie 
noodzakelijk is om de houdbaarheid van 
de welvaartstaat en de overheidsfinanciën 
voor de lange termijn te waarborgen;

Or. en

Amendement 20
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry
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Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat economische 
verbeteringen derhalve moeten worden 
gezien als een aanmoediging om de
inspanningen vastberaden voort te zetten, 
maar in een langzamer tempo, om te 
focussen op groei en werkgelegenheid, 
zodat de hervormingsprogramma's 
kunnen worden gehandhaafd om het 
concurrentievermogen te verbeteren en 
blijvend herstel te bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 21
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat de gevolgen van de 
crisis en van de buitensporige
begrotingsconsolidatiemaatregelen van de 
afgelopen jaren hebben geleid tot een 
ongekende en nog steeds toenemende 
divergentie in productie- en 
werkgelegenheidscijfers tussen de 
kernlanden en de perifere landen; 
overwegende dat de werkloosheidskloof 
tussen de kern en de periferie in 2012 is 
opgelopen tot 10 procentpunten, terwijl het 
verschil in 2000 nog maar 3,5 procentpunt 
bedroeg; overwegende dat het verschil dit 
jaar naar verwachting zijn maximum zal 
bereiken;

F. overwegende dat de gevolgen van de 
crisis en van de 
begrotingsconsolidatiemaatregelen, in het 
bijzonder die van de Trojkaprogramma's,
van de afgelopen jaren hebben geleid tot 
een ongekende en nog steeds toenemende 
divergentie in productie- en 
werkgelegenheidscijfers tussen de 
kernlanden en de perifere landen; 
overwegende dat de werkloosheidskloof 
tussen de kern en de periferie in 2012 is 
opgelopen tot 10 procentpunten, terwijl het 
verschil in 2000 nog maar 3,5 procentpunt 
bedroeg; overwegende dat het verschil dit 
jaar naar verwachting zijn maximum zal 
bereiken;

Or. en
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Amendement 22
 Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de systematische 
fouten in de economische groei- en 
werkloosheidsprognoses van de 
Commissie van de afgelopen jaren laten 
zien dat er behoefte is aan een andere
diagnostiek en een andere strategie om de 
crisis een halt toe te roepen; overwegende 
dat het tempo van de 
begrotingsconsolidatie weliswaar is 
vertraagd, maar dat het deflatoire effect 
van bepaalde structurele hervormingen, 
die zich vooral richten op de buitenlandse 
vraag, zich in even negatieve mate 
reflecteert in de binnenlandse vraag, 
waarbij investeringen en de economische 
groei stagneren en er nauwelijks nieuwe 
banen bijkomen;

Schrappen

Or. en

Amendement 23
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de systematische 
fouten in de economische groei- en 
werkloosheidsprognoses van de 
Commissie van de afgelopen jaren laten 
zien dat er behoefte is aan een andere 
diagnostiek en een andere strategie om de 
crisis een halt toe te roepen; overwegende 
dat het tempo van de 
begrotingsconsolidatie weliswaar is 
vertraagd, maar dat het deflatoire effect 

G. overwegende dat het tempo van de 
begrotingsconsolidatie weliswaar is 
vertraagd, maar dat het deflatoire effect 
van bepaalde structurele hervormingen, die 
zich vooral richten op de buitenlandse 
vraag, zich in even negatieve mate
reflecteert in de binnenlandse vraag, 
waarbij investeringen en de economische 
groei stagneren en er nauwelijks nieuwe 
banen bijkomen;
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van bepaalde structurele hervormingen, die 
zich vooral richten op de buitenlandse 
vraag, zich in even negatieve mate 
reflecteert in de binnenlandse vraag, 
waarbij investeringen en de economische 
groei stagneren en er nauwelijks nieuwe 
banen bijkomen;

Or. en

Amendement 24
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de systematische 
fouten in de economische groei- en 
werkloosheidsprognoses van de Commissie 
van de afgelopen jaren laten zien dat er 
behoefte is aan een andere diagnostiek en 
een andere strategie om de crisis een halt 
toe te roepen; overwegende dat het tempo 
van de begrotingsconsolidatie weliswaar is 
vertraagd, maar dat het deflatoire effect 
van bepaalde structurele hervormingen, die 
zich vooral richten op de buitenlandse 
vraag, zich in even negatieve mate 
reflecteert in de binnenlandse vraag, 
waarbij investeringen en de economische 
groei stagneren en er nauwelijks nieuwe 
banen bijkomen;

G. overwegende dat de systematische 
fouten in de economische groei- en 
werkloosheidsprognoses van de Commissie 
van de afgelopen jaren laten zien dat er 
behoefte is aan een beter prognosemodel; 
overwegende dat het tempo van de 
begrotingsconsolidatie weliswaar is 
vertraagd, maar dat het deflatoire effect 
van bepaalde structurele hervormingen, die 
zich vooral richten op de buitenlandse 
vraag, zich in even negatieve mate 
reflecteert in de binnenlandse vraag, 
waarbij investeringen en de economische 
groei stagneren en er nauwelijks nieuwe 
banen bijkomen;

Or. en

Amendement 25
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de systematische 
fouten in de economische groei- en 
werkloosheidsprognoses van de 
Commissie van de afgelopen jaren laten 
zien dat er behoefte is aan een andere 
diagnostiek en een andere strategie om de 
crisis een halt toe te roepen; overwegende 
dat het tempo van de 
begrotingsconsolidatie weliswaar is 
vertraagd, maar dat het deflatoire effect 
van bepaalde structurele hervormingen, 
die zich vooral richten op de buitenlandse 
vraag, zich in even negatieve mate 
reflecteert in de binnenlandse vraag, 
waarbij investeringen en de economische 
groei stagneren en er nauwelijks nieuwe 
banen bijkomen;

G. overwegende dat het tempo van de 
begrotingsconsolidatie weliswaar is 
vertraagd, maar dat er duidelijke signalen 
zijn die waarschuwen voor het risico van 
deflatie, die in combinatie met het feit dat 
investeringen en de economische groei 
momenteel stagneren en er nauwelijks 
nieuwe banen bijkomen zeer schadelijk 
kan zijn voor de Europese economie en 
moet worden aangepakt;

Or. en

Amendement 26
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de systematische 
fouten in de economische groei- en 
werkloosheidsprognoses van de 
Commissie van de afgelopen jaren laten 
zien dat er behoefte is aan een andere 
diagnostiek en een andere strategie om de 
crisis een halt toe te roepen; overwegende 
dat het tempo van de 
begrotingsconsolidatie weliswaar is 
vertraagd, maar dat het deflatoire effect 
van bepaalde structurele hervormingen, die 
zich vooral richten op de buitenlandse 
vraag, zich in even negatieve mate 
reflecteert in de binnenlandse vraag, 
waarbij investeringen en de economische 
groei stagneren en er nauwelijks nieuwe 

G. overwegende dat de politieke opties van 
de Commissie van de afgelopen jaren laten 
zien dat er behoefte is aan een andere 
diagnostiek en een andere strategie om de
crisis een halt toe te roepen; overwegende 
dat het tempo van de 
begrotingsconsolidatie weliswaar is 
vertraagd, maar dat het deflatoire effect 
van bepaalde structurele hervormingen, die 
zich vooral richten op de buitenlandse 
vraag, zich in even negatieve mate 
reflecteert in de binnenlandse vraag, 
waarbij investeringen en de economische 
groei stagneren en er nauwelijks nieuwe 
banen bijkomen;
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banen bijkomen;

Or. en

Amendement 27
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de druk op de 
nationale begrotingen en pensioenstelsels 
als gevolg van de demografische 
ontwikkelingen versneld toeneemt, nu de 
eerste cohorten van de 
"babyboomgeneratie" met pensioen gaan;

Or. en

Amendement 28
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de 
levensverwachting nog steeds verder 
toeneemt: voor mannen van 76,7 jaar 
(2010) naar 78,6 jaar (2020), voor 
vrouwen van 82,5 jaar (2010) naar 84 
jaar (2020);

Or. en

Amendement 29
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G quater. rekening houdend met de 
levensverwachtingscoëfficiënt, met het 
oog op de houdbaarheid van 
pensioenstelsels;

Or. en

Amendement 30
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat bepaalde macro-
economische onevenwichtigheden, 
bijvoorbeeld op het punt van het externe 
concurrentievermogen, zijn verbeterd, 
hoewel de interne onevenwichtigheden 
tussen de lidstaten zijn verergerd;
overwegende dat proefondervindelijk is 
gebleken dat een standaardbeleid dat 
leunt op de externe vraag en de interne 
vraag onder druk zet niet voor alle landen 
van de eurozone tegelijk kan worden 
toegepast; overwegende dat de 
(onderschatte) negatieve gevolgen van 
gelijktijdige bezuinigingsprogramma's 
hierdoor nog worden verergerd, hetgeen 
drukt op de binnenlandse vraag en 
resulteert in een te grote afhankelijkheid 
van de vraag vanuit derde economieën, 
terwijl er tekenen zijn die wijzen op 
zwakkere vooruitzichten voor de 
opkomende economieën;

H. overwegende dat bepaalde macro-
economische onevenwichtigheden, 
bijvoorbeeld op het punt van het externe 
concurrentievermogen, zijn verbeterd, 
hoewel de interne onevenwichtigheden 
tussen de lidstaten zijn verergerd;

Or. en

Amendement 31
Sari Essayah
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Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat bepaalde macro-
economische onevenwichtigheden, 
bijvoorbeeld op het punt van het externe 
concurrentievermogen, zijn verbeterd, 
hoewel de interne onevenwichtigheden 
tussen de lidstaten zijn verergerd; 
overwegende dat proefondervindelijk is 
gebleken dat een standaardbeleid dat leunt 
op de externe vraag en de interne vraag 
onder druk zet niet voor alle landen van de 
eurozone tegelijk kan worden toegepast; 
overwegende dat de (onderschatte) 
negatieve gevolgen van gelijktijdige 
bezuinigingsprogramma's hierdoor nog 
worden verergerd, hetgeen drukt op de 
binnenlandse vraag en resulteert in een te 
grote afhankelijkheid van de vraag vanuit 
derde economieën, terwijl er tekenen zijn 
die wijzen op zwakkere vooruitzichten 
voor de opkomende economieën; 

H. overwegende dat bepaalde macro-
economische onevenwichtigheden, 
bijvoorbeeld op het punt van het externe 
concurrentievermogen, zijn verbeterd; 
overwegende dat proefondervindelijk is 
gebleken dat een standaardbeleid dat leunt 
op de externe vraag en de interne vraag 
onder druk zet niet voor alle landen van de 
eurozone tegelijk kan worden toegepast;

Or. en

Amendement 32
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat bepaalde macro-
economische onevenwichtigheden, 
bijvoorbeeld op het punt van het externe 
concurrentievermogen, zijn verbeterd, 
hoewel de interne onevenwichtigheden 
tussen de lidstaten zijn verergerd; 
overwegende dat proefondervindelijk is 
gebleken dat een standaardbeleid dat leunt 
op de externe vraag en de interne vraag 
onder druk zet niet voor alle landen van de 

H. overwegende dat bepaalde macro-
economische onevenwichtigheden, 
bijvoorbeeld op het punt van het externe 
concurrentievermogen, zijn verbeterd, 
hoewel de interne onevenwichtigheden 
tussen de lidstaten zijn verergerd; 
overwegende dat de sinds 2007 ten 
opzichte van de dollar en het pond sterling 
stijgende wisselkoers van de euro voor 
landen van de eurozone die het toch al 
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eurozone tegelijk kan worden toegepast; 
overwegende dat de (onderschatte) 
negatieve gevolgen van gelijktijdige 
bezuinigingsprogramma's hierdoor nog 
worden verergerd, hetgeen drukt op de 
binnenlandse vraag en resulteert in een te 
grote afhankelijkheid van de vraag vanuit 
derde economieën, terwijl er tekenen zijn 
die wijzen op zwakkere vooruitzichten 
voor de opkomende economieën;

moeilijk hadden de problemen op het 
gebied van hun exportinspanningen 
alleen maar nog groter hebben gemaakt;
overwegende dat proefondervindelijk is 
gebleken dat een standaardbeleid dat leunt 
op de externe vraag en de interne vraag 
onder druk zet niet voor alle landen van de 
eurozone tegelijk kan worden toegepast; 
overwegende dat de (onderschatte) 
negatieve gevolgen van gelijktijdige 
bezuinigingsprogramma's hierdoor nog 
worden verergerd, hetgeen drukt op de 
binnenlandse vraag en resulteert in een te 
grote afhankelijkheid van de vraag vanuit 
derde economieën, terwijl er tekenen zijn 
die wijzen op zwakkere vooruitzichten 
voor de opkomende economieën;

Or. en

Amendement 33
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat bepaalde macro-
economische onevenwichtigheden, 
bijvoorbeeld op het punt van het externe 
concurrentievermogen, zijn verbeterd, 
hoewel de interne onevenwichtigheden 
tussen de lidstaten zijn verergerd; 
overwegende dat proefondervindelijk is 
gebleken dat een standaardbeleid dat leunt 
op de externe vraag en de interne vraag 
onder druk zet niet voor alle landen van 
de eurozone tegelijk kan worden 
toegepast; overwegende dat de 
(onderschatte) negatieve gevolgen van 
gelijktijdige bezuinigingsprogramma's 
hierdoor nog worden verergerd, hetgeen 
drukt op de binnenlandse vraag en 
resulteert in een te grote afhankelijkheid 
van de vraag vanuit derde economieën, 
terwijl er tekenen zijn die wijzen op 

H. overwegende dat bepaalde macro-
economische onevenwichtigheden, 
bijvoorbeeld op het punt van het externe 
concurrentievermogen, zijn verbeterd, 
hoewel de interne onevenwichtigheden 
tussen de lidstaten zijn verergerd; 
overwegende dat proefondervindelijk is 
gebleken dat een standaardbeleid
overwegende dat de structurele 
hervormingen moeten worden voortgezet 
om de concurrentiepositie te versterken 
om groei en werkgelegenheid te 
stimuleren;
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zwakkere vooruitzichten voor de 
opkomende economieën;

Or. en

Amendement 34
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het verschil in 
concurrentievermogen in de eurozone tot 
uiting komt in de verschillen in de rente 
op staatsobligaties;

Or. en

Amendement 35
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat een hoge rente op 
staatsobligaties in sommige lidstaten van 
de eurozone veroorzaakt wordt door een 
ervaren gebrek aan geloofwaardigheid 
inzake hun vermogen om structurele 
hervormingen door te voeren;

Or. en

Amendement 36
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat de eurozone er 
niet in is geslaagd de algehele afname van 
de rente op staatsobligaties gedurende de 
eerste tien jaar van het bestaan van de 
euro, aan te grijpen om het verschil in 
concurrentievermogen te verkleinen, wat 
onder andere tot uiting is gekomen in 
aanhoudend grote tekorten op de lopende 
rekening en snel stijgende unitaire 
arbeidskosten;

Or. en

Amendement 37
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging H quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quinquies. overwegende dat de huidige 
aanpassingen in bepaalde landen politiek, 
economisch en sociaal gezien minder 
ingewikkeld zouden zijn geweest wanneer 
het positieve economische klimaat in de 
eerste tien jaar van het bestaan van de 
euro voor aanpassingen was benut;

Or. en

Amendement 38
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de snelheid en de 
intensiteit waarmee de structurele 

Schrappen
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hervormingen in de respectieve lidstaten 
zijn doorgedrukt een asymmetrisch 
patroon laten zien, waarbij aan de 
perifere landen veel hogere eisen zijn 
gesteld dan aan de kernlanden, een 
situatie die wellicht zal leiden tot nog 
ernstigere evenwichtsverstoringen in 
termen van economische groei in de EU;

Or. en

Amendement 39
Sari Essayah

Ontwerpresolutie

Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de snelheid en de 
intensiteit waarmee de structurele 
hervormingen in de respectieve lidstaten 
zijn doorgedrukt een asymmetrisch 
patroon laten zien, waarbij aan de perifere
landen veel hogere eisen zijn gesteld dan 
aan de kernlanden, een situatie die 
wellicht zal leiden tot nog ernstigere 
evenwichtsverstoringen in termen van 
economische groei in de EU;

I. overwegende dat de snelheid en de 
intensiteit waarmee de structurele 
hervormingen in de respectieve lidstaten 
zijn doorgedrukt per land verschillend 
zijn, waarbij aan de landen met de grootste 
problemen hogere eisen zijn gesteld, maar
dat alle lidstaten hun overheidsfinanciën 
hebben moeten aanpassen;

Or. en

Amendement 40
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de snelheid en de 
intensiteit waarmee de structurele 
hervormingen in de respectieve lidstaten 
zijn doorgedrukt een asymmetrisch patroon 

I. overwegende dat de snelheid en de 
intensiteit waarmee de structurele
hervormingen in de respectieve lidstaten 
zijn doorgedrukt een asymmetrisch patroon 
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laten zien, waarbij aan de perifere landen 
veel hogere eisen zijn gesteld dan aan de 
kernlanden, een situatie die wellicht zal 
leiden tot nog ernstigere 
evenwichtsverstoringen in termen van 
economische groei in de EU;

laten zien, waarbij aan de perifere landen 
veel hogere eisen zijn gesteld dan aan de 
kernlanden, terwijl alle lidstaten hetzelfde 
elan aan de dag zouden moeten leggen en 
de noodzakelijke structurele 
hervormingen zouden moeten doorvoeren;

Or. en

Amendement 41
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de ernstige 
werkloosheids- en sociale problemen die 
zich momenteel voordoen, via de interne 
handel kunnen overslaan naar andere 
lidstaten, waarbij de erosie van het 
menselijk kapitaal leidt tot een 
verslechtering van de internationale 
concurrentiepositie op lange termijn, een 
situatie die kan resulteren in aantasting 
van de economische grondslagen van de 
EU als geheel; overwegende dat het in het 
belang is van alle lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de werkloosheid en de sociale 
problemen tijdig en effectief worden 
aangepakt;

J. overwegende dat het in het belang is van 
alle lidstaten om ervoor te zorgen dat de 
werkloosheid en de sociale problemen 
tijdig en effectief worden aangepakt;

Or. en

Amendement 42
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de grootste uitdaging
voor de eurozone op dit moment de 

J. overwegende dat alle lidstaten hun 
prestaties en concurrentievermogen 



AM\1009138NL.doc 25/170 PE522.992v01-00

NL

groeiende sociaaleconomische verschillen 
tussen de lidstaten zijn; overwegende dat 
de ernstige werkloosheids- en sociale 
problemen die zich momenteel voordoen, 
via de interne handel kunnen overslaan 
naar andere lidstaten, waarbij de erosie van 
het menselijk kapitaal leidt tot een 
verslechtering van de internationale 
concurrentiepositie op lange termijn, een 
situatie die kan resulteren in aantasting 
van de economische grondslagen van de 
EU als geheel; overwegende dat het in het 
belang is van alle lidstaten om ervoor te 
zorgen dat de werkloosheid en de sociale 
problemen tijdig en effectief worden 
aangepakt;

moeten verbeteren en dat een van de grote 
uitdagingen voor de eurozone op dit 
moment de groeiende sociaaleconomische 
verschillen tussen de lidstaten zijn; 
overwegende dat de ernstige 
werkloosheids- en sociale problemen via 
de interne handel kunnen overslaan naar 
andere lidstaten, waarbij de erosie van het 
menselijk kapitaal leidt tot een 
verslechtering van de internationale 
concurrentiepositie op lange termijn; 
overwegende dat het in het belang is van 
alle lidstaten om ervoor te zorgen dat de 
werkloosheid en de sociale problemen 
tijdig en effectief worden aangepakt;

Or. en

Amendement 43
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat vormen van de EU-economie, 
maar dat zij nog steeds diep in de schulden 
zitten en zich nog altijd geconfronteerd 
zien met de hoogste kredietkosten en met 
steeds moeilijker beschikbaar krediet; 
overwegende dat kleinere bedrijven in de 
perifere landen een 4 tot 6 procentpunten 
hogere rente voor bankleningen moeten 
betalen dan hun collega's in Midden-
Europa, waardoor zij zwaar worden 
benadeeld en dus ook de vooruitzichten 
voor de betrokken landen op een 
evenwichtige economische groei en nieuwe 
werkgelegenheid worden belemmerd;

L. overwegende dat mkb-bedrijven de 
ruggengraat vormen van de EU-economie, 
maar dat zij nog steeds diep in de schulden 
zitten en zich nog altijd geconfronteerd 
zien met de hoogste kredietkosten en met 
steeds moeilijker beschikbaar krediet; 
overwegende dat kleinere bedrijven in de 
perifere landen een 4 tot 6 procentpunten 
hogere rente voor bankleningen moeten 
betalen dan hun collega's in Midden-
Europa, waardoor zij zwaar worden 
benadeeld en dus ook de vooruitzichten 
voor de betrokken landen op een 
evenwichtige economische groei en nieuwe 
werkgelegenheid worden belemmerd; 
overwegende dat duizenden mkb-
bedrijven dagelijks [...] tengevolge van de 
belemmeringen van de interne markt en 
het teruglopen van het gezinsinkomen; 
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Or. en

Amendement 44
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat steun aan 
ondernemers voor lidstaten een prioriteit 
zou moeten zijn;

Or. en

Amendement 45
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat een coherente 
beleidsmix van macro-economisch beleid, 
structuurbeleid, gezonde 
arbeidsmarktinstellingen, 
ongesegmenteerde arbeidsmarkten, in 
onderling overleg gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten en goed 
toegeruste socialezekerheidsstelsels (die 
als automatische stabilisatoren te dienen)
essentieel is voor het opvangen van
conjuncturele schokken;

N. overwegende dat een coherente 
beleidsmix van macro-economisch beleid, 
structuurbeleid, gezonde 
arbeidsmarktinstellingen, 
ongesegmenteerde arbeidsmarkten 
essentieel is; overwegende dat een systeem 
gebaseerd op snelle re-integratie in de 
arbeidsmarkt en flankerende maatregelen 
gebaseerd op flexiezekerheid van belang
zijn voor het opvangen van conjuncturele 
schokken;

Or. en

Amendement 46
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Overweging N
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Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat een coherente 
beleidsmix van macro-economisch beleid, 
structuurbeleid, gezonde 
arbeidsmarktinstellingen, 
ongesegmenteerde arbeidsmarkten, in 
onderling overleg gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten en goed toegeruste 
socialezekerheidsstelsels (die als 
automatische stabilisatoren te dienen) 
essentieel is voor het opvangen van 
conjuncturele schokken;

N. overwegende dat een coherente 
beleidsmix van macro-economisch beleid, 
structuurbeleid, gezonde 
arbeidsmarktinstellingen, 
ongesegmenteerde en flexibele
arbeidsmarkten, in onderling overleg 
gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten en goed toegeruste 
socialezekerheidsstelsels (die als 
automatische stabilisatoren te dienen) 
essentieel is voor het opvangen van 
conjuncturele schokken;

Or. en

Amendement 47
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat een coherente 
beleidsmix van macro-economisch beleid, 
structuurbeleid, gezonde 
arbeidsmarktinstellingen, 
ongesegmenteerde arbeidsmarkten, in 
onderling overleg gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten en goed toegeruste 
socialezekerheidsstelsels (die als 
automatische stabilisatoren te dienen) 
essentieel is voor het opvangen van 
conjuncturele schokken;

N. overwegende dat een coherente 
beleidsmix van macro-economisch beleid, 
structuurbeleid, goed functionerende 
arbeidsmarkten en goed toegeruste en 
efficiënte socialezekerheidsstelsels (die als 
automatische stabilisatoren te dienen) 
essentieel is voor het opvangen van 
conjuncturele schokken;

Or. en

Amendement 48
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat een coherente 
beleidsmix van macro-economisch beleid, 
structuurbeleid, gezonde 
arbeidsmarktinstellingen, 
ongesegmenteerde arbeidsmarkten, in 
onderling overleg gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten en goed toegeruste 
socialezekerheidsstelsels (die als 
automatische stabilisatoren te dienen)
essentieel is voor het opvangen van 
conjuncturele schokken;

N. overwegende dat een coherente 
beleidsmix van macro-economisch beleid, 
structuurbeleid, gezonde 
arbeidsmarktinstellingen, 
ongesegmenteerde arbeidsmarkten, in 
onderling overleg gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten en goed toegeruste 
socialezekerheidsstelsels essentieel is voor 
het opvangen van conjuncturele schokken;

Or. en

Amendement 49
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er sinds 2010 sprake 
is van een groeiend verschil in capaciteit 
van de nationale begrotingsstabilisatoren 
om de economische crisis en de 
consequenties daarvan in termen van 
werkgelegenheid en sociale voorzieningen 
tegen te gaan, in die zin dat deze 
capaciteit nagenoeg is verdwenen in de 
landen die het hardst door de crisis zijn 
getroffen; overwegende dat de 
gezinsinkomens – en dus ook de 
binnenlandse vraag – daardoor minder 
goed zijn beschermd dan voorheen, 
waardoor de recessie zich nog verder 
heeft verdiept; overwegende dat de 
Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken van het Parlement op 9 juli 2013 een 
openbare hoorzitting heeft georganiseerd 
over "De sociale dimensie van de EMU -

O. overwegende dat de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken van het 
Parlement op 9 juli 2013 een openbare 
hoorzitting heeft georganiseerd over "De 
sociale dimensie van de EMU - een 
Europese werkloosheidsregeling", waarop 
de behoefte aan automatische stabilisatoren 
op het niveau van de eurozone werd 
besproken;
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een Europese werkloosheidsregeling", 
waarop de behoefte aan automatische 
stabilisatoren op het niveau van de 
eurozone werd onderkend;

Or. en

Amendement 50
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er sinds 2010 sprake is 
van een groeiend verschil in capaciteit van 
de nationale begrotingsstabilisatoren om de 
economische crisis en de consequenties 
daarvan in termen van werkgelegenheid en 
sociale voorzieningen tegen te gaan, in die 
zin dat deze capaciteit nagenoeg is 
verdwenen in de landen die het hardst door 
de crisis zijn getroffen; overwegende dat 
de gezinsinkomens – en dus ook de 
binnenlandse vraag – daardoor minder 
goed zijn beschermd dan voorheen, 
waardoor de recessie zich nog verder 
heeft verdiept; overwegende dat de 
Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken van het Parlement op 9 juli 2013 
een openbare hoorzitting heeft 
georganiseerd over "De sociale dimensie 
van de EMU - een Europese 
werkloosheidsregeling", waarop de 
behoefte aan automatische stabilisatoren 
op het niveau van de eurozone werd 
onderkend;

O. overwegende dat er sinds 2010 sprake is 
van een groeiend verschil in capaciteit van 
de nationale begrotingsstabilisatoren om de 
economische crisis en de consequenties 
daarvan in termen van werkgelegenheid en 
sociale voorzieningen tegen te gaan, in die 
zin dat deze capaciteit nagenoeg is 
verdwenen in de landen die het hardst door 
de crisis zijn getroffen; overwegende dat 
de gezinsinkomens – en dus ook de 
binnenlandse vraag – daardoor minder 
goed zijn beschermd dan voorheen; 

Or. en

Amendement 51
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
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Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er sinds 2010 sprake is 
van een groeiend verschil in capaciteit van 
de nationale begrotingsstabilisatoren om de 
economische crisis en de consequenties 
daarvan in termen van werkgelegenheid en 
sociale voorzieningen tegen te gaan, in die 
zin dat deze capaciteit nagenoeg is 
verdwenen in de landen die het hardst door 
de crisis zijn getroffen; overwegende dat 
de gezinsinkomens – en dus ook de 
binnenlandse vraag – daardoor minder 
goed zijn beschermd dan voorheen, 
waardoor de recessie zich nog verder heeft 
verdiept; overwegende dat de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken van het 
Parlement op 9 juli 2013 een openbare 
hoorzitting heeft georganiseerd over "De 
sociale dimensie van de EMU - een 
Europese werkloosheidsregeling", waarop 
de behoefte aan automatische 
stabilisatoren op het niveau van de 
eurozone werd onderkend;

O. overwegende dat er sinds 2010 sprake is 
van een groeiend verschil in capaciteit van 
de nationale begrotingsstabilisatoren om de 
economische crisis en de consequenties 
daarvan in termen van werkgelegenheid en 
sociale voorzieningen tegen te gaan, in die 
zin dat deze capaciteit nagenoeg is 
verdwenen in de landen die het hardst door 
de crisis zijn getroffen; overwegende dat 
de gezinsinkomens – en dus ook de 
binnenlandse vraag – daardoor minder 
goed zijn beschermd dan voorheen, 
waardoor de recessie zich nog verder heeft 
verdiept; overwegende dat de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken van het 
Parlement op 9 juli 2013 een openbare 
hoorzitting heeft georganiseerd over "De 
sociale dimensie van de EMU - een 
Europese werkloosheidsregeling"; 

Or. en

Amendement 52
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat er sinds 2010 sprake is 
van een groeiend verschil in capaciteit van 
de nationale begrotingsstabilisatoren om 
de economische crisis en de consequenties 
daarvan in termen van werkgelegenheid en 
sociale voorzieningen tegen te gaan, in die 
zin dat deze capaciteit nagenoeg is 
verdwenen in de landen die het hardst door 
de crisis zijn getroffen; overwegende dat 

O. overwegende dat er sinds 2010 sprake is 
van een aanval op de sociale, economische 
en arbeidsrechtenstabilisatoren om de 
economische crisis en de consequenties 
daarvan in termen van werkgelegenheid en 
sociale voorzieningen tegen te gaan, in die 
zin dat deze capaciteit nagenoeg is 
verdwenen in de landen die het hardst door 
de crisis zijn getroffen; overwegende dat 
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de gezinsinkomens – en dus ook de 
binnenlandse vraag – daardoor minder 
goed zijn beschermd dan voorheen, 
waardoor de recessie zich nog verder heeft 
verdiept; overwegende dat de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken van het 
Parlement op 9 juli 2013 een openbare 
hoorzitting heeft georganiseerd over "De 
sociale dimensie van de EMU - een 
Europese werkloosheidsregeling", waarop 
de behoefte aan automatische stabilisatoren 
op het niveau van de eurozone werd 
onderkend;

de gezinsinkomens – en dus ook de 
binnenlandse vraag – daardoor minder 
goed zijn beschermd dan voorheen, 
waardoor de recessie zich nog verder heeft 
verdiept; overwegende dat de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken van het 
Parlement op 9 juli 2013 een openbare 
hoorzitting heeft georganiseerd over "De 
sociale dimensie van de EMU - een 
Europese werkloosheidsregeling", waarop 
de behoefte aan automatische stabilisatoren 
op het niveau van de eurozone werd 
onderkend;

Or. en

Amendement 53
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de armoedecijfers 
sinds 2007 in een alarmerend tempo zijn 
gestegen, zodat 24,2% van de EU-
bevolking momenteel door armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd; 
overwegende dat de uitgaven voor sociale 
bescherming in bijna alle lidstaten zijn 
teruggebracht en overwegende dat het 
Comité voor Sociale Bescherming (SPC) 
ervoor waarschuwt dat steeds meer mensen 
worden geconfronteerd met het risico op 
inkomensarmoede, kinderarmoede, 
ernstige materiële ontbering en sociale 
uitsluiting als gevolg van de impact van 
budgettaire consolidatiemaatregelen;

P. overwegende dat de armoedecijfers 
sinds 2007 in een alarmerend tempo zijn 
gestegen, zodat 24,2% van de EU-
bevolking momenteel door armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd; 
overwegende dat de uitgaven voor sociale 
bescherming in bijna alle lidstaten zijn 
teruggebracht en overwegende dat het 
Comité voor Sociale Bescherming (SPC) 
ervoor waarschuwt dat steeds meer mensen 
worden geconfronteerd met het risico op 
inkomensarmoede, kinderarmoede, het 
moeten ontberen van noodzakelijke 
medische zorg, ernstige materiële 
ontbering en sociale uitsluiting als gevolg 
van de impact van budgettaire 
consolidatiemaatregelen;

Or. en

Amendement 54
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
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Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de armoedecijfers 
sinds 2007 in een alarmerend tempo zijn 
gestegen, zodat 24,2% van de EU-
bevolking momenteel door armoede of 
sociale uitsluiting wordt bedreigd; 
overwegende dat de uitgaven voor sociale 
bescherming in bijna alle lidstaten zijn 
teruggebracht en overwegende dat het 
Comité voor Sociale Bescherming (SPC) 
ervoor waarschuwt dat steeds meer mensen 
worden geconfronteerd met het risico op 
inkomensarmoede, kinderarmoede, 
ernstige materiële ontbering en sociale 
uitsluiting als gevolg van de impact van 
budgettaire consolidatiemaatregelen;

P. overwegende dat de armoedecijfers 
sinds 2007 zijn gestegen, zodat 24,2% van 
de EU-bevolking momenteel door armoede 
of sociale uitsluiting wordt bedreigd; 
overwegende dat de uitgaven voor sociale 
bescherming in bijna alle lidstaten zijn 
teruggebracht en overwegende dat het 
Comité voor Sociale Bescherming (SPC) 
ervoor waarschuwt dat steeds meer mensen 
worden geconfronteerd met het risico op 
inkomensarmoede, kinderarmoede, 
ernstige materiële ontbering en sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 55
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat de interne markt 
de belangrijkste motor voor groei en 
banen van de EU is dankzij 
schaalvoordelen en een beter 
concurrentievermogen, maar dat de 
lidstaten zich zelfgenoegzaam tonen ten 
aanzien van de tenuitvoerlegging van 
wetgeving inzake de interne markt, zoals 
met name de dienstenrichtlijn;

Or. en

Amendement 56
Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de Europese Unie, 
ondanks het spoedeisende karakter van de 
situatie, bijna geen enkele van de 
Europa 2020-doelstellingen zal halen en 
dat de vooruitgang in de lidstaten wat 
betreft de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie teleurstellend is; 
overwegende dat de verbintenissen die zijn 
aangegaan in de nationale 
hervormingsprogramma's voor 2013 
ontoereikend zijn om het leeuwendeel van 
de doelstellingen op EU-niveau te kunnen 
verwezenlijken;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 57
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de Europese Unie, 
ondanks het spoedeisende karakter van de 
situatie, bijna geen enkele van de 
Europa 2020-doelstellingen zal halen en 
dat de vooruitgang in de lidstaten wat 
betreft de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie teleurstellend is; 
overwegende dat de verbintenissen die zijn 
aangegaan in de nationale 
hervormingsprogramma's voor 2013 
ontoereikend zijn om het leeuwendeel van 
de doelstellingen op EU-niveau te kunnen 
verwezenlijken;

Q. overwegende dat de Europese Unie 
bijna geen enkele van de Europa 2020-
doelstellingen zal halen en dat de 
vooruitgang in de lidstaten wat betreft de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie teleurstellend is; overwegende dat 
de verbintenissen die zijn aangegaan in de 
nationale hervormingsprogramma's voor 
2013 ontoereikend zijn om het leeuwendeel 
van de doelstellingen op EU-niveau te 
kunnen verwezenlijken;

Or. en

Amendement 58
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging Q
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Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat de Europese Unie, 
ondanks het spoedeisende karakter van de 
situatie, bijna geen enkele van de 
Europa 2020-doelstellingen zal halen en 
dat de vooruitgang in de lidstaten wat 
betreft de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie teleurstellend is; 
overwegende dat de verbintenissen die zijn 
aangegaan in de nationale 
hervormingsprogramma's voor 2013 
ontoereikend zijn om het leeuwendeel van 
de doelstellingen op EU-niveau te kunnen 
verwezenlijken;

Q. overwegende dat de Europese Unie, 
ondanks het spoedeisende karakter van de 
situatie, bijna geen enkele van de 
Europa 2020-doelstellingen zal halen en 
dat de vooruitgang in de lidstaten wat 
betreft de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie teleurstellend is; 
overwegende dat de politieke richting 
waarin de verbintenissen zijn aangegaan in 
de nationale hervormingsprogramma's voor 
2013 de verkeerde was om sociale 
vooruitgang en groei te kunnen
bewerkstelligen;

Or. en

Amendement 59
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat de democratische 
verantwoording, inbreng en legitimiteit van 
alle bij het Europees Semester betrokken 
partijen worden bevorderd; overwegende 
dat gepaste betrokkenheid van het 
Europees Parlement hier een essentieel 
onderdeel van uitmaakt; overwegende dat 
de nationale parlementen de 
vertegenwoordigers zijn van en de 
waarborgen voor de door de burgers 
verworven en gedelegeerde rechten; 
overwegende dat bij de invoering van het 
Europees semester de prerogatieven van 
de nationale parlementen volledig 
geëerbiedigd moeten worden;

R. overwegende dat het van essentieel 
belang is dat de democratische 
verantwoording, inbreng en legitimiteit van 
alle bij het Europees Semester betrokken 
partijen worden bevorderd; overwegende 
dat gepaste betrokkenheid van het 
Europees Parlement hier een essentieel 
onderdeel van uitmaakt; overwegende dat 
de nationale parlementen de 
vertegenwoordigers zijn van en de 
waarborgen voor de door de burgers 
verworven en gedelegeerde rechten; 
overwegende dat er een wijziging nodig is 
van het bestaande macro-economisch 
beleid (d.w.z. het opheffen van het 
begrotingspact, het Europees semester en 
het economisch bestuur, en het stopzetten 
van de privatisering- en 
liberaliseringprocessen, etc.) om prioriteit 
te geven aan het scheppen van 
hoogwaardige banen met rechten, met 



AM\1009138NL.doc 35/170 PE522.992v01-00

NL

betere salarissen, minder armoede en 
meer sociale inclusie en vooruitgang;

Or. en

Amendement 60
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat het ontbreekt aan 
afspraken die waarborgen dat de 
Europese Raad het standpunt van het 
Europees Parlement eerbiedigt alvorens 
jaarlijks de prioriteiten over te nemen die 
door de Commissie in de jaarlijkse 
groeianalyse worden voorgesteld;

Or. en

Amendement 61
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. geeft uitdrukking aan zijn grote 
zorg over de beperkte rol van het 
Europees Parlement bij het formuleren 
van de economische prioriteiten voor het 
Europees semester; betreurt het dat de 
Commissie en de Raad weinig voortgang 
hebben geboekt bij het verbeteren van de 
democratische controle op de 
richtsnoeren voor het economisch beleid;

Or. en

Amendement 62
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
een inter-institutionele overeenkomst met 
het Parlement aan te gaan teneinde het 
Parlement een volwaardige rol te geven 
bij het opstellen en goedkeuren van de 
jaarlijkse groeianalyse en de richtsnoeren 
voor het economisch beleid en de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 63
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het feit dat dit jaar voor 
het eerst het ontwerp van gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid, dat als 
bijlage is toegevoegd aan de jaarlijkse 
groeianalyse, is voorzien van een 
scorebord voor werkgelegenheid en sociaal 
beleid, dat zal helpen de monitoring van de 
werkgelegenheid en de maatschappelijke 
ontwikkelingen in het kader van het macro-
economisch toezicht binnen het Europees 
semester te bevorderen; beschouwt dit als 
een erkenning van de noodzaak om de 
sociale dimensie van de Economische en 
Monetaire Unie, die niet alleen wenselijk, 
maar ook noodzakelijk is om zowel de 
crisis aan te pakken als om ernstige 
sociaaleconomische divergenties in de 
eurozone te voorkomen, gestalte te geven, 
hetgeen de duurzaamheid van de EMU 
ten goede komt;

1. is verheugd over het feit dat dit jaar voor 
het eerst het ontwerp van gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid, dat als 
bijlage is toegevoegd aan de jaarlijkse 
groeianalyse, is voorzien van een 
scorebord voor werkgelegenheid en sociaal 
beleid, dat zal helpen de monitoring van de 
werkgelegenheid en de maatschappelijke 
ontwikkelingen in het kader van het macro-
economisch toezicht binnen het Europees 
semester te bevorderen; 

Or. en

Amendement 64
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is verheugd over het feit dat dit jaar voor 
het eerst het ontwerp van gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid, dat als 
bijlage is toegevoegd aan de jaarlijkse 
groeianalyse, is voorzien van een 
scorebord voor werkgelegenheid en sociaal 
beleid, dat zal helpen de monitoring van de 
werkgelegenheid en de maatschappelijke 
ontwikkelingen in het kader van het macro-
economisch toezicht binnen het Europees 
semester te bevorderen; beschouwt dit als 
een erkenning van de noodzaak om de 
sociale dimensie van de Economische en 
Monetaire Unie, die niet alleen wenselijk, 
maar ook noodzakelijk is om zowel de 
crisis aan te pakken als om ernstige 
sociaaleconomische divergenties in de 
eurozone te voorkomen, gestalte te geven,
hetgeen de duurzaamheid van de EMU ten 
goede komt;

1. is verheugd over het feit dat dit jaar voor 
het eerst het ontwerp van gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid, dat als 
bijlage is toegevoegd aan de jaarlijkse 
groeianalyse, is voorzien van een 
scorebord voor werkgelegenheid en sociaal 
beleid, dat zal helpen de monitoring van de 
werkgelegenheid en de maatschappelijke 
ontwikkelingen in het kader van het macro-
economisch toezicht binnen het Europees 
semester te bevorderen; is van mening dat 
dit van invloed moet zijn op de 
beleidsrichtsnoeren van het Europees 
semester, teneinde de sociale dimensie van 
de Economische en Monetaire Unie te 
versterken, wat niet alleen wenselijk, maar 
ook noodzakelijk is om zowel de crisis aan 
te pakken als om ernstige 
sociaaleconomische divergenties in de 
eurozone te voorkomen, hetgeen de 
duurzaamheid van de EMU ten goede 
komt;

Or. en

Amendement 65
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat er een sterke 
samenhang is tussen de sociale en 
economische prioriteiten die zijn 
overeengekomen in het kader van de EU 
2020-strategie; Economische 
houdbaarheid en macro-economisch 
evenwicht kunnen noch op de 
middellange noch op de lange termijn 
bereikt worden zonder versterking van en 
waarborgen voor de sociale dimensie van 
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de EMU; sociale en economische 
aspecten van de Unie zijn twee zijden van 
dezelfde medaille, en ze spelen beide een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van de 
EU;

Or. en

Amendement 66
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt evenwel dat deze indicatoren 
niet bindend zijn gemaakt, in tegenstelling 
tot het scorebord voor macro-
economische onevenwichtigheden; 
verzoekt de Commissie om deze situatie, 
die niet strookt met de noodzaak om de 
macro-economische en sociale aspecten 
op gelijke voet te behandelen als 
onderdeel van het Europees semester, 
recht te zetten; beschouwt deze situatie als 
bijzonder zorgwekkend in het licht van de 
toenemende onevenwichtigheden in de 
EU op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied;

Schrappen

Or. en

Amendement 67
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt evenwel dat deze indicatoren 
niet bindend zijn gemaakt, in tegenstelling 
tot het scorebord voor macro-

Schrappen
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economische onevenwichtigheden; 
verzoekt de Commissie om deze situatie, 
die niet strookt met de noodzaak om de 
macro-economische en sociale aspecten 
op gelijke voet te behandelen als 
onderdeel van het Europees semester, 
recht te zetten; beschouwt deze situatie als 
bijzonder zorgwekkend in het licht van de 
toenemende onevenwichtigheden in de 
EU op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied;

Or. en

Amendement 68
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. betreurt evenwel dat deze indicatoren 
niet bindend zijn gemaakt, in tegenstelling 
tot het scorebord voor macro-economische 
onevenwichtigheden; verzoekt de 
Commissie om deze situatie, die niet 
strookt met de noodzaak om de macro-
economische en sociale aspecten op 
gelijke voet te behandelen als onderdeel 
van het Europees semester, recht te 
zetten; beschouwt deze situatie als 
bijzonder zorgwekkend in het licht van de 
toenemende onevenwichtigheden in de 
EU op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied;

2. vindt het te begrijpen dat deze 
indicatoren niet bindend zijn gemaakt, in 
tegenstelling tot het scorebord voor macro-
economische onevenwichtigheden;

Or. en

Amendement 69
Sergio Gutierrez Prieto, Alejandro Cercas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren niet volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken; dringt 
aan op het opnemen van aanvullende 
indicatoren in het scorebord, met name 
voor kinderarmoede, een index voor 
fatsoenlijk werk en een Europese index 
voor toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in 
Europa kan worden opgemaakt;

3. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren niet volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken; dringt 
aan op het opnemen van aanvullende 
indicatoren in het scorebord, met name 
voor kinderarmoede, een index voor 
fatsoenlijk werk, toegankelijkheid van de 
gezondheidszorg en een Europese index 
voor toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in 
Europa kan worden opgemaakt;

Or. en

Amendement 70
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren niet volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken; dringt 
aan op het opnemen van aanvullende 
indicatoren in het scorebord, met name 
voor kinderarmoede, een index voor 
fatsoenlijk werk en een Europese index 
voor toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in 
Europa kan worden opgemaakt;

3. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren niet volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken; dringt 
aan op het opnemen van aanvullende 
indicatoren in het scorebord, met name 
voor kinderarmoede, armoede onder 
werkenden, een index voor fatsoenlijk 
werk en een Europese index voor 
toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in 
Europa kan worden opgemaakt; de 
indicatoren moeten na raadpleging van 
het Parlement regelmatig worden 
geëvalueerd en waar nodig worden 
aangevuld met andere relevante sociale 
indicatoren;
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Or. en

Amendement 71
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren niet volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken; dringt 
aan op het opnemen van aanvullende 
indicatoren in het scorebord, met name 
voor kinderarmoede, een index voor 
fatsoenlijk werk en een Europese index 
voor toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in 
Europa kan worden opgemaakt;

3. is van mening dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken en dat op 
grond daarvan een correcte beoordeling 
van de sociale situatie in Europa kan 
worden opgemaakt;

Or. en

Amendement 72
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren niet volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken; dringt 
aan op het opnemen van aanvullende 
indicatoren in het scorebord, met name 
voor kinderarmoede, een index voor 
fatsoenlijk werk en een Europese index 
voor toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in 

3. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren niet volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken; dringt 
aan op het opnemen van aanvullende 
indicatoren in het scorebord, met name 
voor kinderarmoede, een index voor 
fatsoenlijk werk en een Europese index 
voor toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in de 
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Europa kan worden opgemaakt; lidstaten kan worden opgemaakt; 

Or. en

Amendement 73
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren niet volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken; dringt 
aan op het opnemen van aanvullende 
indicatoren in het scorebord, met name 
voor kinderarmoede, een index voor 
fatsoenlijk werk en een Europese index 
voor toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in 
Europa kan worden opgemaakt; 

3. is van mening dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren niet volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken; dringt 
aan op het opnemen van aanvullende 
indicatoren in het scorebord, met name 
voor kinderarmoede, een index voor 
fatsoenlijk werk en een Europese index 
voor toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in 
Europa kan worden opgemaakt; 

Or. en

Amendement 74
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren niet volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken; dringt 
aan op het opnemen van aanvullende 
indicatoren in het scorebord, met name 
voor kinderarmoede, een index voor 
fatsoenlijk werk en een Europese index 

3. betreurt dat de door de Commissie 
voorgestelde werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren niet volstaan om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten volledig te bestrijken; dringt 
aan op het opnemen van aanvullende 
indicatoren in het scorebord, met name 
voor kinderarmoede, 
werkgelegenheidscijfers exclusief 
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voor toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in 
Europa kan worden opgemaakt;

minibaantjes, een index voor fatsoenlijk 
werk en een Europese index voor 
toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in 
Europa kan worden opgemaakt;

Or. en

Amendement 75
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie het sociale 
scorebord niet alleen te gebruiken als een 
analyse-instrument, maar ook als 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van 
concrete aanwijzingen voor de lidstaten 
omtrent manieren waarop zij de 
werkloosheid kunnen bestrijden of 
voorkomen, sociale ongelijkheid kunnen 
verminderen, actieve integratie kunnen 
bevorderen en sociale dumping kunnen 
voorkomen, welke vervolgens kunnen 
worden meegenomen in het ontwerp en de 
uitvoering van de landenspecifieke 
aanbevelingen voor 2014 in het kader van 
het Europees semester;

Schrappen

Or. en

Amendement 76
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie het sociale 
scorebord niet alleen te gebruiken als een 

4. verzoekt de Commissie het sociale 
scorebord niet alleen te gebruiken als een 
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analyse-instrument, maar ook als 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van 
concrete aanwijzingen voor de lidstaten 
omtrent manieren waarop zij de 
werkloosheid kunnen bestrijden of 
voorkomen, sociale ongelijkheid kunnen 
verminderen, actieve integratie kunnen 
bevorderen en sociale dumping kunnen 
voorkomen, welke vervolgens kunnen 
worden meegenomen in het ontwerp en de 
uitvoering van de landenspecifieke 
aanbevelingen voor 2014 in het kader van 
het Europees semester;

analyse-instrument, maar ook als 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van 
concrete aanwijzingen voor de lidstaten 
omtrent manieren waarop zij de 
werkloosheid kunnen bestrijden of 
voorkomen, sociale ongelijkheid, armoede 
en sociale uitsluiting kunnen verminderen, 
actieve integratie kunnen bevorderen en 
sociale dumping kunnen voorkomen, welke 
vervolgens kunnen worden meegenomen in 
het ontwerp en de uitvoering van de 
landenspecifieke aanbevelingen voor 2014 
in het kader van het Europees semester; 
verzoekt de Commissie een systeem te 
ontwikkelen waarmee preventieve en 
corrigerende acties in gang worden gezet 
op het moment dat de indicatoren van het 
sociale scoreboard bepaalde 
drempelwaarden bereiken, die met het 
Europees Parlement moeten worden 
afgesproken;

Or. en

Amendement 77
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie het sociale 
scorebord niet alleen te gebruiken als een 
analyse-instrument, maar ook als 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van 
concrete aanwijzingen voor de lidstaten 
omtrent manieren waarop zij de 
werkloosheid kunnen bestrijden of 
voorkomen, sociale ongelijkheid kunnen 
verminderen, actieve integratie kunnen 
bevorderen en sociale dumping kunnen 
voorkomen, welke vervolgens kunnen 
worden meegenomen in het ontwerp en de 
uitvoering van de landenspecifieke 
aanbevelingen voor 2014 in het kader van 

4. verzoekt de Commissie het sociale 
scorebord niet alleen te gebruiken als een 
analyse-instrument, maar ook als 
uitgangspunt voor de ontwikkeling van 
concrete aanwijzingen voor de lidstaten 
omtrent manieren waarop zij de 
werkloosheid kunnen bestrijden of 
voorkomen, sociale ongelijkheid kunnen 
verminderen, actieve integratie kunnen 
bevorderen en sociale dumping kunnen 
voorkomen, welke vervolgens kunnen 
worden meegenomen in het ontwerp en de 
uitvoering van de landenspecifieke 
aanbevelingen voor 2014 in het kader van 
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het Europees semester; het Europees semester; onderstreept dat dit 
beleid volledig de bevoegdheid van de 
lidstaten blijft;

Or. en

Amendement 78
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Raad concrete benchmarks 
te definiëren voor de werkgelegenheid en 
sociale indicatoren in de vorm van een 
Europees minimumpakket aan sociale 
beschermingsmaatregelen, om tijdig 
activeringsmaatregelen op EU-niveau in 
gang te kunnen zetten;

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Raad concrete benchmarks 
te definiëren voor de werkgelegenheid en 
sociale indicatoren in de vorm van een 
Europees minimumpakket aan sociale 
beschermingsmaatregelen, om tijdig 
activeringsmaatregelen op EU-niveau in 
gang te kunnen zetten;

Schrappen

Or. en
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Amendement 80
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Raad concrete benchmarks 
te definiëren voor de werkgelegenheid en 
sociale indicatoren in de vorm van een 
Europees minimumpakket aan sociale 
beschermingsmaatregelen, om tijdig 
activeringsmaatregelen op EU-niveau in 
gang te kunnen zetten;

5. verzoekt de Raad concrete benchmarks 
te definiëren voor de werkgelegenheid en 
sociale indicatoren, om tijdig 
steunmaatregelen op EU-niveau in gang te 
kunnen zetten; 

Or. en

Amendement 81
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

Bijeenkomsten van de ministers van 
werkgelegenheid en sociale zaken van de 
Eurogroep

Schrappen

6. wijst met nadruk op het belang van de 
aan de eurotoppen voorafgaande 
bijeenkomsten van de ministers van 
werkgelegenheid en sociale zaken van de 
Eurogroep, om ervoor te zorgen dat de 
sociale en werkgelegenheidaspecten 
vollediger aan bod komen in de 
beraadslagingen en besluiten van de 
autoriteiten van de eurozone en om een 
bijdrage te leveren aan de bijeenkomsten 
van de staatshoofden en regeringsleiders 
van de eurozone;

Or. en



AM\1009138NL.doc 47/170 PE522.992v01-00

NL

Amendement 82
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. wijst met nadruk op het belang van de 
aan de eurotoppen voorafgaande 
bijeenkomsten van de ministers van 
werkgelegenheid en sociale zaken van de 
Eurogroep, om ervoor te zorgen dat de 
sociale en werkgelegenheidaspecten 
vollediger aan bod komen in de 
beraadslagingen en besluiten van de 
autoriteiten van de eurozone en om een 
bijdrage te leveren aan de bijeenkomsten 
van de staatshoofden en regeringsleiders 
van de eurozone;

6. wijst met nadruk op het belang van 
samenhang tussen de standpunten van de
EPSCO- en de ECOFIN-raad; verzoekt de 
Raad in overweging te nemen 
gezamenlijke bijeenkomsten te houden om 
ervoor te zorgen dat de sociale en 
werkgelegenheidaspecten vollediger aan 
bod komen in de beraadslagingen en 
besluiten van de autoriteiten van de 
eurozone en om een bijdrage te leveren aan 
de bijeenkomsten van de staatshoofden en 
regeringsleiders van de eurozone;

Or. en

Amendement 83
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. maakt erop opmerkzaam dat de nieuwe 
procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden tot nu toe vooral is 
ingezet om landen ertoe aan te sporen hun 
concurrentievermogen te verbeteren, 
hetgeen nog heeft bijgedragen aan de 
deflatoire druk in Zuid-Europa, zonder 
dat in dezelfde mate het accent is gelegd 
op het creëren van inflatiedruk door 
middel van loonsverhogingen in landen 
die over de nodige manoeuvreerruimte 
beschikken om dat te doen; waarschuwt 
dat het gebruik van dezelfde middelen om 
voor alle eurolanden langs externe weg 
groei te bewerkstelligen de verwachte 

7. maakt erop opmerkzaam dat de nieuwe 
procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden tot nu toe vooral is 
ingezet om landen ertoe aan te sporen hun 
concurrentievermogen te verbeteren;
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nettoresultaten drukt doordat stimulering 
van de externe vraag ten koste gaat van de 
interne vraag;

Or. en

Amendement 84
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. maakt erop opmerkzaam dat de nieuwe 
procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden tot nu toe vooral is 
ingezet om landen ertoe aan te sporen hun 
concurrentievermogen te verbeteren, 
hetgeen nog heeft bijgedragen aan de 
deflatoire druk in Zuid-Europa, zonder 
dat in dezelfde mate het accent is gelegd 
op het creëren van inflatiedruk door 
middel van loonsverhogingen in landen 
die over de nodige manoeuvreerruimte 
beschikken om dat te doen; waarschuwt 
dat het gebruik van dezelfde middelen om 
voor alle eurolanden langs externe weg 
groei te bewerkstelligen de verwachte 
nettoresultaten drukt doordat stimulering 
van de externe vraag ten koste gaat van de 
interne vraag;

7. merkt op dat de nieuwe procedure voor 
macro-economische onevenwichtigheden 
tot nu toe vooral is ingezet om landen ertoe 
aan te sporen hun concurrentievermogen te 
verbeteren; neemt ook kennis van de
loonstijgingen in die landen die de
manoeuvreerruimte daarvoor hebben;

Or. en

Amendement 85
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. maakt erop opmerkzaam dat de nieuwe 7. maakt erop opmerkzaam dat de nieuwe 
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procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden tot nu toe vooral is 
ingezet om landen ertoe aan te sporen hun 
concurrentievermogen te verbeteren, 
hetgeen nog heeft bijgedragen aan de 
deflatoire druk in Zuid-Europa, zonder 
dat in dezelfde mate het accent is gelegd 
op het creëren van inflatiedruk door 
middel van loonsverhogingen in landen 
die over de nodige manoeuvreerruimte 
beschikken om dat te doen; waarschuwt 
dat het gebruik van dezelfde middelen om 
voor alle eurolanden langs externe weg 
groei te bewerkstelligen de verwachte 
nettoresultaten drukt doordat stimulering 
van de externe vraag ten koste gaat van de 
interne vraag;

procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden tot nu toe vooral is 
ingezet om landen met negatieve 
onevenwichtigheden ertoe aan te sporen 
deze aan te pakken, vooral door hun 
concurrentievermogen te verbeteren, 
zonder van lidstaten met positieve 
onevenwichtigheden hetzelfde te eisen;

Or. en

Amendement 86
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. maakt erop opmerkzaam dat de nieuwe 
procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden tot nu toe vooral is 
ingezet om landen ertoe aan te sporen hun 
concurrentievermogen te verbeteren, 
hetgeen nog heeft bijgedragen aan de 
deflatoire druk in Zuid-Europa, zonder dat 
in dezelfde mate het accent is gelegd op 
het creëren van inflatiedruk door middel 
van loonsverhogingen in landen die over 
de nodige manoeuvreerruimte beschikken 
om dat te doen; waarschuwt dat het 
gebruik van dezelfde middelen om voor 
alle eurolanden langs externe weg groei te 
bewerkstelligen de verwachte 
nettoresultaten drukt doordat stimulering 
van de externe vraag ten koste gaat van de 

7. maakt erop opmerkzaam dat de nieuwe 
procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden tot nu toe is ingezet 
om landen ertoe aan te sporen hun 
concurrentievermogen te verbeteren (door 
middel van verlaging van de lonen en 
inkomens), hetgeen nog heeft bijgedragen 
aan de deflatoire druk in Zuid-Europa; 
benadrukt dat een economisch groeibeleid 
altijd gekoppeld is aan de stijging van de 
lonen en de pensioenen en het scheppen 
van werkgelegenheid;
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interne vraag;

Or. en

Amendement 87
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie de 
handhaving van de tenuitvoerlegging van 
de wet- en regelgeving van de interne 
markt op te voeren; dringt er bij de 
lidstaten op aan de wet- en regelgeving 
van de interne markt, en in het bijzonder 
de dienstenrichtlijn, volledig ten uitvoer te 
leggen;

Or. en

Amendement 88
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie meer het accent 
te leggen op herstimulering van de interne 
vraag, die blijft stagneren en die essentieel 
is voor het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en productiviteit en om 
de aan deflatie gelieerde risico's te 
ondervangen;

8. verzoekt de Commissie meer het accent 
te leggen op herstimulering van de interne 
vraag, door het concurrentievermogen, 
duurzame economische groei en privé-
investeringen te versterken, hetgeen
essentieel is voor het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en productiviteit en om 
de aan deflatie gelieerde risico's te 
ondervangen;

Or. en



AM\1009138NL.doc 51/170 PE522.992v01-00

NL

Amendement 89
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat structuurhervormingen op 
de middellange tot lange termijn weliswaar 
vruchten afwerpen, maar dat de noodzaak 
om de interne vraag in de EU te stimuleren 
de Commissie en de Raad ertoe noopt 
dringend met een ambitieus, gecoördineerd 
investeringsplan te komen om groei en 
hoogwaardige werkgelegenheid op de 
korte termijn te ondersteunen en het 
potentieel op de middellange termijn te 
verbeteren; merkt op dat de voornaamste 
doelstellingen reeds zijn gedefinieerd in de 
Europa 2020-strategie en in het in juni 
2012 overeengekomen Pact voor groei en 
werkgelegenheid, maar dat de financiering 
daarvan moet worden opgevoerd;

9. wijst erop dat structuurhervormingen op 
de middellange tot lange termijn weliswaar 
vruchten afwerpen, maar dat de noodzaak 
om de interne vraag in de EU te stimuleren 
de Commissie en de Raad ertoe noopt 
dringend met een ambitieus, gecoördineerd 
investeringsplan te komen om groei en 
hoogwaardige werkgelegenheid op de 
korte termijn te ondersteunen en het 
potentieel op de middellange termijn te 
verbeteren; merkt op dat de voornaamste 
doelstellingen reeds zijn gedefinieerd in de 
Europa 2020-strategie en in het in juni 
2012 overeengekomen Pact voor groei en 
werkgelegenheid, maar dat de financiering 
daarvan moet worden opgevoerd; moedigt 
de lidstaten daarom aan een 
investeringspakket op te stellen ten belope 
van 2% van het bbp van de EU om te 
komen tot een beduidende verbetering van 
de conjunctuur en een gezondere toestand 
op de arbeidsmarkt van de lidstaten, zoals 
verwoord in de resolutie van het Europees 
Parlement van 11 september 2013 over de 
bestrijding van jeugdwerkloosheid:
mogelijke uitwegen (2013/2045(INI));

Or. en

Amendement 90
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat structuurhervormingen op 9. wijst erop dat structuurhervormingen 
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de middellange tot lange termijn
weliswaar vruchten afwerpen, maar dat 
de noodzaak om de interne vraag in de EU 
te stimuleren de Commissie en de Raad 
ertoe noopt dringend met een ambitieus, 
gecoördineerd investeringsplan te komen 
om groei en hoogwaardige 
werkgelegenheid op de korte termijn te 
ondersteunen en het potentieel op de 
middellange termijn te verbeteren; merkt 
op dat de voornaamste doelstellingen reeds 
zijn gedefinieerd in de Europa 2020-
strategie en in het in juni 2012 
overeengekomen Pact voor groei en 
werkgelegenheid, maar dat de financiering 
daarvan moet worden opgevoerd;

nodig zijn om de interne vraag in de EU te 
stimuleren; merkt op dat de voornaamste 
doelstellingen reeds zijn gedefinieerd in de 
Europa 2020-strategie en in het in juni 
2012 overeengekomen Pact voor groei en 
werkgelegenheid, maar dat de financiering 
daarvan moet worden opgevoerd;

Or. en

Amendement 91
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat structuurhervormingen op 
de middellange tot lange termijn weliswaar 
vruchten afwerpen, maar dat de noodzaak 
om de interne vraag in de EU te stimuleren 
de Commissie en de Raad ertoe noopt 
dringend met een ambitieus, 
gecoördineerd investeringsplan te komen
om groei en hoogwaardige 
werkgelegenheid op de korte termijn te 
ondersteunen en het potentieel op de 
middellange termijn te verbeteren; merkt 
op dat de voornaamste doelstellingen reeds 
zijn gedefinieerd in de Europa 2020-
strategie en in het in juni 2012 
overeengekomen Pact voor groei en 
werkgelegenheid, maar dat de financiering 
daarvan moet worden opgevoerd;

9. wijst erop dat structuurhervormingen op 
de middellange tot lange termijn weliswaar 
vruchten afwerpen, maar dat de noodzaak 
om de interne vraag in de EU te stimuleren 
de Commissie en de Raad ertoe noopt 
investeringen te stimuleren om groei en 
hoogwaardige werkgelegenheid op de 
korte termijn te ondersteunen en het 
potentieel op de middellange termijn te 
verbeteren; merkt op dat de voornaamste 
doelstellingen reeds zijn gedefinieerd in de 
Europa 2020-strategie en in het in juni 
2012 overeengekomen Pact voor groei en 
werkgelegenheid, maar dat de financiering 
daarvan moet worden opgevoerd;

Or. en



AM\1009138NL.doc 53/170 PE522.992v01-00

NL

Amendement 92
Joanna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat het 
concurrentievermogen van de EU op de 
middellange tot lange termijn voornamelijk 
kan worden gestimuleerd door 
productiviteitsverhogende investeringen in 
onderwijs, onderzoek en ontwikkeling en
voortdurende innovatie; beschouwt deze 
investeringen als de drijvende kracht die de 
EU tot een favoriete bestemming voor 
mondiaal opererende ondernemingen, tot 
een exporteur van producten en diensten 
met een hoge toegevoegde waarde en tot 
een verschaffer van hoogwaardige 
arbeidsplaatsen zou maken;

10. onderstreept dat het 
concurrentievermogen van de EU op de 
middellange tot lange termijn voornamelijk 
kan worden gestimuleerd door 
productiviteitsverhogende investeringen in 
onderwijs, onderzoek en ontwikkeling,
voortdurende innovatie, verdere 
digitalisering en cloud-diensten; 
beschouwt deze investeringen als de 
drijvende kracht die de EU tot een 
favoriete bestemming voor mondiaal 
opererende ondernemingen, tot een 
exporteur van producten en diensten met 
een hoge toegevoegde waarde en tot een 
verschaffer van hoogwaardige 
arbeidsplaatsen zou maken;

Or. en

Amendement 93
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. onderstreept dat het 
concurrentievermogen van de EU op de 
middellange tot lange termijn 
voornamelijk kan worden gestimuleerd 
door productiviteitsverhogende 
investeringen in onderwijs, onderzoek en 
ontwikkeling en voortdurende innovatie; 
beschouwt deze investeringen als de 
drijvende kracht die de EU tot een 

10. onderstreept dat het 
concurrentievermogen van de EU 
voornamelijk zal worden gestimuleerd 
door productiviteitsverhogende 
investeringen in onderwijs, onderzoek en 
ontwikkeling en voortdurende innovatie; 
beschouwt deze investeringen als de 
drijvende kracht die de EU tot een 
favoriete bestemming voor mondiaal 
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favoriete bestemming voor mondiaal 
opererende ondernemingen, tot een 
exporteur van producten en diensten met 
een hoge toegevoegde waarde en tot een 
verschaffer van hoogwaardige 
arbeidsplaatsen zou maken;

opererende ondernemingen, tot een 
exporteur van producten en diensten met 
een hoge toegevoegde waarde en tot een 
verschaffer van hoogwaardige 
arbeidsplaatsen zou maken;

Or. en

Amendement 94
Joanna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. constateert met bezorgdheid dat meer 
dan 20 lidstaten hun onderwijsuitgaven in 
relatieve termen (als percentage van het 
bbp) hebben verlaagd, waardoor hun groei, 
hun werkgelegenheidspotentieel en hun 
concurrentiepositie in gevaar komen; wijst 
erop dat het verlagen van deze 
investeringen de EU structureel nog verder 
zal verzwakken, gezien de discrepantie 
tussen de toenemende behoefte aan 
hoogopgeleide werknemers en het feit dat 
een groot deel van de beroepsbevolking in 
veel lidstaten momenteel uit 
laagopgeleiden bestaat;

11. constateert met bezorgdheid dat meer 
dan 20 lidstaten hun onderwijsuitgaven in 
relatieve termen (als percentage van het 
bbp) hebben verlaagd, waardoor hun groei 
en hun concurrentiepositie in gevaar 
komen, mede door de discrepantie tussen 
de vraag op de arbeidsmarkt en de 
feitelijke kwalificaties van de 
beroepsbevolking; wijst erop dat het 
verlagen van deze investeringen de EU 
structureel nog verder zal verzwakken, 
gezien de discrepantie tussen de 
toenemende behoefte aan hoogopgeleide 
werknemers en het feit dat een groot deel 
van de beroepsbevolking in veel lidstaten 
momenteel uit laagopgeleiden bestaat;

Or. en

Amendement 95
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. constateert met bezorgdheid dat meer 
dan 20 lidstaten hun onderwijsuitgaven in 
relatieve termen (als percentage van het 
bbp) hebben verlaagd, waardoor hun groei, 
hun werkgelegenheidspotentieel en hun 
concurrentiepositie in gevaar komen; wijst 
erop dat het verlagen van deze 
investeringen de EU structureel nog verder 
zal verzwakken, gezien de discrepantie 
tussen de toenemende behoefte aan 
hoogopgeleide werknemers en het feit dat 
een groot deel van de beroepsbevolking in 
veel lidstaten momenteel uit 
laagopgeleiden bestaat; 

11. constateert met bezorgdheid dat meer 
dan 20 lidstaten hun onderwijsuitgaven in 
relatieve termen (als percentage van het 
bbp) hebben verlaagd, waardoor hun groei, 
hun werkgelegenheidspotentieel en hun 
concurrentiepositie in gevaar komen; wijst 
erop dat het verlagen van deze 
investeringen de EU structureel nog verder 
zal verzwakken, gezien de discrepantie 
tussen de toenemende behoefte aan 
hoogopgeleide werknemers en het feit dat 
een groot deel van de beroepsbevolking in 
veel lidstaten momenteel uit 
laagopgeleiden bestaat; waarschuwt dat 
volgens Eurostat in 2011 bijna de helft 
van de kinderen van ouders met een laag 
opleidingsniveau in de EU-27 met 
armoede werd bedreigd, versus 22% van 
de kinderen van ouders met een 
gemiddeld opleidingsniveau en 7% van de 
ouders met een hoger opleidingsniveau, 
waarbij Eurostat de grootste verschillen 
vond in Roemenië (78% van de kinderen 
uit een huishouden met een laag 
opleidingsniveau versus 2% van de 
kinderen uit een huishouden met een 
hoog opleidingsniveau), de Tsjechische 
Republiek (76% en 5%), Slowakije (77% 
en 7%), Bulgarije (71% en 2%) en 
Hongarije (68% en 3%);

Or. en

Amendement 96
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie de lidstaten er in de jaarlijkse 

12. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie de lidstaten er in de jaarlijkse 



PE522.992v01-00 56/170 AM\1009138NL.doc

NL

groeianalyse voor 2014 toe oproept de 
langetermijninvesteringen in onderwijs-, 
onderzoek- en innovatie-, energie- en 
klimaatbeleid te handhaven of te 
bevorderen; acht dit echter onvoldoende 
om lidstaten met toch al beperkte 
budgetten in staat te stellen dat doel te 
bereiken; verzoekt de Commissie zich te 
beraden over de noodzakelijke 
hervormingen om productieve 
investeringen, bijvoorbeeld in onderwijs, 
onderzoek en ontwikkeling, uit te sluiten 
van de krachtens de EU-regels 
vastgestelde tekortdoelstellingen en deze 
te ondersteunen, zodat zij daarvan worden 
afgeschermd, gezien hun potentieel om 
groei en banen te genereren;

groeianalyse voor 2014 toe oproept de 
langetermijninvesteringen in onderwijs-, 
onderzoek- en innovatie-, energie- en 
klimaatbeleid te handhaven of te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 97
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie de lidstaten er in de jaarlijkse 
groeianalyse voor 2014 toe oproept de 
langetermijninvesteringen in onderwijs-, 
onderzoek- en innovatie-, energie- en 
klimaatbeleid te handhaven of te 
bevorderen; acht dit echter onvoldoende 
om lidstaten met toch al beperkte 
budgetten in staat te stellen dat doel te 
bereiken; verzoekt de Commissie zich te 
beraden over de noodzakelijke 
hervormingen om productieve 
investeringen, bijvoorbeeld in onderwijs, 
onderzoek en ontwikkeling, uit te sluiten 
van de krachtens de EU-regels 
vastgestelde tekortdoelstellingen en deze 
te ondersteunen, zodat zij daarvan worden 
afgeschermd, gezien hun potentieel om 

12. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie de lidstaten er in de jaarlijkse 
groeianalyse voor 2014 toe oproept de 
langetermijninvesteringen in onderwijs-,
onderzoek- en innovatie-, energie- en 
klimaatbeleid te handhaven of te 
bevorderen; 
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groei en banen te genereren;

Or. en

Amendement 98
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie de lidstaten er in de jaarlijkse 
groeianalyse voor 2014 toe oproept de 
langetermijninvesteringen in onderwijs-, 
onderzoek- en innovatie-, energie- en 
klimaatbeleid te handhaven of te 
bevorderen; acht dit echter onvoldoende 
om lidstaten met toch al beperkte 
budgetten in staat te stellen dat doel te 
bereiken; verzoekt de Commissie zich te 
beraden over de noodzakelijke 
hervormingen om productieve 
investeringen, bijvoorbeeld in onderwijs, 
onderzoek en ontwikkeling, uit te sluiten 
van de krachtens de EU-regels 
vastgestelde tekortdoelstellingen en deze 
te ondersteunen, zodat zij daarvan worden 
afgeschermd, gezien hun potentieel om 
groei en banen te genereren;

12. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie de lidstaten er in de jaarlijkse 
groeianalyse voor 2014 toe oproept de 
langetermijninvesteringen in onderwijs-, 
onderzoek- en innovatie-, energie- en 
klimaatbeleid te handhaven of te 
bevorderen; acht dit echter onvoldoende 
om lidstaten met toch al beperkte 
budgetten in staat te stellen dat doel te 
bereiken;

Or. en

Amendement 99
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie de lidstaten er in de jaarlijkse 

12. is ingenomen met het feit dat de 
Commissie de lidstaten er in de jaarlijkse 
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groeianalyse voor 2014 toe oproept de 
langetermijninvesteringen in onderwijs-, 
onderzoek- en innovatie-, energie- en 
klimaatbeleid te handhaven of te 
bevorderen; acht dit echter onvoldoende 
om lidstaten met toch al beperkte 
budgetten in staat te stellen dat doel te 
bereiken; verzoekt de Commissie zich te 
beraden over de noodzakelijke 
hervormingen om productieve 
investeringen, bijvoorbeeld in onderwijs, 
onderzoek en ontwikkeling, uit te sluiten 
van de krachtens de EU-regels 
vastgestelde tekortdoelstellingen en deze 
te ondersteunen, zodat zij daarvan worden 
afgeschermd, gezien hun potentieel om 
groei en banen te genereren;

groeianalyse voor 2014 toe oproept de 
langetermijninvesteringen in onderwijs-, 
onderzoek- en innovatie-, energie- en 
klimaatbeleid te handhaven of te 
bevorderen; acht dit echter onvoldoende 
om lidstaten met toch al beperkte 
budgetten in staat te stellen dat doel te 
bereiken;

Or. en

Amendement 100
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt aan op krachtiger steun van de 
zijde van de Europese Investeringsbank en 
pleit voor vrijmaking van EU-middelen ter 
ondersteuning van urgente 
investeringsplannen; merkt op dat 
projectobligaties reeds een mechanisme 
aanreiken voor de ondersteuning van 
investeringen, maar beschouwt de zwakke 
groei- en banencijfers in de eurozone als 
een bewijs dat de eurozone zich 
ambitieuzer moet opstellen met het oog op 
de ontwikkeling van de nodige overheids-
en gecoördineerde investeringen;

13. dringt aan op krachtiger steun van de 
zijde van de Europese Investeringsbank; 
merkt op dat projectobligaties een 
mechanisme kunnen aanreiken voor de 
ondersteuning van investeringen;

Or. en
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Amendement 101
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt aan op krachtiger steun van de 
zijde van de Europese Investeringsbank en 
pleit voor vrijmaking van EU-middelen ter 
ondersteuning van urgente 
investeringsplannen; merkt op dat 
projectobligaties reeds een mechanisme 
aanreiken voor de ondersteuning van 
investeringen, maar beschouwt de zwakke 
groei- en banencijfers in de eurozone als 
een bewijs dat de eurozone zich 
ambitieuzer moet opstellen met het oog op 
de ontwikkeling van de nodige overheids-
en gecoördineerde investeringen;

13. dringt aan op krachtiger steun van de 
zijde van de Europese Investeringsbank en 
pleit voor vrijmaking van EU-middelen ter 
ondersteuning van urgente 
investeringsplannen; merkt op dat 
projectobligaties reeds een mechanisme 
aanreiken voor de ondersteuning van 
investeringen, maar beschouwt de zwakke 
groei- en banencijfers in de eurozone als 
een bewijs dat de eurozone zich 
ambitieuzer moet opstellen met het oog op 
de ontwikkeling van de nodige private en 
overheidsinvesteringen;

Or. en

Amendement 102
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de lidstaten COSME en 
Horizon 2020 volledig te benutten om de 
financiering van mkb-bedrijven te 
steunen, hun concurrentievermogen te 
versterken en hun duurzaamheid te 
bevorderen, niet alleen voor de korte maar 
ook voor de lange termijn;

Or. en

Amendement 103
Philippe De Backer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. wijst erop dat de Structuurfondsen en 
het Cohesiefonds vanwege hun financiële 
omvang en de doelen die ermee worden 
nagestreefd in deze tijd van forse 
budgettaire bezuinigingen en verminderde 
kredietverleningscapaciteit in de 
particuliere sector een essentiële hefboom 
vormen waarover de lidstaten kunnen 
beschikken om de economie te stimuleren 
en de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te helpen 
verwezenlijken; benadrukt in dit verband 
dat, gezien de cruciale rol die het 
cohesiebeleid vervult bij de ontwikkeling 
van nationale programma's in het kader 
van het Europees semester, dit beleid moet 
fungeren als een centraal onderdeel van 
de jaarlijkse groeianalyse voor 2014;

14. wijst erop dat de Europese fondsen in 
deze tijd van forse budgettaire 
bezuinigingen en verminderde 
kredietverleningscapaciteit in de 
particuliere sector een essentiële 
hefboomfunctie hebben waarover de 
lidstaten kunnen beschikken om de 
economie te stimuleren en de groei- en 
werkgelegenheidsdoelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te helpen 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 104
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat het cohesiebeleid
van essentieel belang is om de interne 
concurrentieverschillen en structurele 
onevenwichtigheden te verminderen;
verzoekt de Commissie dringend werk te 
maken van de herprogrammering van 
niet-bestede structuurbegrotingskredieten 
ten gunste van 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en 
mkb-bedrijven; dringt bij de Commissie 

15. is van mening dat Europese 
financiering van essentieel belang is om 
de interne concurrentieverschillen en 
structurele onevenwichtigheden te 
verminderen;
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aan op speciale oplossingen voor landen 
met een zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen 
terug te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; verzoekt de 
Commissie met dat doel na te gaan of het 
mogelijk is de door lidstaten te betalen 
bijdrage in de cofinanciering van EU-
fondsen of -programma's (in het kader 
van rubriek 1 "Duurzame groei" van het 
meerjarig financieel kader), uit te sluiten 
van de berekening van hun structurele 
tekort als omschreven in het "two-pack";

Or. en

Amendement 105
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat het cohesiebeleid van 
essentieel belang is om de interne 
concurrentieverschillen en structurele 
onevenwichtigheden te verminderen; 
verzoekt de Commissie dringend werk te 
maken van de herprogrammering van niet-
bestede structuurbegrotingskredieten ten 
gunste van 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en 
mkb-bedrijven; dringt bij de Commissie 
aan op speciale oplossingen voor landen 
met een zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen terug 
te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; verzoekt de 
Commissie met dat doel na te gaan of het 
mogelijk is de door lidstaten te betalen 
bijdrage in de cofinanciering van EU-
fondsen of -programma's (in het kader 
van rubriek 1 "Duurzame groei" van het 
meerjarig financieel kader), uit te sluiten 
van de berekening van hun structurele 

15. is van mening dat het cohesiebeleid van 
essentieel belang is om de interne 
concurrentieverschillen en structurele 
onevenwichtigheden te verminderen; 
verzoekt de Commissie dringend werk te 
maken van de herprogrammering van niet-
bestede structuurbegrotingskredieten ten 
gunste van 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en 
mkb-bedrijven; dringt bij de Commissie 
aan op speciale oplossingen voor landen 
met een zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen terug 
te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; 
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tekort als omschreven in het "two-pack";

Or. en

Amendement 106
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat het cohesiebeleid van 
essentieel belang is om de interne 
concurrentieverschillen en structurele 
onevenwichtigheden te verminderen; 
verzoekt de Commissie dringend werk te 
maken van de herprogrammering van niet-
bestede structuurbegrotingskredieten ten 
gunste van 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en 
mkb-bedrijven; dringt bij de Commissie 
aan op speciale oplossingen voor landen 
met een zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen terug 
te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; verzoekt de 
Commissie met dat doel na te gaan of het 
mogelijk is de door lidstaten te betalen 
bijdrage in de cofinanciering van EU-
fondsen of -programma's (in het kader 
van rubriek 1 "Duurzame groei" van het
meerjarig financieel kader), uit te sluiten 
van de berekening van hun structurele 
tekort als omschreven in het "two-pack";

15. is van mening dat het cohesiebeleid van 
essentieel belang is om de interne 
concurrentieverschillen en structurele 
onevenwichtigheden te verminderen; 
verzoekt de Commissie dringend werk te 
maken van de herprogrammering van niet-
bestede structuurbegrotingskredieten ten 
gunste van 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en 
mkb-bedrijven; dringt bij de Commissie 
aan op speciale oplossingen voor landen 
met een zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen terug 
te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen;  

Or. en

Amendement 107
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat het cohesiebeleid van 
essentieel belang is om de interne 
concurrentieverschillen en structurele 
onevenwichtigheden te verminderen; 
verzoekt de Commissie dringend werk te 
maken van de herprogrammering van niet-
bestede structuurbegrotingskredieten ten 
gunste van 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en 
mkb-bedrijven; dringt bij de Commissie 
aan op speciale oplossingen voor landen 
met een zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen terug 
te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; verzoekt de 
Commissie met dat doel na te gaan of het 
mogelijk is de door lidstaten te betalen 
bijdrage in de cofinanciering van EU-
fondsen of -programma's (in het kader 
van rubriek 1 "Duurzame groei" van het 
meerjarig financieel kader), uit te sluiten 
van de berekening van hun structurele 
tekort als omschreven in het "two-pack";

15. is van mening dat het cohesiebeleid van 
essentieel belang is om de interne 
concurrentieverschillen en structurele 
onevenwichtigheden te verminderen; 
verzoekt de Commissie dringend werk te 
maken van de herprogrammering van niet-
bestede structuurbegrotingskredieten ten 
gunste van 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en 
mkb-bedrijven; dringt bij de Commissie 
aan op speciale oplossingen voor landen 
met een zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen terug 
te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen;  

Or. en

Amendement 108
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat het cohesiebeleid van 
essentieel belang is om de interne 
concurrentieverschillen en structurele 
onevenwichtigheden te verminderen; 
verzoekt de Commissie dringend werk te 
maken van de herprogrammering van 
niet-bestede structuurbegrotingskredieten 
ten gunste van 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en 

15. is van mening dat het cohesiebeleid van 
essentieel belang is om de interne 
concurrentieverschillen en structurele 
onevenwichtigheden te verminderen; 
verzoekt de Commissie er op toe te zien 
dat de lidstaten bij het opstellen van de 
operationele programma's hun 
structuurfondsen inzetten voor 
werkgelegenheid en de bestrijding van 
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mkb-bedrijven; dringt bij de Commissie 
aan op speciale oplossingen voor landen 
met een zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen terug 
te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; verzoekt de 
Commissie met dat doel na te gaan of het 
mogelijk is de door lidstaten te betalen 
bijdrage in de cofinanciering van EU-
fondsen of -programma's (in het kader van 
rubriek 1 "Duurzame groei" van het 
meerjarig financieel kader), uit te sluiten 
van de berekening van hun structurele 
tekort als omschreven in het "two-pack";

jeugdwerkloosheid; dringt bij de 
Commissie aan op speciale oplossingen 
voor landen met een zeer hoge 
werkloosheid, die zich gedwongen zullen 
zien EU-middelen terug te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; verzoekt de 
Commissie met dat doel na te gaan of het 
mogelijk is de door lidstaten te betalen 
bijdrage in de cofinanciering van EU-
fondsen of -programma's (in het kader van 
rubriek 1 "Duurzame groei" van het 
meerjarig financieel kader), uit te sluiten 
van de berekening van hun structurele 
tekort als omschreven in het "two-pack";

Or. en

Amendement 109
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt bij de Commissie aan op 
toepassing van het "frontloading-
beginsel" op alle voor de periode 2014-
2020 besteedbare fondsen voor de 
lidstaten met de hoogste 
werkloosheidscijfers die in een 
diepgaande begrotingsconsolidatiefase 
verkeren, met name ten behoeve van 
programma's ter bevordering van 
economische groei, werkgelegenheid en 
strategische investeringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 110
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. dringt bij de Commissie aan op 
toepassing van het "frontloading-beginsel" 
op alle voor de periode 2014-2020 
besteedbare fondsen voor de lidstaten met 
de hoogste werkloosheidscijfers die in een 
diepgaande begrotingsconsolidatiefase 
verkeren, met name ten behoeve van 
programma's ter bevordering van 
economische groei, werkgelegenheid en 
strategische investeringen;

16. dringt bij de Commissie aan op 
toepassing van het "frontloading-beginsel" 
op de fondsen die voor de periode 2014-
2020 van essentieel belang zijn voor 
economisch herstel, zoals het Europees 
Sociaal Fonds, en daarbij zorgvuldig te 
waken voor ongewenste effecten van 
frontloading zoals het risico van 
ambtshalve te verrichten doorhaling en de 
gevolgen voor de betalingsprofielen van 
de lidstaten met de hoogste 
werkloosheidscijfers die in een diepgaande 
begrotingsconsolidatiefase verkeren, met 
name ten behoeve van programma's ter 
bevordering van economische groei, 
werkgelegenheid en strategische 
investeringen;

Or. en

Amendement 111
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat minimaal 25% van 
de nationale cohesiefondsen moet worden 
gebruikt voor specifieke programma's in 
het kader van het Europees Sociaal Fonds 
ten behoeve van de lidstaten met de 
hoogste werkloosheids- en 
armoedecijfers;

Schrappen

Or. en

Amendement 112
Philippe De Backer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. constateert met bezorgdheid dat de 
strategie van de Commissie om het 
Europese concurrentievermogen te 
herstellen middels een excessieve 
aanpassing van de loonkosten per eenheid 
product door vermindering van de 
salarissen de koopkracht van veel 
werknemers in de EU zwaar heeft 
aangetast en heeft geleid tot een verlaging 
van de gezinsinkomens en het inzakken 
van de interne vraag, waardoor de 
werkloosheid en de sociale uitsluiting nog 
verder zijn aangewakkerd, met name in de 
landen die het zwaarst door de crisis zijn 
getroffen; wijst erop dat een transversaal 
beleid tot herstel van het 
concurrentievermogen ook strategieën 
dient te omvatten waarbij meer de accent 
ligt op andere soorten productiekosten, 
prijsontwikkelingen en winstmarges;

Schrappen

Or. en

Amendement 113
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. constateert met bezorgdheid dat de 
strategie van de Commissie om het 
Europese concurrentievermogen te 
herstellen middels een excessieve 
aanpassing van de loonkosten per eenheid 
product door vermindering van de 
salarissen de koopkracht van veel 
werknemers in de EU zwaar heeft 
aangetast en heeft geleid tot een verlaging 
van de gezinsinkomens en het inzakken 

18. wijst erop dat een transversaal beleid 
tot herstel van het concurrentievermogen 
ook strategieën dient te omvatten waarbij 
meer de accent ligt op alle soorten 
productiekosten, salarissen, energiekosten 
en de kosten van ruwe grondstoffen,
prijsontwikkelingen en winstmarges; 
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van de interne vraag, waardoor de 
werkloosheid en de sociale uitsluiting nog 
verder zijn aangewakkerd, met name in de 
landen die het zwaarst door de crisis zijn 
getroffen; wijst erop dat een transversaal 
beleid tot herstel van het 
concurrentievermogen ook strategieën 
dient te omvatten waarbij meer de accent 
ligt op andere soorten productiekosten, 
prijsontwikkelingen en winstmarges;

Or. en

Amendement 114
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. constateert met bezorgdheid dat de 
strategie van de Commissie om het 
Europese concurrentievermogen te 
herstellen middels een excessieve 
aanpassing van de loonkosten per eenheid 
product door vermindering van de 
salarissen de koopkracht van veel 
werknemers in de EU zwaar heeft
aangetast en heeft geleid tot een verlaging 
van de gezinsinkomens en het inzakken 
van de interne vraag, waardoor de 
werkloosheid en de sociale uitsluiting nog 
verder zijn aangewakkerd, met name in de 
landen die het zwaarst door de crisis zijn 
getroffen; wijst erop dat een transversaal 
beleid tot herstel van het 
concurrentievermogen ook strategieën 
dient te omvatten waarbij meer de accent 
ligt op andere soorten productiekosten, 
prijsontwikkelingen en winstmarges;

18. roept op tot flexibeler en meer 
dynamische arbeidsmarkten, die in staat 
zijn zich aan te passen aan verstoringen 
in de economische situatie zonder tot 
ontslagen te leiden; wijst erop dat het 
gebrek aan interne flexibiliteit op veel 
arbeidsmarkten de oorzaak is van massale 
ontslagen die de koopkracht van veel 
werknemers in de EU zwaar hebben
aangetast en hebben geleid tot een 
verlaging van de gezinsinkomens en het 
inzakken van de interne vraag, waardoor de 
werkloosheid en de sociale uitsluiting nog
verder zijn aangewakkerd, met name in de 
landen die het zwaarst door de crisis zijn 
getroffen; wijst erop dat een transversaal 
beleid tot herstel van het 
concurrentievermogen ook strategieën 
dient te omvatten waarbij meer de accent 
ligt op andere soorten productiekosten, 
prijsontwikkelingen en winstmarges; 

Or. en
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Amendement 115
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. constateert met bezorgdheid dat de 
strategie van de Commissie om het 
Europese concurrentievermogen te 
herstellen middels een excessieve
aanpassing van de loonkosten per eenheid 
product door vermindering van de 
salarissen de koopkracht van veel 
werknemers in de EU zwaar heeft 
aangetast en heeft geleid tot een verlaging 
van de gezinsinkomens en het inzakken 
van de interne vraag, waardoor de 
werkloosheid en de sociale uitsluiting nog 
verder zijn aangewakkerd, met name in de 
landen die het zwaarst door de crisis zijn 
getroffen; wijst erop dat een transversaal 
beleid tot herstel van het 
concurrentievermogen ook strategieën 
dient te omvatten waarbij meer de accent 
ligt op andere soorten productiekosten, 
prijsontwikkelingen en winstmarges;

18. wijst de strategie van de Commissie af
die erop gericht is het Europese 
concurrentievermogen te herstellen 
middels een verlaging van de loonkosten 
per eenheid product door vermindering van 
de salarissen de koopkracht van veel 
werknemers in de EU zwaar heeft 
aangetast en heeft geleid tot een verlaging 
van de gezinsinkomens en het inzakken 
van de interne vraag, waardoor de 
werkloosheid en de sociale uitsluiting nog 
verder zijn aangewakkerd, met name in de 
landen die het zwaarst door de crisis zijn 
getroffen; wijst erop dat een transversaal 
beleid tot herstel van het 
concurrentievermogen ook strategieën 
dient te omvatten waarbij meer de accent 
ligt op andere soorten productiekosten, 
prijsontwikkelingen, winstmarges, 
kwalificatie en beroepsopleiding;

Or. en

Amendement 116
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de Commissie aan kernlanden die over 
de nodige manoeuvreerruimte beschikken 
om een expansief beleid door middel van 
loonsverhogingen te voeren; verzoekt de 
Commissie ambitieuze aanbevelingen te 
formuleren om de buitensporige deflatoire 

19. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de Commissie aan kernlanden die over 
de nodige manoeuvreerruimte beschikken 
om een expansief beleid door middel van 
loonsverhogingen te voeren; 
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druk op Zuid-Europa te helpen verlagen 
en het risico op verergering van 
onevenwichtigheden op het punt van groei 
en nieuwe werkgelegenheid in de 
eurozone tegen te gaan;

Or. en

Amendement 117
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de Commissie aan kernlanden die 
over de nodige manoeuvreerruimte 
beschikken om een expansief beleid door 
middel van loonsverhogingen te voeren; 
verzoekt de Commissie ambitieuze 
aanbevelingen te formuleren om de 
buitensporige deflatoire druk op Zuid-
Europa te helpen verlagen en het risico op 
verergering van onevenwichtigheden op 
het punt van groei en nieuwe 
werkgelegenheid in de eurozone tegen te 
gaan;

19. is ingenomen met de aanbevelingen 
van de Commissie om ten eerste door te 
gaan met de hervormingen, teneinde 
ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van 
de lonen gelijk opgaat met de 
productiviteit en op die manier zowel het 
concurrentievermogen als de totale vraag 
te bevorderen, ten tweede de segmentering 
van de arbeidsmarkt tegen te gaan, in het 
bijzonder door de 
arbeidsbeschermingswetgeving te 
moderniseren, ten derde de groei van de 
werkgelegenheid in snelgroeiende 
sectoren te stimuleren en tot slot de 
arbeidsmobiliteit te bevorderen;

Or. en

Amendement 118
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Raad zijn conclusies 
van 8 november 2011 te herzien, dat 
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aanhoudend grote overschotten op de 
lopende rekening in tegenstelling tot 
tekorten op de lopende rekening niet tot 
correctief optreden in het kader van de 
procedures bij buitensporige 
onevenwichtigheden moet leiden; verzoekt 
om een symmetrische en sociaal 
rechtvaardige correctie van 
onevenwichtigheden in de eurozone;

Or. en

Amendement 119
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. constateert dat de Commissie er in haar 
ontwerp van gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid 2014 op wijst dat de 
verlaagde loonkosten per eenheid product 
en de loonmatiging slechts langzaam en 
onvolledig hebben doorgewerkt in de 
prijsontwikkelingen, deels als gevolg van 
gelijktijdige verhogingen van de indirecte 
belastingen en door de overheid 
gereguleerde prijzen door toedoen van de 
begrotingsconsolidatie;

20. constateert dat de Commissie er in haar 
ontwerp van gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid 2014 op wijst dat de 
verlaagde loonkosten per eenheid product 
en de loonmatiging slechts langzaam en 
onvolledig hebben doorgewerkt in de 
prijsontwikkelingen, deels als gevolg van 
gelijktijdige verhogingen van de indirecte 
belastingen en door de overheid 
gereguleerde prijzen;

Or. en

Amendement 120
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. constateert dat de Commissie er in haar 
ontwerp van gezamenlijk verslag over de 

20. constateert dat de Commissie er in haar 
ontwerp van gezamenlijk verslag over de 
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werkgelegenheid 2014 op wijst dat de 
verlaagde loonkosten per eenheid product 
en de loonmatiging slechts langzaam en 
onvolledig hebben doorgewerkt in de 
prijsontwikkelingen, deels als gevolg van 
gelijktijdige verhogingen van de indirecte 
belastingen en door de overheid 
gereguleerde prijzen door toedoen van de 
begrotingsconsolidatie;

werkgelegenheid 2014 op wijst dat de 
verlaagde loonkosten per eenheid product 
en de loonmatiging hebben doorgewerkt in 
de prijsontwikkelingen, deels als gevolg 
van gelijktijdige verhogingen van de 
indirecte belastingen en door de overheid 
gereguleerde prijzen door toedoen van de 
begrotingsconsolidatie;

Or. en

Amendement 121
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat fatsoenlijke lonen niet 
alleen belangrijk zijn voor de sociale 
cohesie en rechtvaardige verhoudingen in 
de samenleving, maar ook voor het behoud 
van een sterke economie; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de ongelijkheid aan te pakken en 
fatsoenlijke salarissen te waarborgen;
verzoekt de lidstaten om de armoede onder 
werkenden te bestrijden met behulp van 
arbeidsmarktbeleid dat gericht is op het 
waarborgen van een loon waarmee mensen 
met werk in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien;

21. merkt op dat fatsoenlijke lonen niet 
alleen belangrijk zijn voor de sociale 
cohesie en rechtvaardige verhoudingen in 
de samenleving, maar ook voor het behoud 
van een sterke economie; verzoekt de 
lidstaten om de armoede onder werkenden 
te bestrijden met behulp van 
arbeidsmarktbeleid dat gericht is op het 
waarborgen van een loon waarmee mensen 
met werk in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien;

Or. en

Amendement 122
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat fatsoenlijke lonen niet 
alleen belangrijk zijn voor de sociale 
cohesie en rechtvaardige verhoudingen in 
de samenleving, maar ook voor het behoud 
van een sterke economie; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de ongelijkheid aan te pakken en 
fatsoenlijke salarissen te waarborgen;
verzoekt de lidstaten om de armoede onder 
werkenden te bestrijden met behulp van 
arbeidsmarktbeleid dat gericht is op het 
waarborgen van een loon waarmee mensen 
met werk in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien;

21. merkt op dat fatsoenlijke lonen niet 
alleen belangrijk zijn voor de sociale 
cohesie en rechtvaardige verhoudingen in 
de samenleving, maar ook voor het behoud 
van een sterke economie; verzoekt de 
lidstaten om de armoede onder werkenden 
te bestrijden met behulp van 
arbeidsmarktbeleid dat gericht is op het 
waarborgen van een loon waarmee mensen 
met werk in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien;

Or. en

Amendement 123
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat fatsoenlijke lonen niet 
alleen belangrijk zijn voor de sociale 
cohesie en rechtvaardige verhoudingen in 
de samenleving, maar ook voor het behoud 
van een sterke economie; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de ongelijkheid aan te pakken en 
fatsoenlijke salarissen te waarborgen; 
verzoekt de lidstaten om de armoede onder 
werkenden te bestrijden met behulp van 
arbeidsmarktbeleid dat gericht is op het 
waarborgen van een loon waarmee mensen 
met werk in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien;

21. merkt op dat fatsoenlijke lonen niet 
alleen belangrijk zijn voor de sociale 
cohesie en rechtvaardige verhoudingen in 
de samenleving, maar ook voor het behoud 
van een sterke economie; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten maatregelen 
voor te stellen om de ongelijkheid aan te 
pakken en fatsoenlijke salarissen te 
waarborgen; verzoekt de lidstaten om de 
armoede onder werkenden te bestrijden 
met behulp van arbeidsmarktbeleid dat 
gericht is op het waarborgen van een loon 
waarmee mensen met werk in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien;

Or. en
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Amendement 124
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. merkt op dat fatsoenlijke lonen niet 
alleen belangrijk zijn voor de sociale 
cohesie en rechtvaardige verhoudingen in 
de samenleving, maar ook voor het behoud 
van een sterke economie; verzoekt de 
Commissie maatregelen voor te stellen om 
de ongelijkheid aan te pakken en 
fatsoenlijke salarissen te waarborgen; 
verzoekt de lidstaten om de armoede onder 
werkenden te bestrijden met behulp van 
arbeidsmarktbeleid dat gericht is op het 
waarborgen van een loon waarmee mensen 
met werk in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien;

21. merkt op dat fatsoenlijke lonen en 
banen met rechten niet alleen belangrijk 
zijn voor de sociale cohesie en 
rechtvaardige verhoudingen in de 
samenleving, maar ook voor het behoud en 
de stimulering van een sterke economie; 
verzoekt de Commissie maatregelen voor 
te stellen om de ongelijkheid aan te pakken 
en fatsoenlijke salarissen te waarborgen; 
verzoekt de lidstaten om de armoede onder 
werkenden te bestrijden met behulp van 
arbeidsmarktbeleid dat gericht is op het 
waarborgen van een loon waarmee mensen 
met werk in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien, en niet de lonen, pensioenen en 
uitkeringen te verlagen;

Or. en

Amendement 125
Joanna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. merkt op dat vrouwen de aanjagers 
van de werkgelegenheidsgroei in Europa 
zijn, en dat er daarom meer moet worden 
gedaan om het productiepotentieel van de 
vrouwelijke beroepsbevolking volledig te 
benutten, door een betere uitvoering van 
het beleid op het gebied van gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen en door 
de EU-middelen op dit gebied effectiever 
in te zetten;
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Or. en

Amendement 126
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te overwegen om de druk op 
de lonen te verminderen via 
minimumloonregelingen, die per land 
kunnen verschillen om de gemiddelde 
loonverhoudingen en verschillen in 
productiviteit te weerspiegelen; wijst erop 
dat een dergelijke maatregel de 
mogelijkheid kan bieden om 
deflatierisico's en ongelijkheid te 
verminderen en om nominale 
onevenwichtigheden qua 
concurrentievermogen en lopende 
rekening te beperken;

Schrappen

Or. en

Amendement 127
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te overwegen om de druk op 
de lonen te verminderen via 
minimumloonregelingen, die per land 
kunnen verschillen om de gemiddelde 
loonverhoudingen en verschillen in 
productiviteit te weerspiegelen; wijst erop 
dat een dergelijke maatregel de 
mogelijkheid kan bieden om deflatierisico's 

22. verzoekt de lidstaten de mogelijkheid 
te overwegen om de druk op de lonen te 
verminderen via minimumloonregelingen; 
wijst erop dat een dergelijke maatregel de 
mogelijkheid kan bieden om deflatierisico's 
en ongelijkheid te verminderen en om 
nominale onevenwichtigheden qua 
concurrentievermogen en lopende rekening 
te beperken;
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en ongelijkheid te verminderen en om 
nominale onevenwichtigheden qua 
concurrentievermogen en lopende rekening 
te beperken;

Or. en

Amendement 128
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te overwegen om de druk op 
de lonen te verminderen via 
minimumloonregelingen, die per land 
kunnen verschillen om de gemiddelde 
loonverhoudingen en verschillen in 
productiviteit te weerspiegelen; wijst erop 
dat een dergelijke maatregel de 
mogelijkheid kan bieden om deflatierisico's 
en ongelijkheid te verminderen en om 
nominale onevenwichtigheden qua 
concurrentievermogen en lopende rekening 
te beperken;

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te overwegen om de druk op 
de lonen te verminderen via 
minimumloonregelingen, in die landen 
waar deze bestaan, en die per land kunnen 
verschillen om de gemiddelde 
loonverhoudingen en verschillen in 
productiviteit te weerspiegelen; wijst erop 
dat een dergelijke maatregel de 
mogelijkheid kan bieden om deflatierisico's 
en ongelijkheid te verminderen en om 
nominale onevenwichtigheden qua 
concurrentievermogen en lopende rekening 
te beperken;

Or. en

Amendement 129
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te overwegen om de druk op 
de lonen te verminderen via 
minimumloonregelingen, die per land 

22. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te overwegen om de druk op 
de lonen te verminderen via 
minimumloonregelingen, die per land 
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kunnen verschillen om de gemiddelde 
loonverhoudingen en verschillen in 
productiviteit te weerspiegelen; wijst erop 
dat een dergelijke maatregel de 
mogelijkheid kan bieden om 
deflatierisico's en ongelijkheid te 
verminderen en om nominale 
onevenwichtigheden qua 
concurrentievermogen en lopende rekening 
te beperken;

kunnen verschillen om de gemiddelde 
loonverhoudingen en verschillen in 
productiviteit te weerspiegelen, en/of via 
versterking van collectieve 
overeenkomsten en, in dit verband, van de 
rol van de sociale partners op alle 
relevante niveaus; wijst erop dat dergelijke 
maatregelen de mogelijkheid kunnen
bieden om deflatierisico's en ongelijkheid 
te verminderen en om nominale 
onevenwichtigheden qua 
concurrentievermogen en lopende rekening 
te beperken;

Or. en

Amendement 130
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. onderstreept dat de kwaliteit van de 
banen in een kennisintensieve economie 
essentieel is om een hoge 
arbeidsproductiviteit en snelle innovatie te 
bevorderen door middel van goed 
opgeleide, flexibele en toegewijde 
werknemers die kunnen werken onder 
fatsoenlijke gezondheids- en 
veiligheidscondities, en met een gevoel van 
zekerheid en redelijke werktijden; is van 
mening dat deze aspecten onvoldoende 
aan bod komen in de jaarlijkse 
groeianalyse 2014, en verzoekt de 
Commissie daarin verbetering te brengen 
in de landenspecifieke aanbevelingen 
voor 2014; is van mening dat in de 
beleidsrichtsnoeren vooral aandacht moet 
worden besteed aan de toegang van 
werknemers tot een minimaal pakket 
arbeidsrechten, zoals neergelegd in de 
Verdragen en zonder afbreuk te doen aan 

23. onderstreept dat de kwaliteit van de 
banen in een kennisintensieve economie 
essentieel is om een hoge 
arbeidsproductiviteit en snelle innovatie te 
bevorderen door middel van goed 
opgeleide, flexibele en toegewijde 
werknemers die kunnen werken onder 
fatsoenlijke gezondheids- en 
veiligheidscondities, en met een gevoel van 
zekerheid en redelijke werktijden;
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de wetgeving van de lidstaten;

Or. en

Amendement 131
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderstreept dat de excessieve 
begrotingsconsolidatie heeft geleid tot een 
te zware nadruk op het afbouwen van 
overheidsschulden, hetgeen ten koste is 
gegaan van de schuldreductie in de 
particuliere sector; merkt op dat in de 
jaarlijkse groeianalyse vooral het accent 
ligt op de risico's van een hoge 
overheidsschuld, maar dat het IMF al 
heeft gewaarschuwd dat de voornaamste 
belemmering voor de Europese groei en 
werkgelegenheid in feite gelegen is in de 
particuliere schuldenlast (van 
huishoudens en bedrijven);

Schrappen

Or. en

Amendement 132
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. onderstreept dat de excessieve 
begrotingsconsolidatie heeft geleid tot een 
te zware nadruk op het afbouwen van 
overheidsschulden, hetgeen ten koste is 
gegaan van de schuldreductie in de 
particuliere sector; merkt op dat in de 
jaarlijkse groeianalyse vooral het accent 

24. merkt op dat in de jaarlijkse 
groeianalyse vooral het accent ligt op de 
risico's van een hoge overheidsschuld, 
maar dat het IMF al heeft gewaarschuwd 
dat de voornaamste belemmering voor de 
Europese groei en werkgelegenheid in feite 
gelegen is in de particuliere schuldenlast 
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ligt op de risico's van een hoge 
overheidsschuld, maar dat het IMF al 
heeft gewaarschuwd dat de voornaamste 
belemmering voor de Europese groei en 
werkgelegenheid in feite gelegen is in de 
particuliere schuldenlast (van 
huishoudens en bedrijven);

(van huishoudens en bedrijven);

Or. en

Amendement 133
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat een duurzame uitweg 
uit de crisis noopt tot effectieve 
maatregelen om een oplossing te vinden 
voor de opgelopen schuldenlast, het 
interne liquiditeitstekort en de 
achterblijvende investeringen; wijst er 
eens te meer op dat een draaglijke 
schuldenlast een elementaire voorwaarde is 
voor investeringen, groei en 
werkgelegenheid; dringt bij de Commissie 
aan op maatregelen om een ordentelijke 
schuldsanering mogelijk te maken, met 
name voor huishoudens en mkb-bedrijven;

25. wijst er eens te meer op dat een 
draaglijke schuldenlast een elementaire 
voorwaarde is voor investeringen, groei en 
werkgelegenheid; dringt bij de Commissie 
aan op maatregelen om een ordentelijke 
schuldsanering mogelijk te maken, met 
name voor huishoudens en mkb-bedrijven;

Or. en

Amendement 134
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. benadrukt dat een duurzame uitweg uit 
de crisis noopt tot effectieve maatregelen 

25. benadrukt dat een duurzame uitweg uit 
de crisis noopt tot effectieve maatregelen 
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om een oplossing te vinden voor de 
opgelopen schuldenlast, het interne 
liquiditeitstekort en de achterblijvende 
investeringen; wijst er eens te meer op dat 
een draaglijke schuldenlast een elementaire 
voorwaarde is voor investeringen, groei en 
werkgelegenheid; dringt bij de Commissie 
aan op maatregelen om een ordentelijke 
schuldsanering mogelijk te maken, met 
name voor huishoudens en mkb-
bedrijven;

om een oplossing te vinden voor de 
opgelopen schuldenlast, het interne 
liquiditeitstekort en de achterblijvende 
investeringen; wijst er eens te meer op dat 
een draaglijke schuldenlast een elementaire 
voorwaarde is voor investeringen, groei en 
werkgelegenheid; 

Or. en

Amendement 135
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. dringt er, met het oog op het feit 
dat de hoge schuldenlast van huishoudens 
in landen die hard door de crisis getroffen 
zijn een groot probleem vormt, dat dit de 
kernwaarden bedreigt, dat een groot 
aantal mensen hierdoor in armoede leeft 
en te maken heeft met dakloosheid en 
sociale uitsluiting, en dat het functioneren 
van de bankensector hierdoor negatief 
beïnvloed wordt, bij de lidstaten op aan 
een financieel en sociaal efficiënt kader te 
ontwikkelen voor de aanpak van de 
problematiek van huishoudens met een 
hoge schuldenlast, teneinde de 
houdbaarheid van het functioneren van 
de bankensector te garanderen en de 
sociale cohesie te waarborgen.

Or. en
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Amendement 136
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. maakt erop attent dat mkb-bedrijven 
zich geconfronteerd zien met de hoogste 
kredietkosten en met een steeds verdere 
inkrimping van de beschikbaarheid van 
krediet; benadrukt dat dit niet alleen de 
groei en de werkgelegenheid in de EU 
belemmert, gezien het omvangrijke 
potentieel van mkb'ers om nieuwe banen te 
creëren, maar dat daardoor ook de 
onevenwichtigheden in de eurozone 
verergeren omdat de verschillen in de 
kosten van bankkrediet tussen kern- en 
perifere landen steeds zorgwekkender 
proporties aannemen; beschouwt het als 
positief dat het belang van de toegang van 
mkb-bedrijven tot financiering wordt 
onderkend, en dringt er bij de lidstaten op 
aan de toegang tot financiering voor 
mkb'ers tot een absolute prioriteit te 
verheffen in hun nationale groeiplannen; 
dringt er bij de lidstaten op aan eenvoudige 
toegang te verschaffen tot de EU-middelen 
die daarvoor bestemd zijn;

26. maakt erop attent dat mkb-bedrijven 
zich geconfronteerd zien met de hoogste 
kredietkosten en met een steeds verdere 
inkrimping van de beschikbaarheid van 
krediet; benadrukt dat dit niet alleen de 
groei en de werkgelegenheid in de EU 
belemmert, gezien het omvangrijke 
potentieel van mkb'ers om nieuwe banen te 
creëren, maar dat daardoor ook de 
onevenwichtigheden in de eurozone 
verergeren omdat de verschillen in de 
kosten van bankkrediet tussen kern- en 
perifere landen steeds zorgwekkender 
proporties aannemen; benadrukt dat het 
snel realiseren van een volwaardige 
Europese bankenunie een vereiste is om 
dit tegen te gaan; beschouwt het als 
positief dat het belang van de toegang van 
mkb-bedrijven tot financiering wordt 
onderkend, en dringt er bij de lidstaten op 
aan de toegang tot financiering voor 
mkb'ers tot een absolute prioriteit te 
verheffen in hun nationale groeiplannen; 
dringt er bij de lidstaten op aan eenvoudige 
toegang te verschaffen tot de EU-middelen 
die daarvoor bestemd zijn;

Or. en

Amendement 137
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 

Ontwerpresolutie Amendement

26. maakt erop attent dat mkb-bedrijven 26. maakt erop attent dat mkb-bedrijven 
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zich geconfronteerd zien met de hoogste 
kredietkosten en met een steeds verdere
inkrimping van de beschikbaarheid van 
krediet; benadrukt dat dit niet alleen de 
groei en de werkgelegenheid in de EU 
belemmert, gezien het omvangrijke 
potentieel van mkb'ers om nieuwe banen te 
creëren, maar dat daardoor ook de 
onevenwichtigheden in de eurozone 
verergeren omdat de verschillen in de 
kosten van bankkrediet tussen kern- en 
perifere landen steeds zorgwekkender 
proporties aannemen; beschouwt het als 
positief dat het belang van de toegang van 
mkb-bedrijven tot financiering wordt 
onderkend, en dringt er bij de lidstaten op 
aan de toegang tot financiering voor 
mkb'ers tot een absolute prioriteit te 
verheffen in hun nationale groeiplannen; 
dringt er bij de lidstaten op aan eenvoudige 
toegang te verschaffen tot de EU-middelen 
die daarvoor bestemd zijn;

zich geconfronteerd zien met de hoogste 
kredietkosten en met een inkrimping van 
de beschikbaarheid van krediet; benadrukt 
dat dit niet alleen de groei en de 
werkgelegenheid in de EU belemmert, 
gezien het omvangrijke potentieel van 
mkb'ers om nieuwe banen te creëren, maar 
dat daardoor ook de onevenwichtigheden 
in de eurozone verergeren omdat de 
verschillen in de kosten van bankkrediet 
tussen de lidstaten steeds zorgwekkender 
proporties aannemen; beschouwt het als 
positief dat het belang van de toegang van 
mkb-bedrijven tot financiering wordt 
onderkend, en dringt er bij de lidstaten op 
aan de toegang tot financiering voor 
mkb'ers tot een absolute prioriteit te 
verheffen in hun nationale groeiplannen; 
dringt er bij de lidstaten op aan eenvoudige 
toegang te verschaffen tot de EU-middelen 
die daarvoor bestemd zijn;

Or. en

Amendement 138
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie zich samen met 
de lidstaten te verbinden tot de instelling 
van recycleerbare leninginstrumenten, die 
moeten worden gefinancierd middels een 
combinatie van officiële en particuliere 
middelen en/of met ondersteuning van door 
Europese instellingen zoals de Europese 
Investeringsbank uitgegeven garanties, 
teneinde de liquiditeit voor huishoudens en 
mkb'ers dringend te herstellen;

27. is ingenomen met de verschillende 
leninginstrumenten, die moeten worden 
gefinancierd middels een combinatie van 
officiële en particuliere middelen en/of met 
ondersteuning van door Europese 
instellingen zoals de Europese 
Investeringsbank uitgegeven garanties, die 
ertoe bijdragen de liquiditeit voor 
huishoudens en mkb'ers te herstellen;

Or. en
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Amendement 139
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie zich samen 
met de lidstaten te verbinden tot de 
instelling van recycleerbare 
leninginstrumenten, die moeten worden 
gefinancierd middels een combinatie van 
officiële en particuliere middelen en/of met 
ondersteuning van door Europese 
instellingen zoals de Europese 
Investeringsbank uitgegeven garanties, 
teneinde de liquiditeit voor huishoudens en 
mkb'ers dringend te herstellen;

27. verzoekt de Commissie zich samen met 
de lidstaten te verbinden tot het stimuleren 
van crowd-funding en onderlinge 
leningen, en de instelling van 
recycleerbare leninginstrumenten, die 
moeten worden gefinancierd middels een 
combinatie van officiële en particuliere 
middelen en/of met ondersteuning van door 
Europese instellingen zoals de Europese 
Investeringsbank uitgegeven garanties, 
teneinde de liquiditeit voor huishoudens en 
mkb'ers dringend te herstellen;

Or. en

Amendement 140
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 

Ontwerpresolutie Amendement

28. dringt aan op uitbreiding van de 
alternatieve financieringsbronnen voor de 
particuliere sector, bv. in de vorm van 
sterke coöperatieve of openbare 
ontwikkelingsbanken, die het doorsluizen 
van liquiditeit naar de reële economie 
kunnen helpen bevorderen en kunnen 
zorgen voor adequate project- en 
ontwikkelingsfinanciering;

Schrappen

Or. en
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Amendement 141
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 

Ontwerpresolutie Amendement

29. verzoekt de Commissie om de 
presentatie van de nationale algemene en 
jeugdwerkgelegenheidsplannen in de 
landenspecifieke aanbevelingen voor 2014 
verplicht te stellen; betreurt dat een 
significant aantal lidstaten, ondanks 
herhaalde verzoeken van het Parlement, in 
2013 niet met dergelijke plannen zijn 
gekomen;

29. verzoekt de lidstaten om nationale 
algemene en 
jeugdwerkgelegenheidsplannen te 
presenteren in de nationale 
hervormingsplannen voor 2014; betreurt 
dat een significant aantal lidstaten, ondanks 
herhaalde verzoeken van het Parlement, in 
2013 niet met dergelijke plannen zijn 
gekomen;

Or. en

Amendement 142
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. betreurt dat de Raad het verzoek van 
het Parlement om in zijn richtsnoeren voor 
2013 met name aandacht te schenken aan 
arbeidskwaliteit, niet in acht heeft 
genomen; verzoekt de Commissie 
arbeidskwaliteit, opleiding, toegang tot 
levenslang leren, de basisrechten van 
werknemers, alsmede ondersteuning van de 
mobiliteit op de arbeidsmarkt en 
zelfstandig ondernemerschap door 
vergroting van de veiligheid van 
werknemers op te nemen in de op de 
jaarlijkse groeianalyse voor 2014 
gebaseerde landenspecifieke 
aanbevelingen;

30. betreurt dat de Raad het verzoek van 
het Parlement om in zijn richtsnoeren voor 
2013 met name aandacht te schenken aan 
arbeidskwaliteit, niet in acht heeft 
genomen; verzoekt de Commissie 
arbeidskwaliteit, opleiding, duale 
leerstelsels, toegang tot levenslang leren, 
de basisrechten van werknemers, alsmede 
ondersteuning van de mobiliteit op de 
arbeidsmarkt en zelfstandig 
ondernemerschap door vergroting van de 
veiligheid van werknemers op te nemen in 
de op de jaarlijkse groeianalyse voor 2014 
gebaseerde landenspecifieke 
aanbevelingen;
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Or. en

Amendement 143
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 

Ontwerpresolutie Amendement

30. betreurt dat de Raad het verzoek van 
het Parlement om in zijn richtsnoeren voor 
2013 met name aandacht te schenken aan 
arbeidskwaliteit, niet in acht heeft 
genomen; verzoekt de Commissie 
arbeidskwaliteit, opleiding, toegang tot 
levenslang leren, de basisrechten van 
werknemers, alsmede ondersteuning van 
de mobiliteit op de arbeidsmarkt en 
zelfstandig ondernemerschap door 
vergroting van de veiligheid van 
werknemers op te nemen in de op de 
jaarlijkse groeianalyse voor 2014 
gebaseerde landenspecifieke 
aanbevelingen;

30. betreurt dat de Raad het verzoek van 
het Parlement om in zijn richtsnoeren voor 
2013 met name aandacht te schenken aan 
arbeidskwaliteit, niet in acht heeft 
genomen;

Or. en

Amendement 144
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept dat de door te voeren 
arbeidsmarkthervormingen zich vooral 
moeten richten op verhoging van de 
arbeidsproductiviteit en -efficiëntie om zo 
het concurrentievermogen van de 
economie van de EU te verbeteren en te 
zorgen voor duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid, en dat zij tegelijkertijd 

31. onderstreept dat de door te voeren 
arbeidsmarkthervormingen zich vooral 
moeten richten op verhoging van de 
arbeidsproductiviteit en -efficiëntie om zo 
het concurrentievermogen van de 
economie van de EU te verbeteren en te 
zorgen voor duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid; is van mening dat de 
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het Europees sociaal acquis en de 
beginselen daarvan strikt moeten 
respecteren, zowel naar de letter als naar 
de geest; is van mening dat de beoogde 
arbeidsmarkthervormingen op dusdanige 
wijze dienen te worden uitgevoerd dat de 
kwaliteit van de werkgelegenheid erdoor 
wordt bevorderd;

beoogde arbeidsmarkthervormingen op 
dusdanige wijze dienen te worden 
uitgevoerd dat de kwaliteit van de 
werkgelegenheid erdoor wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 145
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 

Ontwerpresolutie Amendement

31. onderstreept dat de door te voeren 
arbeidsmarkthervormingen zich vooral 
moeten richten op verhoging van de 
arbeidsproductiviteit en -efficiëntie om zo 
het concurrentievermogen van de 
economie van de EU te verbeteren en te 
zorgen voor duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid, en dat zij tegelijkertijd 
het Europees sociaal acquis en de 
beginselen daarvan strikt moeten 
respecteren, zowel naar de letter als naar de 
geest; is van mening dat de beoogde 
arbeidsmarkthervormingen op dusdanige 
wijze dienen te worden uitgevoerd dat de 
kwaliteit van de werkgelegenheid erdoor 
wordt bevorderd;

31. onderstreept dat de door te voeren 
arbeidsmarkthervormingen zich vooral 
moeten richten op verhoging van de 
arbeidsproductiviteit en -efficiëntie om zo 
het concurrentievermogen van de 
economie van de EU te verbeteren en te 
zorgen voor duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid, en dat zij tegelijkertijd 
het Europees sociaal acquis en de 
beginselen daarvan strikt moeten 
respecteren, zowel naar de letter als naar de 
geest; is van mening dat de beoogde 
arbeidsmarkthervormingen op dusdanige 
wijze dienen te worden uitgevoerd dat 
interne flexibiliteit en de kwaliteit van de 
werkgelegenheid erdoor worden
bevorderd;

Or. en

Amendement 146
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. is van mening dat via structurele 
arbeidsmarkthervormingen moet worden 
gestreefd naar interne flexibiliteit met het 
oog op het behoud van de 
werkgelegenheid in economisch moeilijke 
tijden, en dat deze hervormingen tevens de 
kwaliteit van de werkgelegenheid moeten 
waarborgen, veiligheid moeten bieden bij 
de overgang van de ene baan naar de 
andere, er garant voor moeten staan dat 
werkloosheidsuitkeringen zijn gebaseerd 
op strikte activeringseisen en gekoppeld 
zijn aan re-integratiemaatregelen met 
behoud van voldoende prikkels om te 
gaan werken enerzijds en een fatsoenlijk 
inkomen anderzijds, moeten voorzien in 
de sluiting van contractuele regelingen ter
bestrijding van de segmentering van de 
arbeidsmarkt, moeten anticiperen op 
economische herstructureringen en toegang 
tot levenslang leren moeten garanderen;

32. is van mening dat structurele 
arbeidsmarkthervormingen moeten worden 
ingezet om de segmentering van de 
arbeidsmarkt tegen te gaan, moeten 
anticiperen op economische 
herstructureringen en toegang tot 
levenslang leren moeten garanderen;

Or. en

Amendement 147
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. is van mening dat via structurele 
arbeidsmarkthervormingen moet worden 
gestreefd naar interne flexibiliteit met het 
oog op het behoud van de werkgelegenheid 
in economisch moeilijke tijden, en dat deze 
hervormingen tevens de kwaliteit van de 
werkgelegenheid moeten waarborgen, 
veiligheid moeten bieden bij de overgang 
van de ene baan naar de andere, er garant 
voor moeten staan dat 

32. is van mening dat via structurele 
arbeidsmarkthervormingen moet worden 
gestreefd naar interne flexibiliteit met het 
oog op het behoud van de werkgelegenheid 
in economisch moeilijke tijden, en dat deze 
hervormingen tevens de kwaliteit van de 
werkgelegenheid moeten waarborgen, 
veiligheid moeten bieden bij de overgang 
van de ene baan naar de andere, er garant 
voor moeten staan dat 
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werkloosheidsuitkeringen zijn gebaseerd 
op strikte activeringseisen en gekoppeld 
zijn aan re-integratiemaatregelen met 
behoud van voldoende prikkels om te gaan 
werken enerzijds en een fatsoenlijk 
inkomen anderzijds, moeten voorzien in de 
sluiting van contractuele regelingen ter 
bestrijding van de segmentering van de 
arbeidsmarkt, moeten anticiperen op 
economische herstructureringen en toegang 
tot levenslang leren moeten garanderen;

werkloosheidsuitkeringen zijn gebaseerd 
op strikte activeringseisen en gekoppeld 
zijn aan re-integratiemaatregelen met 
behoud van voldoende prikkels om te gaan 
werken enerzijds en een fatsoenlijk 
inkomen anderzijds, moeten voorzien in de 
sluiting van contractuele regelingen ter 
bestrijding van de segmentering van de 
arbeidsmarkt, moeten anticiperen op 
economische herstructureringen en toegang 
tot levenslang leren moeten garanderen; is 
ervan overtuigd dat een concurrerende 
arbeidsmarkt slechts door een 
uitgebalanceerde flexiezekerheid kan 
worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 148
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 

Ontwerpresolutie Amendement

32. is van mening dat via structurele 
arbeidsmarkthervormingen moet worden 
gestreefd naar interne flexibiliteit met het 
oog op het behoud van de 
werkgelegenheid in economisch moeilijke 
tijden, en dat deze hervormingen tevens de 
kwaliteit van de werkgelegenheid moeten 
waarborgen, veiligheid moeten bieden bij 
de overgang van de ene baan naar de 
andere, er garant voor moeten staan dat 
werkloosheidsuitkeringen zijn gebaseerd 
op strikte activeringseisen en gekoppeld 
zijn aan re-integratiemaatregelen met 
behoud van voldoende prikkels om te gaan 
werken enerzijds en een fatsoenlijk 
inkomen anderzijds, moeten voorzien in de 
sluiting van contractuele regelingen ter 
bestrijding van de segmentering van de 
arbeidsmarkt, moeten anticiperen op 

32. is van mening dat via structurele 
arbeidsmarkthervormingen 
kwaliteitsbanen met sociale rechten 
moeten worden gecreëerd, en dat deze 
hervormingen tevens de kwaliteit van de 
werkgelegenheid moeten waarborgen, 
veiligheid moeten bieden bij de overgang 
van de ene baan naar de andere, er garant 
voor moeten staan dat 
werkloosheidsuitkeringen zijn gebaseerd 
op strikte activeringseisen en gekoppeld 
zijn aan re-integratiemaatregelen met 
behoud van voldoende prikkels om te gaan 
werken enerzijds en een fatsoenlijk 
inkomen anderzijds, moeten voorzien in de 
sluiting van contractuele regelingen ter 
bestrijding van de segmentering van de 
arbeidsmarkt, moeten anticiperen op 
economische herstructureringen en toegang 
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economische herstructureringen en toegang 
tot levenslang leren moeten garanderen;

tot levenslang leren moeten garanderen, en 
sociale zekerheid (gezondheidszorg, 
zwangerschapsverlof, etc.);

Or. en

Amendement 149
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. constateert met bezorgdheid dat het 
versoepelen van de voorwaarden voor 
bedrijven om niet deel te nemen aan op 
een hoger niveau gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten en om sectorale 
loonakkoorden te herzien, impliceert dat 
een groot aantal werknemers geen 
gebruik meer kunnen maken van hun 
recht op collectieve 
arbeidsovereenkomsten;

Schrappen

Or. en

Amendement 150
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 

Ontwerpresolutie Amendement

33. constateert met bezorgdheid dat het 
versoepelen van de voorwaarden voor 
bedrijven om niet deel te nemen aan op 
een hoger niveau gesloten collectieve 
arbeidsovereenkomsten en om sectorale 
loonakkoorden te herzien, impliceert dat 
een groot aantal werknemers geen 
gebruik meer kunnen maken van hun 

Schrappen
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recht op collectieve 
arbeidsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 151
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt het belang van een actief 
arbeidsmarktbeleid in de huidige context; 
is ernstig verontrust over het feit dat 
diverse lidstaten, in weerwil van de 
toenemende werkloosheid, hebben 
gesneden in hun budgetten voor de 
financiering van een actief 
arbeidsmarktbeleid; verzoekt de lidstaten, 
in nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het bereik en de effectiviteit van 
actieve arbeidsmarktvoorzieningen te 
vergroten;

34. benadrukt het belang van een actief, 
alomvattend en inclusief 
arbeidsmarktbeleid in de huidige context; 
is ernstig verontrust over het feit dat 
diverse lidstaten, in weerwil van de 
toenemende werkloosheid, hebben 
gesneden in hun budgetten voor de 
financiering van een actief, alomvattend en 
inclusief arbeidsmarktbeleid; verzoekt de 
lidstaten, in nauwe samenwerking met de 
sociale partners, het bereik en de 
effectiviteit van actieve 
arbeidsmarktvoorzieningen te vergroten;

Or. en

Amendement 152
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie voorzieningen 
te treffen die zijn toegesneden op het 
creëren van banen voor langdurig 
werklozen, oudere werklozen, vrouwen en 
andere prioritaire groepen die bijzonder 
hard zijn getroffen door de crisis, zoals 

35. verzoekt de Commissie in nauwe 
samenwerking met de private sector 
voorzieningen te treffen die zijn 
toegesneden op het creëren van banen voor 
langdurig werklozen, oudere werklozen, 
vrouwen en andere prioritaire groepen die 
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immigranten en mensen met een 
handicap;

bijzonder hard zijn getroffen door de crisis;

Or. en

Amendement 153
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 

Ontwerpresolutie Amendement

35. verzoekt de Commissie voorzieningen 
te treffen die zijn toegesneden op het 
creëren van banen voor langdurig 
werklozen, oudere werklozen, vrouwen en 
andere prioritaire groepen die bijzonder 
hard zijn getroffen door de crisis, zoals 
immigranten en mensen met een handicap;

verzoekt de lidstaten voorzieningen te 
treffen die zijn toegesneden op het creëren 
van banen voor langdurig werklozen, 
oudere werklozen, vrouwen en andere 
prioritaire groepen die bijzonder hard zijn 
getroffen door de crisis, zoals immigranten 
en mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 154
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. verzoekt de lidstaten banenplannen 
te presenteren met gerichte maatregelen 
om werkgelegenheid te scheppen, 
waaronder in het bijzonder in de sectoren 
die door de Commissie zijn aangemerkt 
als sectoren met een groot potentieel, met 
name in de gezondheidszorg- en 
welzijnssector (witte banen), 
koolstofarme, hulpbronnenefficiënte 
economie ("groene banen") en de ICT-
sector;

Or. en
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Amendement 155
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 bis. benadrukt het belang van 
Erasmus+ en de belangrijke bijdrage die 
het Europees programma voor onderwijs, 
opleiding, jongeren, sport en talen kan 
leveren aan het verbeteren van de 
arbeidsmarktsituatie, met name die van 
jongeren;

Or. en

Amendement 156
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

35 ter. benadrukt het belang van nauwere 
samenwerking tussen openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA's) voor het 
ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 
Europa-brede, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde "benchlearning"-systemen en
voor het ten uitvoer leggen van Europese 
arbeidsmarktinitiatieven;

Or. en

Amendement 157
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 
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Ontwerpresolutie Amendement

36. constateert eens te meer met grote 
bezorgdheid dat de jeugdwerkloosheid nog 
steeds blijft stijgen; merkt op dat de situatie 
voor werkloze jongeren bijzonder 
zorgwekkend is; dringt er daarom bij de 
Commissie en de lidstaten op aan dringend 
actie te ondernemen op dit gebied; pleit 
voor een Europees pact voor 
jeugdwerkgelegenheid om de reeds sedert 
geruime tijd overeengekomen maatregelen 
ten uitvoer te leggen, alsook voor de 
beschikbaarstelling van nieuwe 
hulpmiddelen en voor maatregelen om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken, en het 
aantal jongeren zonder werk, scholing of 
opleiding (zgn. NEET's) terug te dringen, 
onder inaanmerkingneming van de 
kwalitatieve aspecten van fatsoenlijk werk 
dat volledig voldoet aan de fundamentele 
arbeidsvoorwaarden;

36. constateert eens te meer met grote 
bezorgdheid dat de jeugdwerkloosheid nog 
steeds blijft stijgen; merkt op dat de situatie 
voor werkloze jongeren bijzonder 
zorgwekkend is; dringt er daarom bij de 
Commissie en de lidstaten op aan dringend 
actie te ondernemen op dit gebied; verzoekt 
de lidstaten de reeds sedert geruime tijd 
overeengekomen maatregelen ten uitvoer 
te leggen, en roept op tot de 
beschikbaarstelling van nieuwe 
hulpmiddelen en tot maatregelen om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken, en het 
aantal jongeren zonder werk, scholing of 
opleiding (zgn. NEET's) terug te dringen, 
onder inaanmerkingneming van de 
kwalitatieve aspecten van fatsoenlijk werk 
dat volledig voldoet aan de fundamentele 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 158
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. constateert eens te meer met grote 
bezorgdheid dat de jeugdwerkloosheid nog 
steeds blijft stijgen; merkt op dat de situatie 
voor werkloze jongeren bijzonder 
zorgwekkend is; dringt er daarom bij de 
Commissie en de lidstaten op aan dringend 
actie te ondernemen op dit gebied; pleit 
voor een Europees pact voor 
jeugdwerkgelegenheid om de reeds sedert 
geruime tijd overeengekomen maatregelen 
ten uitvoer te leggen, alsook voor de 
beschikbaarstelling van nieuwe 

36. constateert eens te meer met grote 
bezorgdheid dat de jeugdwerkloosheid nog 
steeds blijft stijgen; merkt op dat de situatie 
voor werkloze jongeren bijzonder 
zorgwekkend is; dringt er daarom bij de 
Commissie en de lidstaten op aan dringend 
actie te ondernemen op dit gebied; pleit 
voor een Europees pact voor 
jeugdwerkgelegenheid om de reeds sedert 
geruime tijd overeengekomen of nieuwe
maatregelen ten uitvoer te leggen om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken, en het 
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hulpmiddelen en voor maatregelen om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken, en het 
aantal jongeren zonder werk, scholing of 
opleiding (zgn. NEET's) terug te dringen, 
onder inaanmerkingneming van de 
kwalitatieve aspecten van fatsoenlijk werk 
dat volledig voldoet aan de fundamentele 
arbeidsvoorwaarden;

aantal jongeren zonder werk, scholing of 
opleiding (zgn. NEET's) terug te dringen, 
onder inaanmerkingneming van de 
kwalitatieve aspecten van fatsoenlijk werk 
dat volledig voldoet aan de fundamentele 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 159
Joanna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36 

Ontwerpresolutie Amendement

36. constateert eens te meer met grote 
bezorgdheid dat de jeugdwerkloosheid nog 
steeds blijft stijgen; merkt op dat de 
situatie voor werkloze jongeren bijzonder 
zorgwekkend is; dringt er daarom bij de 
Commissie en de lidstaten op aan dringend 
actie te ondernemen op dit gebied; pleit 
voor een Europees pact voor 
jeugdwerkgelegenheid om de reeds sedert 
geruime tijd overeengekomen maatregelen 
ten uitvoer te leggen, alsook voor de 
beschikbaarstelling van nieuwe 
hulpmiddelen en voor maatregelen om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken, en het 
aantal jongeren zonder werk, scholing of 
opleiding (zgn. NEET's) terug te dringen, 
onder inaanmerkingneming van de 
kwalitatieve aspecten van fatsoenlijk werk 
dat volledig voldoet aan de fundamentele 
arbeidsvoorwaarden;

36. constateert eens te meer met grote 
bezorgdheid dat de jeugdwerkloosheid nog 
steeds zeer hoog is; merkt op dat de 
situatie voor werkloze jongeren bijzonder 
zorgwekkend is; dringt er daarom bij de 
Commissie en de lidstaten op aan dringend 
actie te ondernemen om jongeren te 
integreren op de arbeidsmarkt; pleit voor 
een Europees pact voor 
jeugdwerkgelegenheid om de reeds sedert 
geruime tijd overeengekomen maatregelen 
ten uitvoer te leggen, alsook voor de 
beschikbaarstelling van nieuwe 
hulpmiddelen en voor maatregelen om de 
jeugdwerkloosheid aan te pakken, en het 
aantal jongeren zonder werk, scholing of 
opleiding (zgn. NEET's) terug te dringen, 
onder inaanmerkingneming van de 
kwalitatieve aspecten van fatsoenlijk werk 
dat volledig voldoet aan de fundamentele 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en
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Amendement 160
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. is ingenomen met het feit dat de Raad 
de Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat 
er in het volgende meerjarig financieel 
kader zes miljard euro gereserveerd is voor 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
verzoekt de lidstaten om de 
jongerengarantieregelingen met spoed te 
implementeren, de beschikbare middelen 
efficiënt te gebruiken en zich daarbij te 
concentreren op de jongeren die zich 
bevinden in de moeilijkste situaties;

37. is ingenomen met het feit dat de Raad 
de Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat 
er in het volgende meerjarig financieel 
kader zes miljard euro gereserveerd is voor 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
verzoekt de lidstaten om de 
jongerengarantieregelingen met spoed te 
implementeren, de beschikbare middelen 
efficiënt te gebruiken en zich daarbij te 
concentreren op de jongeren die zich 
bevinden in de moeilijkste situaties; vindt 
het echter zorgelijk dat regeringen niet de 
hiervoor noodzakelijke financiering 
beschikbaar hebben gesteld;

Or. en

Amendement 161
Joanna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. is ingenomen met het feit dat de Raad 
de Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat 
er in het volgende meerjarig financieel 
kader zes miljard euro gereserveerd is voor 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
verzoekt de lidstaten om de 
jongerengarantieregelingen met spoed te 
implementeren, de beschikbare middelen 
efficiënt te gebruiken en zich daarbij te 
concentreren op de jongeren die zich 
bevinden in de moeilijkste situaties;

37. is ingenomen met het feit dat de Raad 
de Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat 
er in het volgende meerjarig financieel 
kader zes miljard euro gereserveerd is voor 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
verzoekt de lidstaten om de 
jongerengarantieregelingen met spoed te 
implementeren, de beschikbare middelen 
efficiënt te gebruiken en zich daarbij te 
concentreren op de jongeren die zich 
bevinden in de moeilijkste situaties; 
verzoekt de lidstaten een adequaat systeem 
in te voeren om toezicht te houden op de 
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doelmatigheid van de ingevoerde 
maatregelen en de daarmee gemoeide 
financiële middelen;

Or. en

Amendement 162
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37 

Ontwerpresolutie Amendement

37. is ingenomen met het feit dat de Raad 
de Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat 
er in het volgende meerjarig financieel 
kader zes miljard euro gereserveerd is voor 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
verzoekt de lidstaten om de 
jongerengarantieregelingen met spoed te 
implementeren, de beschikbare middelen 
efficiënt te gebruiken en zich daarbij te 
concentreren op de jongeren die zich 
bevinden in de moeilijkste situaties;

37. is ingenomen met het feit dat de Raad 
de Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat 
er in het volgende meerjarig financieel 
kader zes miljard euro gereserveerd is voor 
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; 
verzoekt de lidstaten om de 
jongerengarantieregelingen met spoed te 
implementeren, de beschikbare middelen 
efficiënt te gebruiken en zich daarbij te 
concentreren op de jongeren die zich 
bevinden in de moeilijkste situaties; wijst 
erop dat het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief van 
de EU er mee voor moet zorgen dat de 
arbeidsplaats behouden blijft in de 
begunstigde ondernemingen, dat het 
initiatief geen nieuwe vorm van 
onzekerheid wordt en dat de stage na 
afloop leidt tot een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd;

Or. en

Amendement 163
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 
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Ontwerpresolutie Amendement

38. is ingenomen met het feit dat deze 
middelen tijdens de eerste twee jaar van het 
volgende financieel kader kunnen worden 
gebruikt; wijst er echter op dat dit bedrag 
ontoereikend is om de jeugdwerkloosheid 
duurzaam te bestrijden en dat het slechts 
een eerste aanzet moet zijn om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden; 
onderstreept dat de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) heeft berekend 
dat er alleen al in de eurozone 21 miljard 
euro nodig is om een doeltreffend 
programma ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid ten uitvoer te leggen; 
verzoekt de Commissie de Jeugdgarantie te 
verheffen tot een prioriteit en het daarvoor 
beschikbare budget bij de toegezegde 
tussentijdse herziening van het MFK te 
verhogen;

38. is ingenomen met het feit dat deze 
middelen tijdens de eerste twee jaar van het 
volgende financieel kader kunnen worden 
gebruikt; wijst er echter op dat dit bedrag 
volslagen ontoereikend is om de 
jeugdwerkloosheid duurzaam te bestrijden 
en dat het slechts een eerste aanzet moet 
zijn om de jeugdwerkloosheid te 
bestrijden; onderstreept dat de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 
heeft berekend dat er alleen al in de 
eurozone 21 miljard euro nodig is om een 
doeltreffend programma ter bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid ten uitvoer te 
leggen; verzoekt de Commissie de 
Jeugdgarantie te verheffen tot een prioriteit 
en het daarvoor beschikbare budget bij de 
toegezegde tussentijdse herziening van het 
MFK te verhogen;

Or. en

Amendement 164
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38 

Ontwerpresolutie Amendement

38. is ingenomen met het feit dat deze 
middelen tijdens de eerste twee jaar van het 
volgende financieel kader kunnen worden 
gebruikt; wijst er echter op dat dit bedrag 
ontoereikend is om de jeugdwerkloosheid 
duurzaam te bestrijden en dat het slechts 
een eerste aanzet moet zijn om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden; 
onderstreept dat de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) heeft berekend 
dat er alleen al in de eurozone 21 miljard 
euro nodig is om een doeltreffend 
programma ter bestrijding van de 

38. is ingenomen met het feit dat deze 
middelen tijdens de eerste twee jaar van het 
volgende financieel kader kunnen worden 
gebruikt; wijst er echter op dat dit bedrag 
ontoereikend is om de jeugdwerkloosheid 
duurzaam te bestrijden en dat het slechts 
een eerste aanzet moet zijn om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden; 
onderstreept dat de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) heeft berekend 
dat er alleen al in de eurozone 21 miljard 
euro nodig is om een doeltreffend 
programma ter bestrijding van de 
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jeugdwerkloosheid ten uitvoer te leggen; 
verzoekt de Commissie de Jeugdgarantie te 
verheffen tot een prioriteit en het daarvoor 
beschikbare budget bij de toegezegde 
tussentijdse herziening van het MFK te 
verhogen;

jeugdwerkloosheid ten uitvoer te leggen, 
tegenover een economisch verlies in de 
lidstaten tengevolge van het niet 
deelnemen van jongeren aan de 
arbeidsmarkt dat naar schatting 153 
miljard bedroeg in 2011, ofwel 1,2% van 
het bbp van de EU; verzoekt de 
Commissie de Jeugdgarantie te verheffen 
tot een prioriteit en het daarvoor 
beschikbare budget bij de toegezegde 
tussentijdse herziening van het MFK te 
verhogen;

Or. en

Amendement 165
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. verzoekt de Commissie en de Raad 
erop toe te zien dat lidstaten die worden 
onderworpen aan de 
buitensporigtekortprocedure over 
voldoende budgettaire ruimte beschikken 
om van deze maatregelen gebruik te 
maken, met name door bepaalde lidstaten
in het kader van de berekening van 
buitensporige tekorten tijdelijk van de 
verplichting tot cofinanciering van 
maatregelen ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid vrij te stellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 166
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39
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Ontwerpresolutie Amendement

39. verzoekt de Commissie en de Raad 
erop toe te zien dat lidstaten die worden 
onderworpen aan de 
buitensporigtekortprocedure over 
voldoende budgettaire ruimte beschikken 
om van deze maatregelen gebruik te 
maken, met name door bepaalde lidstaten 
in het kader van de berekening van 
buitensporige tekorten tijdelijk van de 
verplichting tot cofinanciering van 
maatregelen ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid vrij te stellen;

39. verzoekt de Commissie en de Raad 
erop toe te zien dat lidstaten die worden 
onderworpen aan de 
buitensporigtekortprocedure over 
voldoende budgettaire ruimte beschikken 
om van deze maatregelen gebruik te 
maken;

Or. en

Amendement 167
Marian Harkin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 39

Ontwerpresolutie Amendement

39. verzoekt de Commissie en de Raad 
erop toe te zien dat lidstaten die worden 
onderworpen aan de 
buitensporigtekortprocedure over 
voldoende budgettaire ruimte beschikken 
om van deze maatregelen gebruik te 
maken, met name door bepaalde lidstaten 
in het kader van de berekening van 
buitensporige tekorten tijdelijk van de 
verplichting tot cofinanciering van 
maatregelen ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid vrij te stellen;

39. verzoekt de Commissie en de Raad 
erop toe te zien dat lidstaten die worden 
onderworpen aan de 
buitensporigtekortprocedure over 
voldoende budgettaire ruimte beschikken 
om van deze maatregelen gebruik te 
maken;

Or. en

Amendement 168
Philippe De Backer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een kwaliteitskader voor 
stages dat onder meer voorziet in criteria 
voor een passende beloning, leerdoelen, 
arbeidsvoorwaarden en veiligheids- en 
gezondheidsnormen; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de Europese 
sociale partners om de Europese Alliantie 
voor leerlingplaatsen op een ambitieuze 
manier gestalte te geven;

Schrappen

Or. en

Amendement 169
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een kwaliteitskader voor 
stages dat onder meer voorziet in criteria 
voor een passende beloning, leerdoelen, 
arbeidsvoorwaarden en veiligheids- en 
gezondheidsnormen; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de Europese 
sociale partners om de Europese Alliantie 
voor leerlingplaatsen op een ambitieuze 
manier gestalte te geven;

40. is ingenomen met het voorstel van de 
Europese Commissie voor een kader voor 
stages, dat onder meer voorziet in criteria 
voor een passende beloning, leerdoelen, 
arbeidsvoorwaarden en veiligheids- en 
gezondheidsnormen; betreurt het 
ontbreken van een oproep tot redelijke 
betaling en eerlijke beloning; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de Europese 
sociale partners om de Europese Alliantie 
voor leerlingplaatsen op een ambitieuze 
manier gestalte te geven;

Or. en

Amendement 170
Verónica Lope Fontagné
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 

Ontwerpresolutie Amendement

40. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een kwaliteitskader voor 
stages dat onder meer voorziet in criteria 
voor een passende beloning, leerdoelen, 
arbeidsvoorwaarden en veiligheids- en 
gezondheidsnormen; verzoekt de 
Commissie, de lidstaten en de Europese 
sociale partners om de Europese Alliantie 
voor leerlingplaatsen op een ambitieuze 
manier gestalte te geven; 

40. verzoekt de Commissie een voorstel in 
te dienen voor een kwaliteitskader voor 
stages dat onder meer voorziet in criteria 
voor passende arbeidsvoorwaarden en
leerdoelen; verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de Europese sociale partners 
om de Europese Alliantie voor 
leerlingplaatsen op een ambitieuze manier 
gestalte te geven;

Or. en

Amendement 171
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. verzoekt de lidstaten de steun aan 
bedrijven op te voeren door fiscale 
stimuleringsmaatregelen, subsidie op de 
vaste arbeidskosten en het beschikbaar 
stellen van financiering voor opleidingen 
op de werkplek, hetgeen ondernemingen 
zal ondersteunen bij het aanbieden van 
hoogwaardige werkgelegenheid en 
opleidingen van hoge kwaliteit, en een 
doeltreffende en doelgerichte investering 
in het potentieel van jongeren is;

Or. en

Amendement 172
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie



AM\1009138NL.doc 101/170 PE522.992v01-00

NL

Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. is van mening dat er, gezien het grote 
aantal werknemers – met name onder 
jongeren – die hun land van herkomst op 
zoek naar werkgelegenheid verlaten voor 
andere lidstaten, dringend behoefte is aan 
passende maatregelen tot wijziging van de 
EU-wetgeving met het oog op de 
gegarandeerde overdraagbaarheid van 
pensioenrechten en de doorbetaling van 
werkloosheidsuitkeringen gedurende ten 
minste drie maanden, terwijl de ontvanger 
op zoek is naar werk in een andere lidstaat;

41. is van mening dat er, gezien het grote 
aantal werknemers – met name onder 
jongeren – die hun land van herkomst op 
zoek naar werkgelegenheid verlaten voor 
andere lidstaten, dringend behoefte is aan 
passende maatregelen; met het oog op de 
gegarandeerde overdraagbaarheid van 
pensioenrechten en de doorbetaling van 
werkloosheidsuitkeringen gedurende ten 
minste drie maanden, terwijl de ontvanger 
op zoek is naar werk in een andere lidstaat, 
wordt de EU-wetgeving momenteel 
aangepast; de Raad en het Parlement 
hebben overeenstemming bereikt over de
grensoverschrijdende overdraagbaarheid 
van aanvullende pensioenrechten;

Or. en

Amendement 173
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

41 bis. benadrukt het belang van het 
duale leerstelsel, dat in een aantal 
lidstaten in praktijk wordt gebracht; is 
van mening dat duaal leren in veel meer 
lidstaten kan worden ingevoerd, met 
inachtneming van de specifieke 
kenmerken van elk land;

Or. en

Amendement 174
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het Europees portaal voor 
beroepsmobiliteit (Eures) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan te 
intensiveren en uit te breiden, en vooral 
door mobiliteit onder jongeren te 
stimuleren; dringt erop aan dat er met dat 
doel een specifieke strategie wordt 
uitgewerkt, in samenwerking met de 
lidstaten; merkt echter op dat mobiliteit op 
vrijwillige basis moet blijven plaatsvinden 
en niet ten koste mag gaan van de 
inspanningen om in eigen land arbeids- en 
opleidingsplaatsen te creëren;

42. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het Europees portaal voor 
beroepsmobiliteit (Eures) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan te 
intensiveren en uit te breiden, en vooral 
door mobiliteit onder jongeren te 
stimuleren; dringt erop aan dat er met dat 
doel een specifieke strategie wordt 
uitgewerkt, in samenwerking met de 
lidstaten; merkt echter op dat mobiliteit op 
vrijwillige basis moet blijven plaatsvinden 
en niet ten koste mag gaan van de 
inspanningen om in eigen land arbeids- en 
opleidingsplaatsen te creëren, teneinde het 
probleem van "Brain Drain" niet te 
verergeren, dat zich al heeft voorgedaan 
in de lidstaten die het hardst door de crisis 
zijn getroffen;

Or. en

Amendement 175
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het Europees portaal voor 
beroepsmobiliteit (Eures) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan te 
intensiveren en uit te breiden, en vooral 
door mobiliteit onder jongeren te 
stimuleren; dringt erop aan dat er met dat 
doel een specifieke strategie wordt 
uitgewerkt, in samenwerking met de 
lidstaten; merkt echter op dat mobiliteit op 
vrijwillige basis moet blijven plaatsvinden 
en niet ten koste mag gaan van de 
inspanningen om in eigen land arbeids- en 

42. is verheugd over het voornemen van de 
Commissie om het Europees portaal voor 
beroepsmobiliteit (Eures) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan te 
intensiveren en uit te breiden, en vooral 
door mobiliteit onder jongeren te 
stimuleren; dringt erop aan dat er met dat 
doel een specifieke strategie wordt 
uitgewerkt, in samenwerking met de 
lidstaten; merkt echter op dat mobiliteit op 
vrijwillige basis moet blijven plaatsvinden 
en niet ten koste mag gaan van de 
inspanningen om in eigen land arbeids- en 
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opleidingsplaatsen te creëren; opleidingsplaatsen te creëren; benadrukt 
dat het ontwikkelen van beleid waarmee 
werknemers niet gedwongen worden te 
emigreren als ze dat niet willen, prioriteit 
zou moeten zijn;

Or. en

Amendement 176
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43

Ontwerpresolutie Amendement

43. merkt op dat de 
internemarktwetgeving normaliter een 
aangelegenheid is die de EU-28 
aanbelangt, maar dringt er, gezien het feit 
dat de behoefte aan integratie veel 
belangrijker is voor de eurozone, bij de 
Commissie op aan zich te beraden op de 
mogelijkheid de EMU-leden onderling 
nauwer te laten samenwerken met het oog 
op de vaststelling van wetgeving om de 
arbeidsmobiliteit binnen de EMU sneller 
en efficiënter gestalte te geven 
(bijvoorbeeld wat betreft de 
overdraagbaarheid van aanvullende 
pensioenrechten of de sluiting van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de 
nationale arbeidsbemiddelingsbureaus in 
de EMU);

Schrappen

Or. en

Amendement 177
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 43 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

43 bis. verzoekt de Europese Raad het 
verleggen van de belastingdruk van arbeid 
naar vervuiling, alsmede de bestrijding 
van belastingontduiking en 
belastingfraude als nieuwe belangrijke 
prioritaire gebieden op te nemen in de 
jaarlijkse groeianalyse;

Or. en

Amendement 178
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. stelt vast dat de inkomensongelijkheid 
tussen en binnen de lidstaten groeit, met 
name in het zuiden van de EU en in de 
periferie; merkt voorts op dat de crisis in 
veel landen de langetermijntrends naar 
meer loonpolarisatie en segmentering van 
de arbeidsmarkt heeft versterkt, hetgeen, 
in combinatie met minder 
herverdelingsgerichte belasting- en 
uitkeringsstelsels, heeft geleid tot 
toenemende ongelijkheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 179
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 44

Ontwerpresolutie Amendement

44. stelt vast dat de inkomensongelijkheid 44. stelt vast dat de inkomensongelijkheid 
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tussen en binnen de lidstaten groeit, met 
name in het zuiden van de EU en in de 
periferie; merkt voorts op dat de crisis in 
veel landen de langetermijntrends naar 
meer loonpolarisatie en segmentering van 
de arbeidsmarkt heeft versterkt, hetgeen, in 
combinatie met minder 
herverdelingsgerichte belasting- en
uitkeringsstelsels, heeft geleid tot 
toenemende ongelijkheid;

tussen en binnen de lidstaten groeit, met 
name in het zuiden van de EU en in de 
periferie; merkt voorts op dat de crisis in 
veel landen de langetermijntrends naar 
meer loonpolarisatie en segmentering van 
de arbeidsmarkt heeft versterkt;

Or. en

Amendement 180
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. onderstreept dat de omvangrijke – en in 
sommige gevallen nog toenemende –
belastingwig, met name voor 
laagbetaalden en tweeverdieners in een 
groot aantal lidstaten nog steeds een 
probleem is; merkt echter op dat slechts 
een paar landen stappen hebben 
ondernomen om dit probleem aan te 
pakken, niet in de laatste plaats vanwege 
de beperkte budgettaire marge;

45. onderstreept dat de omvangrijke – en in 
sommige gevallen nog toenemende –
belastingwig in een groot aantal lidstaten 
nog steeds een probleem is; merkt echter 
op dat slechts een paar landen stappen 
hebben ondernomen om dit probleem aan 
te pakken, niet in de laatste plaats vanwege 
de beperkte budgettaire marge;

Or. en

Amendement 181
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45 

Ontwerpresolutie Amendement

45. onderstreept dat de omvangrijke – en in 
sommige gevallen nog toenemende –
belastingwig, met name voor 

45. onderstreept dat de omvangrijke – en in 
sommige gevallen nog toenemende –
belastingwig in een groot aantal lidstaten 
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laagbetaalden en tweeverdieners in een 
groot aantal lidstaten nog steeds een 
probleem is; merkt echter op dat slechts 
een paar landen stappen hebben 
ondernomen om dit probleem aan te 
pakken, niet in de laatste plaats vanwege 
de beperkte budgettaire marge;

nog steeds een probleem is; merkt echter 
op dat slechts een paar landen stappen 
hebben ondernomen om dit probleem aan 
te pakken, niet in de laatste plaats vanwege 
de beperkte budgettaire marge;

Or. en

Amendement 182
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46

Ontwerpresolutie Amendement

46. stelt met bezorgdheid vast dat de 
Commissie zich in de jaarlijkse 
groeianalyse 2014 uitspreekt voor verdere 
verhogingen van de indirecte belastingen, 
die over het algemeen minder progressief 
zijn dan directe belastingen; verzoekt de 
Commissie kennis te nemen van het in 
oktober 2013 door het IMF uitgebrachte 
belastingrapport, waarin erop wordt 
gewezen dat er ruimte is voor een beter en 
progressiever belastingstelsel ter 
vergroting van de legitimiteit van de 
geleverde consolidatie-inspanningen en om 
tegelijk meer te doen voor de bevordering 
van de groei en voor extra inkomsten te 
zorgen;

46. verzoekt de Commissie kennis te 
nemen van het in oktober 2013 door het 
IMF uitgebrachte belastingrapport, waarin 
erop wordt gewezen dat er ruimte is voor 
een beter belastingstelsel ter vergroting van 
de legitimiteit van de geleverde 
consolidatie-inspanningen en om tegelijk 
meer te doen voor de bevordering van de 
groei en voor extra inkomsten te zorgen;

Or. en

Amendement 183
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 46
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Ontwerpresolutie Amendement

46. stelt met bezorgdheid vast dat de 
Commissie zich in de jaarlijkse 
groeianalyse 2014 uitspreekt voor verdere 
verhogingen van de indirecte belastingen, 
die over het algemeen minder progressief 
zijn dan directe belastingen; verzoekt de 
Commissie kennis te nemen van het in 
oktober 2013 door het IMF uitgebrachte 
belastingrapport, waarin erop wordt 
gewezen dat er ruimte is voor een beter en 
progressiever belastingstelsel ter vergroting 
van de legitimiteit van de geleverde 
consolidatie-inspanningen en om tegelijk 
meer te doen voor de bevordering van de 
groei en voor extra inkomsten te zorgen;

46. neemt er kennis van dat de Commissie 
zich in de jaarlijkse groeianalyse 2014 
uitspreekt voor herziening van 
belastingstelsels door verruiming van de 
heffingsgrondslag en door de 
belastingdruk te verleggen van arbeid 
naar op consumptie, eigendom en 
vervuiling gebaseerde 
heffingsgrondslagen; verzoekt de 
Commissie kennis te nemen van het in 
oktober 2013 door het IMF uitgebrachte 
belastingrapport, waarin erop wordt 
gewezen dat er ruimte is voor een beter en 
progressiever belastingstelsel ter vergroting 
van de legitimiteit van de geleverde 
consolidatie-inspanningen en om tegelijk 
meer te doen voor de bevordering van de 
groei en voor extra inkomsten te zorgen;

Or. en

Amendement 184
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. steunt de oproep van de Commissie om 
de belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere vormen van duurzame 
belasting, bijvoorbeeld in de vorm van een 
geharmoniseerde vennootschapsbelasting, 
een belasting op financiële transacties 
(FTT) en koolstofheffingen;

47. steunt de oproep van de Commissie om 
de belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere vormen van duurzame 
belasting;

Or. en

Amendement 185
Marian Harkin
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. steunt de oproep van de Commissie om 
de belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere vormen van duurzame 
belasting, bijvoorbeeld in de vorm van een 
geharmoniseerde vennootschapsbelasting, 
een belasting op financiële transacties 
(FTT) en koolstofheffingen;

(Niet van toepassing op de Nederlandse
versie.)

Or. en

Amendement 186
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. steunt de oproep van de Commissie om 
de belastingdruk te verschuiven van arbeid 
naar andere vormen van duurzame 
belasting, bijvoorbeeld in de vorm van een 
geharmoniseerde vennootschapsbelasting, 
een belasting op financiële transacties 
(FTT) en koolstofheffingen;

47. steunt de oproep van de Commissie om 
de belastingdruk van arbeid naar elders te 
verleggen;

Or. en

Amendement 187
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 47

Ontwerpresolutie Amendement

47. steunt de oproep van de Commissie om 
de belastingdruk te verschuiven van arbeid 

47. steunt de oproep van de Commissie om 
de belastingdruk te verschuiven van arbeid 
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naar andere vormen van duurzame 
belasting, bijvoorbeeld in de vorm van een 
geharmoniseerde vennootschapsbelasting, 
een belasting op financiële transacties 
(FTT) en koolstofheffingen;

naar andere vormen van duurzame 
belasting; 

Or. en

Amendement 188
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49

Ontwerpresolutie Amendement

49. wijst op het belang van verlaging van 
de belastingen op arbeid, in het bijzonder 
in de vorm van doelgerichte tijdelijke 
verlagingen van de 
socialezekerheidsbijdragen of 
loonsubsidieregelingen voor nieuwe 
werknemers, met name voor laagbetaalde 
en laaggeschoolde werknemers, langdurig 
werklozen en andere kwetsbare groepen, in 
combinatie met waarborgen voor de 
houdbaarheid van 
overheidspensioenstelsels op de lange 
termijn;

49. wijst op het belang van verlaging van 
de belastingen op arbeid, in het bijzonder 
in de vorm van doelgerichte tijdelijke 
verlagingen van de 
socialezekerheidsbijdragen of 
loonsubsidieregelingen voor nieuwe 
werknemers, met name voor jongeren,
laagbetaalde en laaggeschoolde 
werknemers, langdurig werklozen en 
andere kwetsbare groepen, in combinatie 
met waarborgen voor de houdbaarheid van 
overheidspensioenstelsels op de lange 
termijn;

Or. en

Amendement 189
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 49 

Ontwerpresolutie Amendement

49. wijst op het belang van verlaging van 
de belastingen op arbeid, in het bijzonder 
in de vorm van doelgerichte tijdelijke 
verlagingen van de 

49. wijst op het belang van verlaging van 
de belastingen op arbeid, in combinatie met 
waarborgen voor de houdbaarheid van 
overheidspensioenstelsels op de lange 



PE522.992v01-00 110/170 AM\1009138NL.doc

NL

socialezekerheidsbijdragen of 
loonsubsidieregelingen voor nieuwe 
werknemers, met name voor laagbetaalde 
en laaggeschoolde werknemers, langdurig 
werklozen en andere kwetsbare groepen,
in combinatie met waarborgen voor de 
houdbaarheid van 
overheidspensioenstelsels op de lange 
termijn;

termijn;

Or. en

Amendement 190
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 50

Ontwerpresolutie Amendement

50. onderstreept de noodzaak van reële 
stappen om zwart werk, 
schijnzelfstandigheid en belastingfraude te 
bestrijden, met name in de huidige context 
van begrotingsconsolidatie, teneinde 
werknemers en inkomsten te beschermen 
en het vertrouwen van het publiek in de 
billijkheid en doeltreffendheid van de 
belastingstelsels te behouden;

50. onderstreept de noodzaak van reële 
stappen om zwart werk, 
schijnzelfstandigheid, belastingfraude en 
belastingontduiking te bestrijden, met 
name in de huidige context van 
begrotingsconsolidatie, teneinde 
werknemers en inkomsten te beschermen 
en het vertrouwen van het publiek in de 
billijkheid en doeltreffendheid van de 
belastingstelsels te behouden;

Or. en

Amendement 191
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51 

Ontwerpresolutie Amendement

51. is bezorgd over de toename van de 
armoede onder alle leeftijdsgroepen sinds 
de Europese semestercyclus 2013; merkt 

51. is bezorgd over de toename van de 
armoede onder alle leeftijdsgroepen; merkt 
op dat armoede en sociale uitsluiting de 
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op dat armoede en sociale uitsluiting de 
afgelopen jaren onder 18- tot 64-jarigen 
significant is gestegen in twee derde van de 
lidstaten, vooral als gevolg van de 
groeiende werkloosheid of de toename van 
het aantal huishouden met een lage 
arbeidsintensiteit en van armoede onder 
werkenden; merkt op dat het risico op 
armoede en sociale uitsluiting in 2012 veel 
hoger was (48,8%) voor onderdanen van 
derde landen (in de leeftijdsgroep van 18 
tot 64 jaar) dan voor EU-onderdanen;

afgelopen jaren onder 18- tot 64-jarigen 
significant is gestegen in twee derde van de 
lidstaten, vooral als gevolg van de 
groeiende werkloosheid of de toename van 
het aantal huishouden met een lage 
arbeidsintensiteit en van armoede onder 
werkenden; merkt op dat het risico op 
armoede en sociale uitsluiting in 2012 veel 
hoger was (48,8%) voor onderdanen van 
derde landen (in de leeftijdsgroep van 18 
tot 64 jaar) dan voor EU-onderdanen;

Or. en

Amendement 192
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. is bezorgd over de toename van de 
armoede onder alle leeftijdsgroepen sinds 
de Europese semestercyclus 2013; merkt 
op dat armoede en sociale uitsluiting de 
afgelopen jaren onder 18- tot 64-jarigen 
significant is gestegen in twee derde van de 
lidstaten, vooral als gevolg van de 
groeiende werkloosheid of de toename van 
het aantal huishouden met een lage 
arbeidsintensiteit en van armoede onder 
werkenden; merkt op dat het risico op 
armoede en sociale uitsluiting in 2012 veel 
hoger was (48,8%) voor onderdanen van 
derde landen (in de leeftijdsgroep van 18 
tot 64 jaar) dan voor EU-onderdanen;

51. is bezorgd over de toename van de 
armoede onder alle leeftijdsgroepen sinds 
de Europese semestercyclus 2013; merkt 
op dat armoede en sociale uitsluiting de 
afgelopen jaren onder 18- tot 64-jarigen 
significant is gestegen in twee derde van de 
lidstaten, vooral als gevolg van de 
groeiende werkloosheid of de toename van 
het aantal huishouden met een lage 
arbeidsintensiteit en van armoede onder 
werkenden; merkt op dat het risico op 
armoede en sociale uitsluiting in 2012 veel 
hoger was (48,8%) voor onderdanen van 
derde landen (in de leeftijdsgroep van 18 
tot 64 jaar) dan voor EU-onderdanen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten zo 
snel mogelijk actie te ondernemen om de 
Europa 2020-doelstelling op het gebied 
van armoede en sociale uitsluiting te 
realiseren; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan onmiddellijk actie te 
ondernemen om armoede onder kinderen 
te bestrijden, gezien het feit dat in 2011 
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27% van de kinderen onder de achttien 
met armoede of sociale uitsluiting werd 
bedreigd; verzoekt de Commissie met 
aanbevelingen te komen, in het bijzonder 
aan de lidstaten met de hoogste 
percentages kinderen onder de achttien 
die met armoede of sociale uitsluiting 
bedreigd werden: Bulgarije (52%), 
Roemenië (49%), Letland (44%), 
Hongarije (40%) en Ierland (38% in 
2010);

Or. en

Amendement 193
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. is bezorgd over de toename van de 
armoede onder alle leeftijdsgroepen sinds 
de Europese semestercyclus 2013; merkt 
op dat armoede en sociale uitsluiting de 
afgelopen jaren onder 18- tot 64-jarigen 
significant is gestegen in twee derde van de 
lidstaten, vooral als gevolg van de 
groeiende werkloosheid of de toename van 
het aantal huishouden met een lage 
arbeidsintensiteit en van armoede onder 
werkenden; merkt op dat het risico op 
armoede en sociale uitsluiting in 2012 veel 
hoger was (48,8%) voor onderdanen van 
derde landen (in de leeftijdsgroep van 18 
tot 64 jaar) dan voor EU-onderdanen;

51. is bezorgd over de toename van de 
armoede onder alle leeftijdsgroepen; merkt 
op dat armoede en sociale uitsluiting de 
afgelopen jaren onder 18- tot 64-jarigen 
significant is gestegen in twee derde van de 
lidstaten, vooral als gevolg van de 
groeiende werkloosheid of de toename van 
het aantal huishouden met een lage 
arbeidsintensiteit en van armoede onder 
werkenden; merkt op dat het risico op 
armoede en sociale uitsluiting in 2012 veel 
hoger was (48,8%) voor onderdanen van 
derde landen (in de leeftijdsgroep van 18 
tot 64 jaar) dan voor EU-onderdanen;

Or. en

Amendement 194
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. constateert met voldoening dat in de 
jaarlijkse groeianalyse 2014 de noodzaak 
wordt erkend om de sociale gevolgen van 
de crisis aan te pakken en de financiële 
houdbaarheid van de sociale bescherming 
te waarborgen; roept de lidstaten ertoe op 
om in sterkere vangnetten te voorzien, te 
zorgen voor effectieve sociale systemen en 
te investeren in preventieve maatregelen; 
dringt er bij de Commissie op aan rekening 
te houden met de effecten van de 
economische programma's voor aanpassing 
aan de geleidelijke verwezenlijking van de 
kerndoelstellingen van Europa voor 2020 
in de lidstaten die financiële moeilijkheden 
ondervinden, en het eens te worden over 
wijzigingen die bedoeld zijn om de 
aanpassingsprogramma's in 
overeenstemming te brengen met de 
Europa 2020-doelstellingen; 

52. constateert met voldoening dat in de 
jaarlijkse groeianalyse 2014 de noodzaak 
wordt erkend om de sociale gevolgen van 
de crisis aan te pakken en de financiële 
houdbaarheid van de sociale bescherming 
te waarborgen; betreurt het echter dat er 
opnieuw geen concrete en passende 
voorstellen of aanbevelingen zijn 
geformuleerd om hier uitvoering aan te 
geven; roept de lidstaten ertoe op om in 
sterkere vangnetten te voorzien, te zorgen 
voor effectieve sociale systemen en te 
investeren in preventieve maatregelen; 
dringt er bij de Commissie op aan rekening 
te houden met de effecten van de 
programma's voor economische aanpassing 
en van de hervormingen van het macro-
economisch beleid voor de geleidelijke 
verwezenlijking van de kerndoelstellingen 
van Europa voor 2020, met name in de 
lidstaten die financiële moeilijkheden 
ondervinden, en het eens te worden over 
wijzigingen die bedoeld zijn om de 
aanpassingsprogramma's in 
overeenstemming te brengen met de 
Europa 2020-doelstellingen;

Or. en

Amendement 195
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. constateert met voldoening dat in de 
jaarlijkse groeianalyse 2014 de noodzaak 
wordt erkend om de sociale gevolgen van 
de crisis aan te pakken en de financiële 
houdbaarheid van de sociale bescherming 

52. constateert met voldoening dat in de 
jaarlijkse groeianalyse 2014 de noodzaak 
wordt erkend om de sociale gevolgen van 
de crisis aan te pakken en de financiële 
houdbaarheid van de sociale bescherming 
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te waarborgen; roept de lidstaten ertoe op 
om in sterkere vangnetten te voorzien, te 
zorgen voor effectieve sociale systemen en 
te investeren in preventieve maatregelen; 
dringt er bij de Commissie op aan 
rekening te houden met de effecten van de 
economische programma's voor 
aanpassing aan de geleidelijke 
verwezenlijking van de kerndoelstellingen 
van Europa voor 2020 in de lidstaten die 
financiële moeilijkheden ondervinden, en 
het eens te worden over wijzigingen die 
bedoeld zijn om de 
aanpassingsprogramma's in 
overeenstemming te brengen met de 
Europa 2020-doelstellingen;

te waarborgen; roept de lidstaten ertoe op 
om in sterkere vangnetten te voorzien, te 
zorgen voor effectieve sociale systemen en 
te investeren in preventieve maatregelen;

Or. en

Amendement 196
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52

Ontwerpresolutie Amendement

52. constateert met voldoening dat in de 
jaarlijkse groeianalyse 2014 de noodzaak 
wordt erkend om de sociale gevolgen van 
de crisis aan te pakken en de financiële 
houdbaarheid van de sociale bescherming 
te waarborgen; roept de lidstaten ertoe op 
om in sterkere vangnetten te voorzien, te 
zorgen voor effectieve sociale systemen en 
te investeren in preventieve maatregelen; 
dringt er bij de Commissie op aan rekening
te houden met de effecten van de 
economische programma's voor aanpassing 
aan de geleidelijke verwezenlijking van de 
kerndoelstellingen van Europa voor 2020 
in de lidstaten die financiële 
moeilijkheden ondervinden, en het eens te 
worden over wijzigingen die bedoeld zijn 
om de aanpassingsprogramma's in 
overeenstemming te brengen met de 

52. constateert met voldoening dat in de 
jaarlijkse groeianalyse 2014 de noodzaak 
wordt erkend om de sociale gevolgen van 
de crisis aan te pakken en de financiële 
houdbaarheid van de sociale bescherming 
te waarborgen; roept de lidstaten ertoe op 
om in sterkere vangnetten te voorzien, te 
zorgen voor effectieve sociale systemen en 
te investeren in preventieve maatregelen; 
dringt er bij de Commissie op aan de 
programma's voor economische aanpassing 
stop te zetten;
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Europa 2020-doelstellingen;

Or. en

Amendement 197
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 52 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

52 bis. is ingenomen met het Fonds voor 
Europese hulp aan de meest behoeftigen, 
dat hulp zal bieden aan de mensen die in 
hun basisbehoeften het hardst door 
armoede worden getroffen; verzoekt de 
lidstaten deze middelen goed te gebruiken 
en in te zetten voor de meest behoeftigen;

Or. en

Amendement 198
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. neemt kennis van het voorstel in de 
landenspecifieke aanbevelingen aan veel 
lidstaten omtrent de hervorming van het 
pensioenstelsel; betreurt dat de Commissie 
in haar aanbevelingen geen rekening 
heeft gehouden met de aanbevelingen die 
het Parlement heeft gedaan in het 
groenboek en het witboek over 
pensioenen; benadrukt dat 
pensioenhervormingen nationale politieke 
en sociale cohesie vereisen en alleen 
kunnen slagen wanneer daarover met de 
sociale partners wordt onderhandeld;

53. neemt kennis van het voorstel in de 
landenspecifieke aanbevelingen aan veel 
lidstaten omtrent de hervorming van het 
pensioenstelsel; benadrukt dat 
pensioenhervormingen nationale politieke 
en sociale cohesie vereisen en alleen 
kunnen slagen wanneer daarover met de 
sociale partners wordt onderhandeld;
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Or. en

Amendement 199
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. neemt kennis van het voorstel in de 
landenspecifieke aanbevelingen aan veel 
lidstaten omtrent de hervorming van het 
pensioenstelsel; betreurt dat de Commissie 
in haar aanbevelingen geen rekening heeft 
gehouden met de aanbevelingen die het 
Parlement heeft gedaan in het groenboek 
en het witboek over pensioenen; benadrukt 
dat pensioenhervormingen nationale 
politieke en sociale cohesie vereisen en 
alleen kunnen slagen wanneer daarover 
met de sociale partners wordt 
onderhandeld;

53. neemt kennis van het voorstel in de 
landenspecifieke aanbevelingen aan veel 
lidstaten omtrent de hervorming van het 
pensioenstelsel; betreurt dat de Commissie 
in haar aanbevelingen geen rekening heeft 
gehouden met de aanbevelingen die het 
Parlement heeft gedaan in het groenboek 
en het witboek over pensioenen; benadrukt 
dat pensioenhervormingen nationale 
politieke en sociale cohesie vereisen;

Or. en

Amendement 200
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53

Ontwerpresolutie Amendement

53. neemt kennis van het voorstel in de 
landenspecifieke aanbevelingen aan veel 
lidstaten omtrent de hervorming van het 
pensioenstelsel; betreurt dat de Commissie 
in haar aanbevelingen geen rekening heeft 
gehouden met de aanbevelingen die het 
Parlement heeft gedaan in het groenboek 
en het witboek over pensioenen; benadrukt 
dat pensioenhervormingen nationale 
politieke en sociale cohesie vereisen en 

53. neemt kennis van het voorstel in de 
landenspecifieke aanbevelingen aan veel 
lidstaten omtrent de hervorming van het 
pensioenstelsel; betreurt het feit dat de 
Commissie in haar aanbevelingen geen 
rekening heeft gehouden met de 
aanbevelingen die het Parlement heeft 
gedaan in het groenboek en het witboek 
over pensioenen; benadrukt dat 
pensioenhervormingen nationale politieke 
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alleen kunnen slagen wanneer daarover 
met de sociale partners wordt 
onderhandeld; 

en sociale cohesie vereisen en alleen 
kunnen slagen wanneer daarover met de 
sociale partners wordt onderhandeld; 

Or. en

Amendement 201
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 bis. benadrukt dat de noodzakelijke 
hervormingen van de pensioenstelsels die 
momenteel in de lidstaten plaatsvinden, 
zodanig moeten worden vormgegeven, 
opgezet en uitgevoerd dat hun 
houdbaarheid gewaarborgd wordt en dat 
tegelijkertijd de toereikendheid van de 
pensioenen niet in gevaar wordt gebracht, 
volledig in overeenstemming met de 
economische en sociale prioriteiten van de 
Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 202
Verónica Lope Fontagné, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 53 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

53 bis. is ingenomen met de opmerking 
van de Commissie in de jaarlijkse 
groeianalyse 2014, waarin zij er op wijst 
dat in tal van landen de 
pensioenhervormingen moeten worden 
voltooid door de wettelijke 
pensioenleeftijd systematischer aan de 
levensverwachting te koppelen;
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Or. en

Amendement 203
Philippe De Backer, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 

Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat de 
effectieve pensioenleeftijd kan worden 
verhoogd zonder de verplichte
pensioenleeftijd te verhogen, namelijk 
door vervroegd uittreden uit de 
arbeidsmarkt terug te dringen; is van 
mening dat om de feitelijke 
pensioenleeftijd met succes te kunnen 
verhogen, de hervormingen van de 
pensioenstelsels gepaard dienen te gaan 
met maatregelen ter beperking van de 
toegang tot vervroegde pensioenregelingen 
en andere regelingen voor vervroegd 
uittreden, om de arbeidskansen voor 
oudere werknemers te bevorderen, de 
toegang tot levenslang leren te waarborgen, 
fiscale stimuleringsmaatregelen te treffen 
voor degenen die langer blijven werken en 
actief gezond ouder worden te bevorderen;

54. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; merkt op dat de 
verplichte pensioenleeftijd mogelijk moet
worden verhoogd om de effectieve
pensioenleeftijd met succes te verhogen; is 
van mening dat vervroegd uittreden uit de 
arbeidsmarkt moet worden 
teruggedrongen om de effectieve 
pensioenleeftijd met succes te verhogen; is 
van mening dat om de feitelijke 
pensioenleeftijd met succes te kunnen 
verhogen, de hervormingen van de 
pensioenstelsels gepaard dienen te gaan 
met maatregelen ter beperking van de 
toegang tot vervroegde pensioenregelingen 
en andere regelingen voor vervroegd 
uittreden, om de arbeidskansen voor 
oudere werknemers te bevorderen, de 
toegang tot levenslang leren te waarborgen, 
fiscale stimuleringsmaatregelen te treffen 
voor degenen die langer blijven werken en 
actief gezond ouder worden te bevorderen;

Or. en

Amendement 204
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54
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Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat de 
effectieve pensioenleeftijd kan worden 
verhoogd zonder de verplichte 
pensioenleeftijd te verhogen, namelijk 
door vervroegd uittreden uit de 
arbeidsmarkt terug te dringen; is van 
mening dat om de feitelijke 
pensioenleeftijd met succes te kunnen 
verhogen, de hervormingen van de 
pensioenstelsels gepaard dienen te gaan 
met maatregelen ter beperking van de 
toegang tot vervroegde pensioenregelingen 
en andere regelingen voor vervroegd 
uittreden, om de arbeidskansen voor 
oudere werknemers te bevorderen, de 
toegang tot levenslang leren te waarborgen, 
fiscale stimuleringsmaatregelen te treffen 
voor degenen die langer blijven werken en 
actief gezond ouder worden te bevorderen;

54. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat om 
de feitelijke pensioenleeftijd met succes te 
kunnen verhogen en vervroegd uittreden 
uit de arbeidsmarkt terug te dringen, de 
hervormingen van de pensioenstelsels 
gepaard dienen te gaan met maatregelen ter 
beperking van de toegang tot vervroegde 
pensioenregelingen en andere regelingen 
voor vervroegd uittreden, om de 
arbeidskansen voor oudere werknemers te 
bevorderen, de toegang tot levenslang leren 
te waarborgen, fiscale 
stimuleringsmaatregelen te treffen voor 
degenen die langer blijven werken en actief 
gezond ouder worden te bevorderen;

Or. en

Amendement 205
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54

Ontwerpresolutie Amendement

54. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken; is van mening dat om 
de feitelijke pensioenleeftijd met succes te 
kunnen verhogen en vervroegd uittreden 
uit de arbeidsmarkt terug te dringen, de 
hervormingen van de pensioenstelsels 
gepaard dienen te gaan met maatregelen 
ter beperking van de toegang tot 
vervroegde pensioenregelingen en andere 
regelingen voor vervroegd uittreden, om 

54. benadrukt de noodzaak tot hervorming 
van de pensioenstelsels teneinde deze 
duurzaam te maken en zo te zorgen voor 
publieke socialezekerheidsstelsels die 
gericht zijn op eerlijke hervormingen, die 
een fatsoenlijk leven mogelijk maken;
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de arbeidskansen voor oudere 
werknemers te bevorderen, de toegang tot 
levenslang leren te waarborgen, fiscale 
stimuleringsmaatregelen te treffen voor 
degenen die langer blijven werken en 
actief gezond ouder worden te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 206
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

54 bis. is van mening dat de lidstaten, om 
een goed functionerend en houdbaar 
pensioenstelsel te waarborgen, de 
pensioenleeftijd moeten aanpassen aan de 
levensverwachting;

Or. en

Amendement 207
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 54 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

54 bis. benadrukt dat de houdbaarheid 
van de pensioenstelsels in veel grotere 
mate afhangt van het aantal mensen dat 
niet actief is dan van de verplichte 
pensioenleeftijd; verzoekt de lidstaten 
daarom beleid te voeren dat gericht is op 
activering van de arbeidsmarkten;

Or. en
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Amendement 208
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. merkt op dat sociale bescherming en 
sociaal beleid, met name in de vorm van 
werkloosheidsuitkeringen, 
minimuminkomenssteun en progressieve 
belastingen aanvankelijk hebben geholpen
de ergste effecten van de recessie te 
beperken en de arbeidsmarkten en de 
consumptie hebben gestabiliseerd; 
benadrukt echter dat de capaciteit van deze 
cruciale economische en sociale 
stabilisatoren tot haar absolute minimum
is teruggelopen als gevolg van
bezuinigingsmaatregelen in de lidstaten 
waar dergelijke stabilisatoren het hardst 
nodig zijn; merkt op dat de 
gezinsinkomens en de interne vraag 
daardoor minder goed zijn beschermd, 
waardoor de recessie in de betrokken 
landen nog is verergerd;

56. merkt op dat sociale bescherming en 
sociaal beleid, met name in de vorm van 
werkloosheidsuitkeringen, 
minimuminkomenssteun en progressieve 
belastingen aanvankelijk hebben geholpen 
de ergste effecten van de recessie te 
beperken en de arbeidsmarkten en de 
consumptie hebben gestabiliseerd; 
benadrukt echter dat de capaciteit van deze 
cruciale economische en sociale 
stabilisatoren is teruggelopen in de 
lidstaten waar dergelijke stabilisatoren het 
hardst nodig zijn; merkt op dat de 
gezinsinkomens en de interne vraag 
daardoor minder goed zijn beschermd;

Or. en

Amendement 209
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. merkt op dat sociale bescherming en 
sociaal beleid, met name in de vorm van 
werkloosheidsuitkeringen, 
minimuminkomenssteun en progressieve 
belastingen aanvankelijk hebben geholpen 
de ergste effecten van de recessie te 

56. merkt op dat sociale bescherming en 
sociaal beleid, met name in de vorm van 
werkloosheidsuitkeringen, 
minimuminkomenssteun en progressieve 
belastingen aanvankelijk hebben geholpen 
de ergste effecten van de recessie te 
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beperken en de arbeidsmarkten en de 
consumptie hebben gestabiliseerd; 
benadrukt echter dat de capaciteit van 
deze cruciale economische en sociale 
stabilisatoren tot haar absolute minimum 
is teruggelopen als gevolg van 
bezuinigingsmaatregelen in de lidstaten 
waar dergelijke stabilisatoren het hardst 
nodig zijn; merkt op dat de 
gezinsinkomens en de interne vraag 
daardoor minder goed zijn beschermd, 
waardoor de recessie in de betrokken 
landen nog is verergerd;

beperken en de arbeidsmarkten en de 
consumptie hebben gestabiliseerd;

Or. en

Amendement 210
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56

Ontwerpresolutie Amendement

56. merkt op dat sociale bescherming en 
sociaal beleid, met name in de vorm van 
werkloosheidsuitkeringen,
minimuminkomenssteun en progressieve 
belastingen aanvankelijk hebben geholpen 
de ergste effecten van de recessie te 
beperken en de arbeidsmarkten en de 
consumptie hebben gestabiliseerd; 
benadrukt echter dat de capaciteit van 
deze cruciale economische en sociale 
stabilisatoren tot haar absolute minimum 
is teruggelopen als gevolg van 
bezuinigingsmaatregelen in de lidstaten 
waar dergelijke stabilisatoren het hardst 
nodig zijn; merkt op dat de 
gezinsinkomens en de interne vraag 
daardoor minder goed zijn beschermd, 
waardoor de recessie in de betrokken 
landen nog is verergerd;

56. merkt op dat sociale bescherming en 
sociaal beleid, met name in de vorm van 
werkloosheidsuitkeringen, 
minimuminkomenssteun en progressieve 
belastingen hebben geholpen de sociale 
effecten van de crisis te beperken; 

Or. en
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Amendement 211
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

56 bis. denkt dat door de introductie van 
een bonus-malussysteem een win-
winsituatie wordt gecreëerd voor alle 
betrokken partijen;

Or. en

Amendement 212
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57 

Ontwerpresolutie Amendement

57. wijst erop dat sociale maatregelen en 
sociale normen door EMU-landen die met 
negatieve economische schokken werden 
geconfronteerd op grote schaal als 
correctiefactoren zijn gebruikt; merkt op 
dat deze interne devaluaties ingrijpende 
sociale gevolgen voor de nationale 
verzorgingsstaten en hun burgers hebben 
gehad, hetgeen in veel lidstaten is 
geresulteerd in een sociale noodsituatie;

57. wijst erop dat sociale maatregelen en 
sociale normen door EMU-landen die met 
negatieve economische schokken werden 
geconfronteerd op grote schaal als 
correctiefactoren zijn gebruikt;

Or. en

Amendement 213
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57



PE522.992v01-00 124/170 AM\1009138NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

57. wijst erop dat sociale maatregelen en 
sociale normen door EMU-landen die met 
negatieve economische schokken werden 
geconfronteerd op grote schaal als 
correctiefactoren zijn gebruikt; merkt op 
dat deze interne devaluaties ingrijpende 
sociale gevolgen voor de nationale 
verzorgingsstaten en hun burgers hebben 
gehad, hetgeen in veel lidstaten is 
geresulteerd in een sociale noodsituatie;

57. wijst erop dat sociale maatregelen en 
sociale normen door EMU-landen die met 
negatieve economische schokken werden 
geconfronteerd op grote schaal als 
correctiefactoren zijn gebruikt; merkt op 
dat deze interne devaluaties ingrijpende 
sociale gevolgen voor de nationale 
verzorgingsstaten en hun burgers hebben 
gehad;

Or. en

Amendement 214
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 57

Ontwerpresolutie Amendement

57. wijst erop dat sociale maatregelen en 
sociale normen door EMU-landen die met 
negatieve economische schokken werden 
geconfronteerd op grote schaal als 
correctiefactoren zijn gebruikt; merkt op 
dat deze interne devaluaties ingrijpende 
sociale gevolgen voor de nationale 
verzorgingsstaten en hun burgers hebben 
gehad, hetgeen in veel lidstaten is 
geresulteerd in een sociale noodsituatie;

57. wijst erop dat sociale maatregelen 
beïnvloed zijn door de eisen ten aanzien 
van begrotingsconsolidatie door EMU-
landen die met negatieve economische 
schokken werden geconfronteerd; verzoekt 
de lidstaten de toereikendheid en 
doeltreffendheid van de 
socialezekerheidsstelsels te verbeteren, en 
te zorgen dat deze blijven functioneren als 
een buffer tegen armoede en sociale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 215
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58
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Ontwerpresolutie Amendement

58. betreurt dat de jaarlijkse groeianalyse 
voor 2014 geen gewag maakt van 
Europese sociale stabilisatoren; 
benadrukt het belang van dit soort 
mechanismen in een context waarin de 
bewegingsruimte voor de nationale 
begrotingen in de EMU krap is; herinnert 
aan het belang van dergelijke 
stabilisatoren voor het opvangen van 
asymmetrische schokken, voor het 
vermijden van een excessief beroep op 
nationale verzorgingsstaten en dus voor 
de versterking van de duurzaamheid van 
de EMU als geheel; herhaalt zijn oproep 
aan de Commissie om met een groenboek 
te komen over automatische stabilisatoren 
in de eurozone;

Schrappen

Or. en

Amendement 216
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 58 

Ontwerpresolutie Amendement

58. betreurt dat de jaarlijkse groeianalyse 
voor 2014 geen gewag maakt van 
Europese sociale stabilisatoren; 
benadrukt het belang van dit soort 
mechanismen in een context waarin de 
bewegingsruimte voor de nationale 
begrotingen in de EMU krap is; herinnert 
aan het belang van dergelijke 
stabilisatoren voor het opvangen van 
asymmetrische schokken, voor het 
vermijden van een excessief beroep op 
nationale verzorgingsstaten en dus voor 
de versterking van de duurzaamheid van 
de EMU als geheel; herhaalt zijn oproep 
aan de Commissie om met een groenboek 

Schrappen
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te komen over automatische stabilisatoren 
in de eurozone;

Or. en

Amendement 217
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. verzoekt de Europese Raad in 
december 2013 op basis van de 
communautaire methode concrete 
maatregelen te definiëren voor de 
ontwikkeling van een echte sociale en 
werkgelegenheidspijler als onderdeel van 
de EMU, en de modaliteiten voor de 
invoering van een Europees 
werkloosheidsregeling als automatische 
stabilisator voor de eurozone nader uit te 
werken;

Schrappen

Or. en

Amendement 218
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 

Ontwerpresolutie Amendement

59. verzoekt de Europese Raad in 
december 2013 op basis van de 
communautaire methode concrete 
maatregelen te definiëren voor de 
ontwikkeling van een echte sociale en 
werkgelegenheidspijler als onderdeel van 
de EMU, en de modaliteiten voor de 
invoering van een Europees 
werkloosheidsregeling als automatische 

59. verzoekt de Europese Raad in 
december 2013 op basis van de 
communautaire methode concrete 
maatregelen te definiëren voor de 
ontwikkeling van een echte sociale en 
werkgelegenheidspijler als onderdeel van 
de EMU;



AM\1009138NL.doc 127/170 PE522.992v01-00

NL

stabilisator voor de eurozone nader uit te 
werken;

Or. en

Amendement 219
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59

Ontwerpresolutie Amendement

59. verzoekt de Europese Raad in 
december 2013 op basis van de 
communautaire methode concrete 
maatregelen te definiëren voor de 
ontwikkeling van een echte sociale en 
werkgelegenheidspijler als onderdeel van 
de EMU, en de modaliteiten voor de 
invoering van een Europees 
werkloosheidsregeling als automatische 
stabilisator voor de eurozone nader uit te 
werken;

59. verzoekt de Commissie de opties te 
analyseren voor de ontwikkeling van de 
sociale dimensie van de EMU, en de 
modaliteiten voor de invoering van een 
Europees werkloosheidsregeling als 
automatische stabilisator voor de eurozone 
nader uit te werken;

Or. en

Amendement 220
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 bis. dringt er bij de Europese 
Commissie op aan het belang van 
mantelzorgers te onderkennen – zowel 
voor het bieden van zorg als voor de 
economie en de samenleving als geheel –
wier belangen zelden op een 
samenhangende en brede manier aan bod 
komen in het beleid dat voor hen gevolgen 
heeft;
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Or. en

Amendement 221
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 ter. is van mening dat EU-financiering 
zou kunnen bijdragen aan 
deskundigheidsbevordering van 
mantelzorgers, als het gaat om het bieden 
van steun (zoals emotionele steun, 
uitwisseling en informatie) en advies; ook 
zou kunnen worden bijgedragen aan de 
uitwisseling van informatie, onderzoek en 
netwerken; wettelijke maatregelen 
kunnen worden overwogen – met 
inachtneming van de nationale 
bevoegdheden en het solidariteitsbeginsel 
–; bijvoorbeeld een richtlijn inzake 
zorgverlof;

Or. en

Amendement 222
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 quater. onderstreept de groeiende 
behoefte aan gekwalificeerde 
zorgverleners, in verband met de 
demografische veranderingen, en de 
noodzaak tot behoud van training en 
opleiding van toekomstige zorgverleners, 
om te voorkomen dat het volledige zorg-
en socialezekerheidsstelsel instort; acht 
het ook van belang mantelzorgers (met 
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name in het informele circuit), wier 
bijdrage moet worden erkend, maximaal 
te ondersteunen;

Or. en

Amendement 223
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 quinquies. benadrukt het belang van 
hospices en palliatieve zorg binnen de 
langdurige zorg; wijst erop dat 
mantelzorgers en gebruikers van mobiele 
palliatieve teams dankzij hun 
multidisciplinaire samenstelling, 
flexibiliteit en samenwerking met andere 
disciplines het vermogen hebben cruciale 
lacunes binnen systemen voor langdurige 
zorg op te vullen;

Or. en

Amendement 224
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 59 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

59 bis. verzoekt de lidstaten de uitkomsten 
van de consultatie onder organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld en de 
sociale partners op te nemen in een 
bijlage bij hun nationale 
hervormingsplannen en stabiliteits- en 
convergentieprogramma's, met inbegrip 
van een toelichting over de wijze waarop 
hun input is meegenomen in deze 
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programma's; verzoekt de Commissie deze 
jaarlijkse exercitie te coördineren;

Or. en

Amendement 225
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. benadrukt dat alle 
arbeidsmarkthervormingen moeten zijn 
gebaseerd op een versterkte coördinatie 
van de sociale dialoog op EU-niveau;

Schrappen

Or. en

Amendement 226
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. benadrukt dat alle 
arbeidsmarkthervormingen moeten zijn 
gebaseerd op een versterkte coördinatie 
van de sociale dialoog op EU-niveau;

60. benadrukt dat alle richtsnoeren voor 
EU-beleid op het gebied van sociale zaken 
en werkgelegenheid moeten zijn gebaseerd 
op een versterkte coördinatie van de 
sociale dialoog op EU-niveau; verzoekt de 
Commissie en de sociale partners om de 
uitkomsten van de macro-economische 
dialoog en tripartiete sociale tops als 
directe input te gebruiken voor de 
jaarlijkse groeianalyse, het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid en de 
voorbereiding van landenspecifieke 
aanbevelingen; verzoekt de Commissie 
geen druk meer uit te oefenen op de 
lidstaten om onderhandelingen over 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
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decentraliseren;

Or. en

Amendement 227
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. benadrukt dat alle 
arbeidsmarkthervormingen moeten zijn 
gebaseerd op een versterkte coördinatie 
van de sociale dialoog op EU-niveau;

60. benadrukt dat alle 
arbeidsmarkthervormingen moeten zijn 
gebaseerd op een versterkte coördinatie 
van de sociale dialoog; 

Or. en

Amendement 228
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 60

Ontwerpresolutie Amendement

60. benadrukt dat alle 
arbeidsmarkthervormingen moeten zijn 
gebaseerd op een versterkte coördinatie 
van de sociale dialoog op EU-niveau;

60. benadrukt dat alle 
arbeidsmarkthervormingen moeten zijn 
gebaseerd op een versterkte coördinatie 
van de sociale dialoog, zowel op EU-
niveau als op nationaal en, waar van 
toepassing, regionaal en lokaal niveau;

Or. en

Amendement 229
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61
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Ontwerpresolutie Amendement

61. wijst erop dat de trojka heeft bevestigd 
dat hoogwaardige participatie van de 
sociale partners en een sterke sociale 
dialoog, ook op nationaal niveau, essentieel 
zijn voor het welslagen van om het even 
welke hervorming, en dat vooral de 
hervormingen van de EMU, de rol van de
sociale partners in het nieuwe economische 
bestuursproces – met name in het kader 
van het Europees semester – moeten 
worden versterkt;

61. herinnert eraan dat goed bestuur van 
de EMU en de effecten daarvan 
uitsluitend effectief kan zijn indien alle 
stakeholders, waaronder ook de sociale 
partners en het maatschappelijk 
middenveld, erbij betrokken worden; wijst 
erop dat de trojka heeft bevestigd dat 
hoogwaardige participatie van de sociale 
partners en een sterke sociale dialoog, ook 
op nationaal niveau, essentieel zijn voor 
het welslagen van om het even welke 
hervorming, en dat vooral de hervormingen 
van de EMU, de rol van de sociale partners 
in het nieuwe economische bestuursproces 
– met name in het kader van het Europees 
semester – moeten worden versterkt; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten het 
democratisch beginsel van de 
maatschappelijke dialoog, zoals 
vastgelegd in artikel 11 van het VEU, te 
waarborgen door relevante 
maatschappelijke organisaties structureel 
en op een zinvolle wijze te betrekken bij 
het economisch bestuur, en met name bij 
het Europees semester;

Or. en

Amendement 230
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 61

Ontwerpresolutie Amendement

61. wijst erop dat de trojka heeft bevestigd 
dat hoogwaardige participatie van de 
sociale partners en een sterke sociale 
dialoog, ook op nationaal niveau, 
essentieel zijn voor het welslagen van om 
het even welke hervorming, en dat vooral 
de hervormingen van de EMU, de rol van 

61. wijst erop dat de programma's van de 
trojka de politieke soevereiniteit aantasten 
en een aanval vormen op de nationale 
democratische instellingen en soevereine 
instanties;
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de sociale partners in het nieuwe 
economische bestuursproces – met name 
in het kader van het Europees semester –
moeten worden versterkt;

Or. en

Amendement 231
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 1 bis.: belangrijkste 
prioriteitsgebieden van het Europees 
semester
Het Europees Parlement verzoekt de 
Europese Raad de vijf prioritaire gebieden 
van het Europees semester 2014 te 
wijzigen door als prioritair gebied toe te 
voegen: eerlijker belastingstelsels, waarin 
de belastingdruk wordt verlegd van arbeid 
naar vervuiling, en belastingontwijking en 
belastingfraude worden bestreden;

Or. en

Amendement 232
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
»Bijlage

Ontwerpresolutie Amendement

Bijlage Schrappen

Or. en
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Amendement 233
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 1 

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 1: Sociale indicatoren Schrappen
De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
De Commissie de sociale indicatoren 
bindend maakt, zodat ze – zoals het hoort 
– op gelijke voet komen te staan met het 
scorebord van de procedure voor macro-
economische onevenwichtigheden; 
De Commissie aanvullende indicatoren in 
het scorebord opneemt, met name 
kinderarmoedecijfers, een index voor 
fatsoenlijk werk en een Europese index 
voor toereikend loon, zodat een correcte 
beoordeling van de sociale situatie in 
Europa kan worden opgemaakt;
De Commissie het sociale scorebord niet 
alleen gebruikt als een analyse-
instrument, maar ook als uitgangspunt 
voor de ontwikkeling van concrete 
aanwijzingen voor de lidstaten omtrent 
manieren waarop zij de werkloosheid 
kunnen bestrijden of voorkomen, sociale 
ongelijkheid kunnen verminderen, actieve 
integratie kunnen bevorderen en sociale 
dumping kunnen voorkomen, welke 
vervolgens kunnen worden meegenomen 
in het ontwerp en de uitvoering van de 
landenspecifieke aanbevelingen voor 
2014;
De Raad concrete benchmarks definieert 
voor de werkgelegenheid, alsmede sociale 
indicatoren in de vorm van een Europees 
minimumpakket aan sociale 
beschermingsmaatregelen, om tijdig 
activeringsmaatregelen op EU-niveau in 
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gang te zetten.

Or. en

Amendement 234
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 1 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie de sociale indicatoren 
bindend maakt, zodat ze – zoals het hoort 
– op gelijke voet komen te staan met het 
scorebord van de procedure voor macro-
economische onevenwichtigheden;

Schrappen

Or. en

Amendement 235
Alejandro Cercas, Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Verzoekt de Commissie verslag uit te 
brengen over de sociale impactstudie die 
wordt uitgevoerd ten behoeve van de 
landenspecifieke aanbevelingen.

Or. en

Amendement 236
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
 Aanbeveling 1 – alinea 4
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Ontwerpresolutie Amendement

De Raad concrete benchmarks definieert
voor de werkgelegenheid, alsmede
sociale indicatoren in de vorm van een 
Europees minimumpakket aan sociale 
beschermingsmaatregelen, om tijdig 
activeringsmaatregelen op EU-niveau in 
gang te zetten.

De Commissie concrete benchmarks 
voorstelt voor de werkgelegenheid en
sociale indicatoren, om tijdig 
ondersteuningsmaatregelen op EU-
niveau in gang te zetten;

Or. en

Amendement 237
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 2 

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 2: Eurogroep op het niveau 
van de ministers van werkgelegenheid en 
sociale zaken 

Schrappen

De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
De Eurogroep, voorafgaand aan de 
Eurotoppen, bijeenkomt op het niveau 
van de ministers van werkgelegenheid en 
sociale zaken om de sociale en 
werkgelegenheidsproblematiek beter te 
integreren in de beraadslagingen en 
besluiten van de autoriteiten van de 
eurozone, opdat zij hun bijdrage kunnen 
leveren aan de bijeenkomsten van de 
staatshoofden en regeringsleiders van de 
eurozone.

Or. en
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Amendement 238
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 2

Ontwerpresolutie Amendement

Eurogroep op het niveau van de ministers 
van werkgelegenheid en sociale zaken 
De Eurogroep, voorafgaand aan de 
Eurotoppen, bijeenkomt op het niveau 
van de ministers van werkgelegenheid en 
sociale zaken om de sociale en 
werkgelegenheidsproblematiek beter te 
integreren in de beraadslagingen en 
besluiten van de autoriteiten van de 
eurozone, opdat zij hun bijdrage kunnen 
leveren aan de bijeenkomsten van de 
staatshoofden en regeringsleiders van de 
eurozone.

Schrappen

Or. en

Amendement 239
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 3 

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 3: Een pact ter bevordering 
van investeringen en productiviteit in de 
EU

Schrappen

De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
De Commissie nadrukkelijker het accent 
legt op herstimulering van de interne 
vraag, die blijft stagneren en die essentieel 
is voor het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en productiviteit en om 
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de aan deflatie gelieerde risico's te 
ondervangen;
De Commissie en de Raad dringend werk 
maken van een ambitieus gecoördineerd 
investeringsplan en meer financiële 
middelen beschikbaar stellen om op korte 
termijn groei en hoogwaardige 
werkgelegenheid te ondersteunen alsook 
om op middellange termijn meer 
potentieel te creëren overeenkomstig de in 
de Europa 2020-strategie en in het Pact 
voor groei en werkgelegenheid in juni 
2012 overeengekomen doelstellingen; 
De lidstaten de investeringen in 
onderwijs, onderzoek en innovatie in 
stand houden en bevorderen; De 
Commissie zich beraadt over de 
noodzakelijke hervormingen om deze 
productieve investeringen uit te sluiten 
van de krachtens de EU-regels 
vastgestelde tekortdoelstellingen en deze 
ondersteunt, zodat zij daarvan worden 
afgeschermd, gezien hun potentieel om 
groei en banen te genereren;
De in de nationale 
hervormingsprogramma's voor 2014 
aangegane verbintenissen afdoende zijn 
om de Europa 2020-doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken;
De lidstaten hun nationale begrotingen 
doeltreffender aanwenden ten behoeve 
van de strategische Europa 2020-
doelstellingen.
Europese fondsen
De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
Dit beleid, gezien de cruciale rol die het 
cohesiebeleid vervult bij de ontwikkeling 
van nationale programma's in het kader 
van het Europees semester, fungeert als 
een centraal onderdeel van de jaarlijkse 
groeianalyse voor 2014; De Commissie 
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garandeert dat er voldoende EU-middelen 
worden besteed aan de verwezenlijking 
van de Europa 2020-doelstellingen;
De Commissie de niet-bestede 
structuurfondsen herprogrammeert ten 
gunste van de 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en 
het mkb; De Commissie tracht speciale 
oplossingen te vinden voor landen met 
een zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen 
terug te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; De Commissie 
onderzoekt of het mogelijk is om de 
deelname van lidstaten aan de 
cofinanciering van de EU-fondsen of -
programma's binnen rubriek 1 
"Duurzame groei" van het meerjarig 
financieel kader uit te sluiten van de 
berekening van de structurele tekorten 
zoals gedefinieerd in het "two-pack";
De Commissie past het "frontloading-
beginsel" toe op alle voor de periode 
2014-2020 besteedbare fondsen voor de 
lidstaten met de hoogste 
werkloosheidscijfers die in een 
diepgaande begrotingsconsolidatiefase 
verkeren, met name ten behoeve van 
programma's ter bevordering van 
economische groei, werkgelegenheid en 
strategische investeringen;
Ten minste 25% van de nationale 
cohesiefondsen moet worden gebruikt 
voor specifieke programma's in het kader 
van het Europees Sociaal Fonds ten 
behoeve van de lidstaten met de hoogste 
werkloosheids- en armoedecijfers.

Or. en

Amendement 240
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
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Aanbeveling 3 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie nadrukkelijker het accent 
legt op herstimulering van de interne 
vraag, die blijft stagneren en die essentieel 
is voor het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en productiviteit en om 
de aan deflatie gelieerde risico's te 
ondervangen;

Benadrukt dat Europa, om sterker uit de 
economische crisis te komen, 
concurrerender en convergenter te zijn, 
meer groei te genereren, en zijn 
welvaartssystemen op de lange termijn te 
kunnen waarborgen, hoogwaardige 
overheidsdiensten moet bevorderen, het 
potentieel van de beroepsbevolking ten 
volle moet benutten, de rechten van 
werknemers moet waarborgen en 
collectieve arbeidsovereenkomsten en 
openbare en universele sociale zekerheid 
moet bevorderen;

Or. en

Amendement 241
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 3 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten de investeringen in onderwijs, 
onderzoek en innovatie in stand houden en 
bevorderen; De Commissie zich beraadt 
over de noodzakelijke hervormingen om 
deze productieve investeringen uit te 
sluiten van de krachtens de EU-regels 
vastgestelde tekortdoelstellingen en deze 
ondersteunt, zodat zij daarvan worden 
afgeschermd, gezien hun potentieel om 
groei en banen te genereren;

De lidstaten de investeringen in onderwijs, 
onderzoek en innovatie in stand houden en 
bevorderen; 

Or. en

Amendement 242
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpresolutie
Aanbeveling 3 – alinea 4

Ontwerpresolutie Amendement

De in de nationale 
hervormingsprogramma's voor 2014 
aangegane verbintenissen afdoende zijn 
om de Europa 2020-doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken;

Beveelt de lidstaten aan, en in het 
bijzonder de economisch perifere landen, 
beleid te ontwikkelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat de productie en de 
nationale productiefaciliteiten worden 
beschermd en import wordt vervangen 
door binnenlandse productie, alsmede 
effectieve maatregelen om de kosten terug 
te dringen van productiefactoren zoals 
energie, transport, communicaties, 
krediet, et cetera, de nationale 
hulpbronnen te nationaliseren, de interne 
markt te ontwikkelen als component van 
economische groei, kleine en middelgrote 
en micro-ondernemingen effectief te 
ondersteunen en de economische, 
handels- en samenwerkingsbetrekkingen 
te diversifiëren met andere landen buiten 
de EU. 

De lidstaten hun nationale begrotingen 
doeltreffender aanwenden ten behoeve 
van de strategische Europa 2020-
doelstellingen.

Een beleid waarin een eind wordt 
gemaakt aan de privatiseringen, en de 
strategische sectoren van de nationale 
economie weer in overheidshanden 
komen, met inbegrip van de 
nationalisering van banken, zodat deze in 
dienst worden gesteld van arbeiders en 
mensen, de effectieve ondersteuning van 
kleine en middelgrote en micro-
ondernemingen, en diversificatie van de 
economische, handels- en 
samenwerkingsbetrekkingen met andere 
landen buiten de EU.

Or. en

Amendement 243
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 3 – alinea 6
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Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie de niet-bestede 
structuurfondsen herprogrammeert ten 
gunste van de 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en 
het mkb; De Commissie tracht speciale 
oplossingen te vinden voor landen met een 
zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen terug 
te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; De Commissie 
onderzoekt of het mogelijk is om de 
deelname van lidstaten aan de 
cofinanciering van de EU-fondsen of -
programma's binnen rubriek 1 "Duurzame 
groei" van het meerjarig financieel kader 
uit te sluiten van de berekening van de 
structurele tekorten zoals gedefinieerd in 
het "two-pack";

De Commissie bij het opzetten van de 
operationele programma's waarborgt dat 
de lidstaten hun structuurfondsen inzetten 
voor werkgelegenheid en de bestrijding 
van jeugdwerkloosheid; De Commissie 
tracht speciale oplossingen te vinden voor 
landen met een zeer hoge werkloosheid, 
die zich gedwongen zullen zien EU-
middelen terug te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; De Commissie 
onderzoekt of het mogelijk is om de 
deelname van lidstaten aan de 
cofinanciering van de EU-fondsen of -
programma's binnen rubriek 1 "Duurzame 
groei" van het meerjarig financieel kader 
uit te sluiten van de berekening van de 
structurele tekorten zoals gedefinieerd in 
het "two-pack";

Or. en

Amendement 244
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 3 – alinea 6

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie de niet-bestede 
structuurfondsen herprogrammeert ten 
gunste van de 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en het 
mkb; De Commissie tracht speciale 
oplossingen te vinden voor landen met een 
zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen terug 
te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; De Commissie 
onderzoekt of het mogelijk is om de 
deelname van lidstaten aan de 
cofinanciering van de EU-fondsen of -
programma's binnen rubriek 1 

De Commissie de niet-bestede 
structuurfondsen herprogrammeert ten 
gunste van de 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma's en het 
mkb; De Commissie tracht speciale 
oplossingen te vinden voor landen met een 
zeer hoge werkloosheid, die zich 
gedwongen zullen zien EU-middelen terug 
te storten vanwege 
cofinancieringsproblemen; 
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"Duurzame groei" van het meerjarig 
financieel kader uit te sluiten van de 
berekening van de structurele tekorten 
zoals gedefinieerd in het "two-pack";

Or. en

Amendement 245
Marije Cornelissen namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 3 – alinea 7

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie past het "frontloading-
beginsel" toe op alle voor de periode 2014-
2020 besteedbare fondsen voor de 
lidstaten met de hoogste 
werkloosheidscijfers die in een diepgaande 
begrotingsconsolidatiefase verkeren, met 
name ten behoeve van programma's ter 
bevordering van economische groei, 
werkgelegenheid en strategische 
investeringen;

De Commissie past het "frontloading-
beginsel" toe op de fondsen die voor de 
periode 2014-2020 van essentieel belang 
zijn voor economisch herstel, zoals het 
Europees Sociaal Fonds, en waakt daarbij 
zorgvuldig voor ongewenste effecten van 
frontloading zoals het risico van 
automatische annulering en de gevolgen 
voor de betalingsprofielen van de lidstaten 
met de hoogste werkloosheidscijfers die in 
een diepgaande begrotingsconsolidatiefase 
verkeren, met name ten behoeve van 
programma's ter bevordering van 
economische groei, werkgelegenheid en 
strategische investeringen;

Or. en

Amendement 246
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 4 

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 4: Hoogwaardige banen en 
fatsoenlijke salarissen ter verhoging van 
de productiviteit

Schrappen
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De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
Kosten per eenheid product, 
productiekosten en winstmarges
De Commissie er kennis van neemt dat 
het herstel van het Europese 
concurrentievermogen middels een 
excessieve aanpassing van de loonkosten 
per eenheid product door vermindering 
van de salarissen de koopkracht van veel 
werknemers in de EU zwaar heeft 
aangetast en heeft geleid tot een verlaging 
van de gezinsinkomens en het inzakken 
van de interne vraag, waardoor de 
werkloosheid en de sociale uitsluiting nog 
verder zijn aangewakkerd, met name in de 
landen die het zwaarst door de crisis zijn 
getroffen; De Commissie wordt verzocht 
deze situatie recht te zetten.
Een transversaal beleid tot herstel van het 
concurrentievermogen ook strategieën 
omvat waarbij meer de accent ligt op 
andere soorten productiekosten, 
prijsontwikkelingen en winstmarges;
De Commissie een evenwichtiger 
oplossing voor de crisis zoekt en 
ambitieuze aanbevelingen richt tot de 
kernlanden die over de nodige 
manoeuvreerruimte beschikken om een 
expansief beleid te voeren via 
loonsverhogingen, dat zal helpen de 
buitensporige deflatoire druk op Zuid-
Europa te verlichten en de risico's te 
vermijden waardoor de 
onevenwichtigheden op het punt van groei 
en werkgelegenheid in de eurozone nog 
worden verergerd;
De Commissie er nota van neemt dat de 
huidige strategie tot verbetering van het 
externe concurrentievermogen, die 
bijdraagt aan de deflatoire druk op alle 
landen van de eurozone, tegelijkertijd ook 
de verwachte nettoresultaten in termen 
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van toenemende externe vraag ten koste 
van de interne vraag zwaar onder druk 
zet.
Salarissen en fatsoenlijk loon
De Commissie maatregelen voorstelt om 
de ongelijkheid aan te pakken en 
fatsoenlijke salarissen te waarborgen; De 
lidstaten de armoede onder werkenden 
bestrijden door middel van een 
arbeidsmarktbeleid dat erop gericht is een 
leefbaar loon voor werkenden te 
garanderen, hetgeen niet alleen 
belangrijk is voor de sociale cohesie en 
een rechtvaardige samenleving, maar ook 
voor het behoud van een sterke economie;
De Commissie zich beraadt over manieren 
om de druk op de lonen te verlichten door 
middel van minimumloonregelingen 
waardoor deze van land tot land kunnen 
verschillen ten opzichte van de 
gemiddelde salarisniveaus en de 
verschillen in productiviteit kunnen 
weerspiegelen, waardoor het deflatierisico 
kan worden teruggedrongen, ongelijkheid 
wordt verminderd, en het nominale 
concurrentievermogen en bestaande 
onevenwichtigheden worden beperkt.
Arbeidskwaliteit
In de landenspecifieke aanbevelingen van 
de Commissie voor 2014 meer aandacht 
wordt besteed aan de kwaliteit van de 
banen in een kennisintensieve economie 
teneinde een hoge arbeidsproductiviteit en 
snelle innovatie te bevorderen door middel 
van goed opgeleide, flexibele en 
toegewijde werknemers die kunnen 
werken onder fatsoenlijke gezondheids-
en veiligheidscondities, en met een gevoel 
van zekerheid en redelijke werktijden; De 
beleidsrichtsnoeren zich vooral richten op 
de toegang van werknemers tot een 
minimaal pakket arbeidsrechten, zoals 
neergelegd in de Verdragen en zonder 
afbreuk te doen aan de wetgeving van de 
lidstaten;
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Onzekere dienstverbanden en 
schijnzelfstandigheid worden bestreden en 
verdere verspreiding ervan wordt 
voorkomen en ervoor wordt gezorgd dat 
mensen met tijdelijke of deeltijdcontracten 
of zelfstandige ondernemers afdoende 
sociale bescherming genieten en toegang 
hebben tot opleidingen;
Er wordt gezorgd voor een doeltreffende 
handhaving van de richtlijn tot instelling 
van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep.

Or. en

Amendement 247
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 4 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie er kennis van neemt dat 
het herstel van het Europese 
concurrentievermogen middels een 
excessieve aanpassing van de loonkosten 
per eenheid product door vermindering 
van de salarissen de koopkracht van veel 
werknemers in de EU zwaar heeft 
aangetast en heeft geleid tot een verlaging 
van de gezinsinkomens en het inzakken 
van de interne vraag, waardoor de 
werkloosheid en de sociale uitsluiting nog 
verder zijn aangewakkerd, met name in de 
landen die het zwaarst door de crisis zijn 
getroffen; De Commissie wordt verzocht 
deze situatie recht te zetten.

Roept op tot flexibeler en dynamischer 
arbeidsmarkten, die in staat zijn zich aan 
te passen aan verstoringen in de 
economische situatie zonder dat dit tot 
ontslagen leidt; Herinnert eraan dat het 
gebrek aan interne flexibiliteit op veel 
arbeidsmarkten de oorzaak was van 
massale ontslagen, hetgeen de koopkracht 
van veel werknemers in de EU zwaar heeft 
aangetast en heeft geleid tot een verlaging 
van de gezinsinkomens en het inzakken 
van de interne vraag, waardoor de 
werkloosheid en de sociale uitsluiting nog 
verder zijn aangewakkerd, met name in de 
landen die het zwaarst door de crisis zijn 
getroffen; De Commissie en de lidstaten
worden verzocht deze situatie recht te 
zetten.

Or. en
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Amendement 248
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 4 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie een evenwichtiger 
oplossing voor de crisis zoekt en 
ambitieuze aanbevelingen richt tot de 
kernlanden die over de nodige 
manoeuvreerruimte beschikken om een 
expansief beleid te voeren via 
loonsverhogingen, dat zal helpen de 
buitensporige deflatoire druk op Zuid-
Europa te verlichten en de risico's te 
vermijden waardoor de 
onevenwichtigheden op het punt van groei 
en werkgelegenheid in de eurozone nog 
worden verergerd;

De Commissie een evenwichtiger 
oplossing voor de crisis zoekt en 
ambitieuze aanbevelingen richt tot de 
kernlanden die over de nodige 
manoeuvreerruimte beschikken om een 
expansief beleid te voeren dat zal helpen de 
buitensporige deflatoire druk op Zuid-
Europa te verlichten en de risico's te 
vermijden waardoor de 
onevenwichtigheden op het punt van groei 
en werkgelegenheid in de eurozone nog 
worden verergerd;

Or. en

Amendement 249
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 4 – alinea 4

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie er nota van neemt dat de 
huidige strategie tot verbetering van het 
externe concurrentievermogen, die 
bijdraagt aan de deflatoire druk op alle 
landen van de eurozone, tegelijkertijd 
ook de verwachte nettoresultaten in 
termen van toenemende externe vraag 
ten koste van de interne vraag zwaar 
onder druk zet.

Schrappen

Or. en
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Amendement 250
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 4 – alinea 6

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie zich beraadt over manieren 
om de druk op de lonen te verlichten door 
middel van minimumloonregelingen 
waardoor deze van land tot land kunnen 
verschillen ten opzichte van de gemiddelde 
salarisniveaus en de verschillen in 
productiviteit kunnen weerspiegelen, 
waardoor het deflatierisico kan worden 
teruggedrongen, ongelijkheid wordt 
verminderd, en het nominale 
concurrentievermogen en bestaande 
onevenwichtigheden worden beperkt.

De Commissie zich beraadt over manieren 
om de druk op de lonen te verlichten door 
middel van minimumloonregelingen, in 
landen waar deze bestaan, waardoor deze 
van land tot land kunnen verschillen ten 
opzichte van de gemiddelde salarisniveaus 
en de verschillen in productiviteit kunnen 
weerspiegelen, waardoor het deflatierisico 
kan worden teruggedrongen, ongelijkheid 
wordt verminderd, en het nominale 
concurrentievermogen en bestaande 
onevenwichtigheden worden beperkt.

Or. en

Amendement 251
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 4 – alinea 7

Ontwerpresolutie Amendement

In de landenspecifieke aanbevelingen van 
de Commissie voor 2014 meer aandacht 
wordt besteed aan de kwaliteit van de 
banen in een kennisintensieve economie 
teneinde een hoge arbeidsproductiviteit en 
snelle innovatie te bevorderen door middel 
van goed opgeleide, flexibele en 
toegewijde werknemers die kunnen 
werken onder fatsoenlijke gezondheids-
en veiligheidscondities, en met een gevoel 
van zekerheid en redelijke werktijden; De 
beleidsrichtsnoeren zich vooral richten op 
de toegang van werknemers tot een 
minimaal pakket arbeidsrechten, zoals 
neergelegd in de Verdragen en zonder 

Benadrukt dat de lidstaten maatregelen 
moeten invoeren voor meer zekerheid 
door onzekere vormen van arbeid en de 
atypische arbeidsovereenkomsten die 
hiermee samenhangen geleidelijk aan af 
te schaffen, met als doel de atypische 
vormen van arbeid in te perken en te 
verminderen en misbruik van dergelijke 
vormen van arbeid te bestraffen; 
Lidstaten moeten derhalve een combinatie 
van veilige en betrouwbare 
arbeidscontracten, actieve en integrale 
beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt, 
effectieve maatregelen voor een leven 
lang leren en hoogwaardige 
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afbreuk te doen aan de wetgeving van de 
lidstaten;

socialezekerheidsstelsels doorvoeren 
teneinde voor beroepsovergangen te 
zorgen, die vergezeld gaan van duidelijke 
rechten voor werklozen op passende 
voorzieningen en toegespitste maatregelen 
om een kwalitatief goede baan dan wel 
een opleiding te vinden en waar nodig om 
hun vaardigheden en competenties te 
vergroten;

Or. en

Amendement 252
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 5 

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 5: Algehele nadruk op 
particuliere schuldafbouw, een van de 
voornaamste hinderpalen voor Europese 
groei en nieuwe werkgelegenheid 

Schrappen

De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
De Commissie er rekening mee houdt dat 
de particuliere schuldafbouw wordt 
gehinderd door overmatige aandacht voor 
schuldreducties bij de overheden; er is 
behoefte aan een zo evenwichtig 
mogelijke aanpak om de Europese groei 
en werkgelegenheid niet al te zeer onder 
druk te zetten;
De lidstaten en de Commissie maatregelen 
treffen om een ordelijke 
schuldherstructurering mogelijk te 
maken, in het bijzonder voor huishoudens 
en mkb-bedrijven, zodat de particuliere 
schuldenlast draaglijk blijft, een essentiële 
voorwaarde voor investeringen, groei en 
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nieuwe werkgelegenheid;
De Commissie en de lidstaten in hun 
nationale groeiplannen absolute prioriteit 
geven aan toegang tot financiering voor 
mkb'ers; de lidstaten gemakkelijk toegang 
verschaffen tot de Europese fondsen die 
daarvoor bestemd zijn;
De Commissie zich samen met de lidstaten 
verbindt tot de instelling van 
recycleerbare leninginstrumenten, die 
moeten worden gefinancierd middels een 
combinatie van officiële en particuliere 
middelen en/of met ondersteuning van 
door Europese instellingen zoals de 
Europese Investeringsbank uitgegeven 
garanties, teneinde de liquiditeit voor 
huishoudens en mkb'ers dringend te 
herstellen;
Alternatieve financieringsbronnen voor 
de particuliere sector worden uitgebreid, 
bv. in de vorm van sterke coöperatieve of 
openbare ontwikkelingsbanken, die het 
doorsluizen van liquiditeit naar de reële 
economie kunnen helpen bevorderen en 
kunnen zorgen voor adequate project- en 
ontwikkelingsfinanciering.

Or. en

Amendement 253
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 5 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie er rekening mee houdt dat 
de particuliere schuldafbouw wordt 
gehinderd door overmatige aandacht voor
schuldreducties bij de overheden; er is 
behoefte aan een zo evenwichtig mogelijke 
aanpak om de Europese groei en 
werkgelegenheid niet al te zeer onder druk 

De Commissie er rekening mee houdt dat 
de particuliere schuldafbouw evenveel
aandacht moet krijgen als schuldreducties 
bij de overheden; er is behoefte aan een zo 
evenwichtig mogelijke aanpak om de 
Europese groei en werkgelegenheid niet al 
te zeer onder druk te zetten;
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te zetten;

Or. en

Amendement 254
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 6 

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 6: Hervormingen ter 
bevordering van hoogwaardige 
arbeidsparticipatie

Schrappen

De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
Nationale plannen voor algemene en 
jongerenwerkgelegenheid
De Commissie de presentatie van de 
nationale plannen voor algemene en 
jongerenwerkgelegenheid in de 
landenspecifieke aanbevelingen voor 2014 
verplicht stelt;
De Commissie arbeidskwaliteit, opleiding, 
toegang tot levenslang leren, de 
basisrechten van werknemers, alsmede 
ondersteuning van de mobiliteit op de 
arbeidsmarkt en zelfstandig 
ondernemerschap door vergroting van de 
veiligheid van werknemers opneemt in de 
op de jaarlijkse groeianalyse voor 2014 
gebaseerde landenspecifieke 
aanbevelingen.
Arbeidsmarkthervormingen en actief 
arbeidsmarktbeleid
Arbeidsmarkthervormingen zich richten 
op verhoging van de arbeidsproductiviteit 
en -efficiëntie om zo het 
concurrentievermogen van de economie 
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van de EU te verbeteren en te zorgen voor 
duurzame groei en nieuwe 
werkgelegenheid, terwijl tegelijkertijd het 
Europees sociaal acquis en de beginselen 
daarvan strikt worden nageleefd, zowel 
naar de letter als naar de geest; 
Arbeidsmarkthervormingen op een 
dusdanige wijze worden uitgevoerd dat de 
kwaliteit van de werkgelegenheid erdoor 
wordt bevorderd;
Structurele arbeidsmarkthervormingen 
leiden tot interne flexibiliteit waarmee in 
tijden van economische schokken de 
werkgelegenheid behouden kan blijven en 
de kwaliteit van de werkgelegenheid wordt 
gewaarborgd, veiligheid wordt geboden bij 
de overgang van de ene naar de andere 
baan, werkloosheidsuitkeringen 
gebaseerd zijn op strikte activeringseisen 
met voldoende prikkels om te gaan 
werken enerzijds en een fatsoenlijk 
inkomen anderzijds, wordt gezorgd voor 
contractuele regelingen ter bestrijding 
van de segmentering van de arbeidsmarkt, 
wordt geanticipeerd op economische 
herstructureringen en wordt gezorgd voor 
toegang tot levenslang leren;
De lidstaten zorgen dat er geen 
voorwaarden worden gecreëerd waardoor 
bedrijven zich kunnen onttrekken aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten op 
hoger niveau en sectorale 
loonovereenkomsten kunnen herzien, 
waardoor een grote groep werknemers 
wordt uitgesloten van hun recht op 
collectieve arbeidsovereenkomsten;
De lidstaten, in nauwe samenwerking met 
de sociale partners, het bereik en de 
effectiviteit van actieve 
arbeidsmarktvoorzieningen vergroten.
Vaardigheden beter laten aansluiten op de 
vraag van de arbeidsmarkt
De vaardigheidsbehoeften in specifieke 
sectoren en/of regio's beter worden 
opgevolgd en mogelijke mismatches zo 
snel mogelijk uit de wereld worden 
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geholpen.
De Commissie en de lidstaten nauw 
samenwerken bij de uitwerking van het 
EU-vaardigheidspanorama teneinde een 
allesomvattend overzicht te geven van de 
vraag naar de verschillende vaardigheden 
in de EU.
De samenwerking en synergieën tussen de 
onderwijs- en opleidingssector enerzijds 
en het bedrijfsleven anderzijds worden 
verbeterd om vroeger te kunnen 
inspringen op de behoefte aan bepaalde 
vaardigheden en aldus het onderwijs- en 
opleidingsstelsel aan te passen aan de 
behoeften van de arbeidsmarkt teneinde 
de arbeidsbevolking met de benodigde 
vaardigheden toe te rusten en de overgang 
van onderwijs en opleiding naar werk te 
vereenvoudigen.
De toegang tot levenslang leren voor alle 
leeftijdscategorieën wordt bevorderd, niet 
alleen middels formeel leren, maar tevens 
middels de ontwikkeling van niet-formeel 
en informeel leren.
Er tegen 2015 een valideringsstelsel voor 
niet-formeel en informeel leren wordt 
opgezet dat gelinkt wordt aan het 
Europees kwalificatiekader.
Jeugdwerkloosheid
Er een Europees pact voor 
jeugdwerkgelegenheid wordt gesloten om 
de lang geleden overeengekomen 
maatregelen ten uitvoer te leggen, en er 
nieuwe hulpmiddelen en maatregelen 
worden toegezegd om jeugdwerkloosheid 
aan te pakken en het aantal jongeren 
zonder scholing, werk of stage (zgn. 
NEET's) terug te dringen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het 
kwalitatieve aspect van fatsoenlijk werk 
dat volledig voldoet aan de fundamentele 
arbeidsvoorwaarden;
De lidstaten jeugdgarantieregelingen ten 
uitvoer leggen en op doeltreffende wijze 
gebruik maken van de beschikbare 
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middelen door activiteiten te richten op 
degenen die zich in de moeilijkste situatie 
bevinden;
De Commissie en de lidstaten meer 
middelen uittrekken voor de financiering 
van de Jeugdgarantie, in aansluiting op 
de aanbeveling van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO), die heeft 
berekend dat er alleen al in de eurozone 
21 miljard euro nodig is om een 
doeltreffend programma ter bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid ten uitvoer te 
leggen; De Commissie de Jeugdgarantie 
verheft tot een prioriteit en het 
beschikbare budget bij de toegezegde 
tussentijdse herziening van het MFK 
verhoogt;
De Commissie en de Raad ervoor zorgen 
dat ook lidstaten die zich bevinden in de 
buitensporigtekortprocedure in hun 
begroting de nodige ruimte hebben om 
van deze maatregelen gebruik te maken, 
met name door de cofinanciering door de 
lidstaten van maatregelen ter bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid tijdelijk uit te 
sluiten van de berekening van het 
buitensporige tekort;
De Commissie een voorstel indient voor 
een kwaliteitskader voor stages, dat onder 
meer de criteria voor eerlijke beloning, 
leerdoelen, arbeidsvoorwaarden en 
veiligheids- en gezondheidsnormen 
omvat; De Commissie, de lidstaten en de 
Europese sociale partners de Europese 
Alliantie voor leerlingplaatsen op een 
ambitieuze manier gestalte geven; 
Oudere en langdurig werklozen
De lidstaten meer arbeidsmogelijkheden 
creëren voor oudere werknemers, de 
toegang tot levenslang leren waarborgen, 
belastingvoordelen introduceren om 
ouderen ertoe aan te zetten langer aan het 
werk te blijven, en actief gezond ouder 
worden ondersteunen;
Langdurig werklozen worden ondersteund 
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door het scheppen van banen en een 
beleid dat zich richt op geïntegreerde 
actieve integratie, o.a. in de vorm van 
positieve stimulansen om ze weer aan de 
slag te krijgen, zoals persoonlijke 
begeleiding en programma's om de 
overgang van sociale bijstand naar werk 
te vergemakkelijken, passende 
uitkeringsstelsels en toegang tot 
hoogwaardige diensten die hen helpen 
weer aansluiting te vinden op de 
arbeidsmarkt en die toegang bieden tot 
kwaliteitsbanen;
Vrouwen
De Commissie meer de nadruk legt op 
aanzienlijk grotere participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt, hetgeen 
essentieel is voor het bereiken van het 
Europa 2020-kerndoel voor de 
werkgelegenheid; Er voorzieningen 
worden getroffen zoals betaalbare zorg en 
kinderopvang, adequaat moederschaps-, 
vaderschaps- en ouderschapsverlof en 
flexibiliteit qua werktijden en werkplek;
De lidstaten gendergelijkheid respecteren 
en stimuleren in het kader van hun 
nationale beleidsmaatregelen en nationale 
hervormingsprogramma's.
Andere prioritaire groepen
De lidstaten in hun nationale 
hervormingsprogramma's de essentiële 
voorzieningen op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale integratie 
opnemen waarin de Europese strategie 
voor mensen met een handicap voorziet; 
De Europese Commissie deze maatregelen 
deel laat uitmaken van haar de 
landenspecifieke aanbevelingen voor 
2014.
Het waarborgen van gelijke kansen voor 
minderheden wordt opgenomen in de 
prioriteiten van de jaarlijkse groeianalyse 
2014, en hun participatie in de 
arbeidsmarkt als cruciaal wordt gezien 
voor het verwezenlijken van het
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Europa 2020-kerndoel voor de 
werkgelegenheid; De Commissie en de 
lidstaten een oplossing zien te vinden voor 
de geringe arbeidsparticipatie van 
personen die tot minderheden behoren 
(bv. de Roma).

Or. en

Amendement 255
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 6 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Nationale plannen voor algemene en 
jongerenwerkgelegenheid

Nationale plannen voor algemene en 
jongerenwerkgelegenheid

De Commissie de presentatie van de 
nationale plannen voor algemene en 
jongerenwerkgelegenheid in de 
landenspecifieke aanbevelingen voor 2014 
verplicht stelt;

De lidstaten de nationale plannen voor 
algemene en jongerenwerkgelegenheid 
presenteren in de nationale 
hervormingsplannen voor 2014;

Or. en

Amendement 256
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 6 – alinea 5

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten zorgen dat er geen 
voorwaarden worden gecreëerd waardoor 
bedrijven zich kunnen onttrekken aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten op 
hoger niveau en sectorale 
loonovereenkomsten kunnen herzien, 
waardoor een grote groep werknemers 
wordt uitgesloten van hun recht op 

Schrappen
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collectieve arbeidsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 257
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 6 – alinea 9

Ontwerpresolutie Amendement

De samenwerking en synergieën tussen de 
onderwijs- en opleidingssector enerzijds en 
het bedrijfsleven anderzijds worden 
verbeterd om vroeger te kunnen inspringen 
op de behoefte aan bepaalde vaardigheden 
en aldus het onderwijs- en opleidingsstelsel 
aan te passen aan de behoeften van de 
arbeidsmarkt teneinde de arbeidsbevolking 
met de benodigde vaardigheden toe te 
rusten en de overgang van onderwijs en 
opleiding naar werk te vereenvoudigen.

De samenwerking en synergieën tussen de 
onderwijs- en opleidingssector enerzijds en 
het bedrijfsleven anderzijds worden 
verbeterd om vroeger te kunnen inspringen 
op de behoefte aan bepaalde vaardigheden 
en aldus het onderwijs- en opleidingsstelsel 
aan te passen aan de behoeften van de 
arbeidsmarkt teneinde de arbeidsbevolking 
met de benodigde vaardigheden toe te 
rusten en de overgang van onderwijs en 
opleiding naar werk te vereenvoudigen; in 
dit kader moeten duale leerstelsels een 
centrale rol krijgen.

Or. en

Amendement 258
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 6 – alinea 13

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie en de lidstaten meer 
middelen uittrekken voor de financiering 
van de Jeugdgarantie, in aansluiting op
de aanbeveling van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO), die heeft 
berekend dat er alleen al in de eurozone 
21 miljard euro nodig is om een 
doeltreffend programma ter bestrijding 

De Commissie de Jeugdgarantie verheft tot 
een prioriteit en het beschikbare budget bij 
de toegezegde tussentijdse herziening van 
het MFK verhoogt;
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van de jeugdwerkloosheid ten uitvoer te 
leggen; De Commissie de Jeugdgarantie 
verheft tot een prioriteit en het beschikbare 
budget bij de toegezegde tussentijdse 
herziening van het MFK verhoogt;

Or. en

Amendement 259
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 6 – alinea 15

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie een voorstel indient voor 
een kwaliteitskader voor stages, dat onder 
meer de criteria voor eerlijke beloning,
leerdoelen, arbeidsvoorwaarden en 
veiligheids- en gezondheidsnormen
omvat; De Commissie, de lidstaten en de 
Europese sociale partners de Europese 
Alliantie voor leerlingplaatsen op een 
ambitieuze manier gestalte geven; 

De Commissie een voorstel indient voor 
een kwaliteitskader voor stages, dat onder 
meer de criteria voor leerdoelen en 
fatsoenlijk werk omvat; De Commissie, de 
lidstaten en de Europese sociale partners de 
Europese Alliantie voor leerlingplaatsen op 
een ambitieuze manier gestalte geven; 

Or. en

Amendement 260
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 7 

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 7: Bevordering van de 
vrijwillige arbeidsmobiliteit

Schrappen

De beleidsrichtsnoeren die de Raad
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
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De Commissie passende maatregelen treft 
om de Europese wetgeving te herzien 
teneinde de overdraagbaarheid van 
pensioenrechten te garanderen en te 
waarborgen dat werkloosheidsuitkeringen 
gedurende minimaal drie maanden 
worden doorbetaald terwijl de 
betrokkenen in andere lidstaten naar werk 
zoeken, gezien de grote aantallen 
werknemers – met name onder jongeren –
die hun land van herkomst op zoek naar 
werk verlaten voor een andere EU-
lidstaat;
Het Europees portaal voor 
beroepsmobiliteit (Eures) verder te 
ontwikkelen door de activiteiten daarvan 
te intensiveren en uit te breiden, en vooral 
door jeugdmobiliteit te stimuleren; 
Daarvoor in samenwerking met de 
lidstaten een specifieke strategie wordt 
ontwikkeld waarbij de nadruk ligt op het 
feit dat mobiliteit op vrijwillige basis moet 
blijven plaatsvinden en dat de 
inspanningen om in eigen land arbeids-
en opleidingsplaatsen te creëren daardoor 
niet in het gedrang komen;
De Commissie nagaat of EMU-lidstaten 
nauwere samenwerkingsverbanden 
kunnen aangaan om de wetgeving ter 
bevordering van de arbeidsmobiliteit 
binnen de EMU sneller en efficiënter 
gestalte te geven (bv. wat betreft 
overdraagbaarheid van aanvullende 
pensioenrechten of de sluiting van 
samenwerkingsovereenkomsten tussen 
nationale arbeidsbemiddelingsbureaus in 
de EMU).

Or. en

Amendement 261
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 7 – alinea 1
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Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie passende maatregelen treft 
om de Europese wetgeving te herzien
teneinde de overdraagbaarheid van 
pensioenrechten te garanderen en te 
waarborgen dat werkloosheidsuitkeringen 
gedurende minimaal drie maanden worden 
doorbetaald terwijl de betrokkenen in 
andere lidstaten naar werk zoeken, gezien 
de grote aantallen werknemers – met name 
onder jongeren – die hun land van 
herkomst op zoek naar werk verlaten voor 
een andere EU-lidstaat;

De Commissie passende maatregelen treft 
teneinde de overdraagbaarheid van 
pensioenrechten te garanderen en te 
waarborgen dat werkloosheidsuitkeringen 
gedurende minimaal drie maanden worden 
doorbetaald terwijl de betrokkenen in 
andere lidstaten naar werk zoeken, gezien 
de grote aantallen werknemers – met name 
onder jongeren – die hun land van 
herkomst op zoek naar werk verlaten voor 
een andere EU-lidstaat;

Or. en

Amendement 262
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 7 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De Commissie nagaat of EMU-lidstaten 
nauwere samenwerkingsverbanden 
kunnen aangaan om de wetgeving ter 
bevordering van de arbeidsmobiliteit 
binnen de EMU sneller en efficiënter 
gestalte te geven (bv. wat betreft 
overdraagbaarheid van aanvullende 
pensioenrechten of de sluiting van 
samenwerkingsovereenkomsten tussen 
nationale arbeidsbemiddelingsbureaus in 
de EMU).

Schrappen

Or. en

Amendement 263
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
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Aanbeveling 8 

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 8: Toewerken naar eerlijker 
belastingstelsels

Schrappen

De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
De lidstaten de belastingen hervormen om 
de belastingdruk op laagbetaalden en 
tweeverdieners, die volgens de Commissie 
nog steeds hoog is en een stijgende 
tendens vertoont, te verminderen;
De Commissie kennis neemt van het in 
oktober 2013 door het IMF uitgebrachte 
belastingrapport, waarin erop wordt 
gewezen dat er ruimte is voor een beter en 
progressiever belastingstelsel ter 
vergroting van de legitimiteit van de 
geleverde consolidatie-inspanningen en 
om tegelijk meer te doen voor de 
bevordering van de groei en voor extra 
inkomsten te zorgen;
De lidstaten de belastingdruk verschuiven 
van arbeid naar andere vormen van 
duurzame belasting, bijvoorbeeld in de 
vorm van een geharmoniseerde 
vennootschapsbelasting, een belasting op 
financiële transacties (FTT) en 
koolstofheffingen;
De lidstaten maatregelen nemen om 
nieuwe werkgelegenheid te creëren, 
bijvoorbeeld in de vorm van 
hervormingen van de belasting op arbeid 
die voorzien in 
werkgelegenheidsstimulerende 
maatregelen, ondersteuning van vrijwillig 
zelfstandig ondernemerschap en het 
bevorderen van bedrijfsactiviteiten in 
strategische sectoren; 
De belasting op arbeid wordt verlaagd, in 
het bijzonder in de vorm van doelgerichte 



PE522.992v01-00 162/170 AM\1009138NL.doc

NL

tijdelijke verlagingen van de 
socialezekerheidsbijdragen of 
loonsubsidieregelingen voor nieuwe 
werknemers, met name voor laagbetaalde 
en laaggeschoolde werknemers, langdurig 
werklozen en andere kwetsbare groepen, 
in combinatie met waarborgen 
betreffende de houdbaarheid op de lange 
termijn van de overheidspensioenstelsels; 
Zwart werk, schijnzelfstandigheid en 
belastingfraude worden bestreden, met 
name in de huidige context van 
begrotingsconsolidatie, teneinde 
werknemers en inkomsten te beschermen 
en het vertrouwen van het publiek in de 
billijkheid en doeltreffendheid van de 
belastingstelsels te behouden. Informeel 
en zwart werk wordt omgezet in reguliere 
werkgelegenheid, onder meer door de 
capaciteit van arbeidsinspecties te 
versterken.

Or. en

Amendement 264
Inês Cristina Zuber

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 8 – alinea 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Het is belangrijk dat er beleid wordt 
aangenomen met betrekking tot het fiscale 
plan waarmee een eind wordt gemaakt 
aan de schandalige vriendjespolitiek van 
banken en de financiële speculaties van 
grote binnenlandse en buitenlandse 
concerns;

Or. en

Amendement 265
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry
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Ontwerpresolutie
Aanbeveling 8 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten de belastingdruk verschuiven 
van arbeid naar andere vormen van 
duurzame belasting, bijvoorbeeld in de 
vorm van een geharmoniseerde 
vennootschapsbelasting, een belasting op 
financiële transacties (FTT) en 
koolstofheffingen;

De lidstaten de belastingdruk verschuiven 
van arbeid naar andere vormen van 
duurzame belasting; 

Or. en

Amendement 266
Verónica Lope Fontagné, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 8 – alinea 5

Ontwerpresolutie Amendement

De belasting op arbeid wordt verlaagd, in 
het bijzonder in de vorm van doelgerichte 
tijdelijke verlagingen van de 
socialezekerheidsbijdragen of 
loonsubsidieregelingen voor nieuwe 
werknemers, met name voor laagbetaalde 
en laaggeschoolde werknemers, langdurig 
werklozen en andere kwetsbare groepen, in 
combinatie met waarborgen betreffende de 
houdbaarheid op de lange termijn van de 
overheidspensioenstelsels;

De belasting op arbeid wordt verlaagd, in 
het bijzonder in de vorm van doelgerichte 
tijdelijke verlagingen van de 
socialezekerheidsbijdragen of 
loonsubsidieregelingen voor jongeren,
nieuwe werknemers, met name voor 
laagbetaalde en laaggeschoolde 
werknemers, langdurig werklozen en 
andere kwetsbare groepen, in combinatie 
met waarborgen betreffende de 
houdbaarheid op de lange termijn van de 
overheidspensioenstelsels;

Or. en

Amendement 267
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 9 
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Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 9: Terugdringen van 
armoede en sociale uitsluiting 

Schrappen

De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
De lidstaten de vangnetten versterken en 
toezien op de doeltreffendheid van de 
sociale systemen, en investeren in 
preventieve maatregelen;
De Commissie rekening houdt met de 
effecten van de economische 
aanpassingsprogramma's wat betreft de 
voortgang op weg naar de verwezenlijking 
van de kerndoelen van Europa 2020 in de 
lidstaten die financiële moeilijkheden 
ondervinden, en wijzigingen 
overeenkomen die bedoeld zijn om de 
aanpassingsprogramma's in 
overeenstemming te brengen met de 
Europa 2020-doelstellingen;

Or. en

Amendement 268
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 10 

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 10: Duurzame pensioenen Schrappen
De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
De Commissie en de lidstaten de in de 
groen- en witboeken van het Parlement 
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geformuleerde aanbevelingen met 
betrekking tot pensioenen overnemen;
De beoogde pensioenhervormingen tot 
nationale politieke en sociale cohesie 
nopen en alleen kunnen slagen wanneer 
daarover met de sociale partners wordt 
onderhandeld;
Teneinde de duurzaamheid van de 
pensioenstelsels te garanderen, kan de 
effectieve pensioenleeftijd worden 
verhoogd zonder de verplichte 
pensioenleeftijd te verhogen, namelijk 
door vervroegd uittreden uit de 
arbeidsmarkt terug te dringen; is er van 
overtuigd dat om de feitelijke 
pensioenleeftijd met succes te kunnen 
verhogen, de hervormingen van de 
pensioenstelsels gepaard dienen te gaan 
met beleid dat het gebruik van regelingen 
voor vervroegd pensioen en andere 
regelingen voor vervroegd uittreden 
beperkt, de arbeidskansen van oudere 
werknemers bevordert, de toegang tot 
levenslang leren waarborgt, 
beleidsmaatregelen omvat inzake 
belastingen en uitkeringen die ertoe 
aanzetten langer te blijven werken en die 
het actief gezond ouder worden 
bevorderen;

Or. en

Amendement 269
Verónica Lope Fontagné, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 10 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

Teneinde de duurzaamheid van de 
pensioenstelsels te garanderen, kan de 
effectieve pensioenleeftijd worden 
verhoogd zonder de verplichte 
pensioenleeftijd te verhogen, namelijk 

Teneinde de duurzaamheid van de 
pensioenstelsels te garanderen, is er van 
overtuigd dat om de feitelijke 
pensioenleeftijd met succes te kunnen 
verhogen en vervroegd uittreden uit de 
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door vervroegd uittreden uit de 
arbeidsmarkt terug te dringen; is er van 
overtuigd dat om de feitelijke 
pensioenleeftijd met succes te kunnen 
verhogen, de hervormingen van de 
pensioenstelsels gepaard dienen te gaan 
met beleid dat het gebruik van regelingen 
voor vervroegd pensioen en andere 
regelingen voor vervroegd uittreden 
beperkt, de arbeidskansen van oudere 
werknemers bevordert, de toegang tot 
levenslang leren waarborgt, 
beleidsmaatregelen omvat inzake 
belastingen en uitkeringen die ertoe 
aanzetten langer te blijven werken en die 
het actief gezond ouder worden 
bevorderen.

arbeidsmarkt terug te dringen, de 
hervormingen van de pensioenstelsels 
gepaard dienen te gaan met beleid dat het 
gebruik van regelingen voor vervroegd 
pensioen en andere regelingen voor 
vervroegd uittreden beperkt, de 
arbeidskansen van oudere werknemers 
bevordert, de toegang tot levenslang leren 
waarborgt, beleidsmaatregelen omvat 
inzake belastingen en uitkeringen die ertoe 
aanzetten langer te blijven werken en die 
het actief gezond ouder worden 
bevorderen.

Or. en

Amendement 270
Verónica Lope Fontagné, Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 10 – alinea 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Neemt nota van de ongelijke vorderingen 
en ambitieniveaus in de lidstaten bij het 
uitstippelen en doorvoeren van structurele 
hervormingen die tot doel hebben de 
werkgelegenheid te vergroten, regelingen 
voor vervroegde uittreding te beëindigen 
en op lidstaatniveau samen met de sociale 
partners de noodzaak te evalueren om 
zowel de wettelijke als de daadwerkelijke 
pensioenleeftijd duurzaam te laten 
aansluiten bij de stijging van de 
levensverwachting;

Or. en
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Amendement 271
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 11 

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 11: Europese sociale 
stabilisatoren

Schrappen

De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
Sociaal beleid en sociale normen door 
EMU-lidstaten die worden geconfronteerd 
met negatieve economische schokken niet 
worden gebruikt voor 
aanpassingsdoeleinden;
De Commissie met een groenboek komt 
over automatische stabilisatoren in de 
eurozone, teneinde te kunnen omgaan 
met asymmetrische schokken, excessieve 
intering op de nationale verzorgingsstaten 
te voorkomen en daarmee de 
duurzaamheid van de EMU als geheel te 
versterken;
De Europese Raad in december concrete 
maatregelen definieert voor de 
ontwikkeling van een echte sociale en 
werkgelegenheidspijler als onderdeel van 
de EMU, op basis van de communautaire 
methode, en de modaliteiten voor de 
invoering van een Europese 
werkloosheidsregeling als automatische 
stabilisator voor de eurozone verder 
uitwerkt.

Or. en

Amendement 272
Verónica Lope Fontagné
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Ontwerpresolutie
Aanbeveling 11 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De Europese Raad in december concrete 
maatregelen definieert voor de 
ontwikkeling van een echte sociale en 
werkgelegenheidspijler als onderdeel van 
de EMU, op basis van de communautaire 
methode, en de modaliteiten voor de 
invoering van een Europese 
werkloosheidsregeling als automatische 
stabilisator voor de eurozone verder 
uitwerkt.

De Commissie de opties bestudeert voor 
het ontwikkelen van de sociale dimensie
van de EMU, en de modaliteiten voor de 
invoering van een Europees 
werkloosheidsregeling als automatische 
stabilisator voor de eurozone verder 
uitwerkt;

Or. en

Amendement 273
Philippe De Backer

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 12 

Ontwerpresolutie Amendement

Aanbeveling 12: De democratische 
legitimiteit en de sociale dialoog moeten 
worden versterkt

Schrappen

De beleidsrichtsnoeren die de Raad 
jaarlijks op basis van de groeianalyse 
uitvaardigt, dienen naar de mening van 
het Europees Parlement erop gericht te 
zijn dat:
Alle arbeidsmarkthervormingen moeten 
zijn gebaseerd op een versterkte 
coördinatie van de sociale dialoog op EU-
niveau;
Hoogwaardige participatie van sociale 
partners en een intensieve sociale dialoog 
worden gewaarborgd en ondersteund, ook 
op nationaal niveau, hetgeen essentieel is 
voor het welslagen van alle hervormingen 
en vooral de hervormingen van de EMU, 
onder inachtneming van de rol van de 
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sociale partners in het nieuwe economisch 
bestuur, met name in het kader van het 
Europees semester.
Het voorstel van de Commissie voor een 
grotere betrokkenheid van de sociale 
partners bij het Europees semesterproces 
ten uitvoer wordt gelegd, onder meer in 
het kader van het Comité voor de sociale 
dialoog, voorafgaand aan de goedkeuring 
van de jaarlijkse groeianalyse;
De Europese Raad en de lidstaten ervoor 
zorgen dat de nationale en regionale 
parlementen, de sociale partners, de 
overheidsinstellingen en het 
maatschappelijk middenveld nauw 
worden betrokken bij de tenuitvoerlegging 
van en het toezicht op de 
beleidsrichtsnoeren in het kader van de 
Europa 2020-strategie en het economisch 
bestuursproces, teneinde te waarborgen 
dat daarvoor het nodige draagvlak 
voorhanden is;
De Europese Raad en de Commissie het 
toezicht op en de evaluatie van 
werkgelegenheids-, sociale en 
onderwijsdoelstellingen van de 
Europa 2020-strategie beter in het 
Europees semester 2014 integreren.

Or. en

Amendement 274
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpresolutie
Aanbeveling 12 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

Alle arbeidsmarkthervormingen moeten 
zijn gebaseerd op een versterkte 
coördinatie van de sociale dialoog op EU-
niveau;

Alle arbeidsmarkthervormingen moeten 
zijn gebaseerd op een versterkte 
coördinatie van de sociale dialoog;
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Or. en


