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AM_Com_NonLegOpinion
Amendement 1

Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. gezien zijn resolutie van 
11 juni 2013 over sociale huisvesting in de 
Europese Unie (2012/2293(INI)),

Or. en

Amendement 2
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. gezien zijn resolutie van 4 juli 2013 
over het effect van de crisis op de toegang 
tot zorg voor kwetsbare groepen 
(2013/2044(INI)),

Or. en

Amendement 3
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. gezien de openbare hoorzitting die 
de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken van het Europees Parlement op 
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9 januari 2014 hield over de 
werkgelegenheids- en sociale aspecten 
van de rol en activiteiten van de trojka 
aangaande de programmalanden van de 
eurozone,

Or. en

Amendement 4
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. gezien de vier ontwerp-beleidsnota's 
over de evaluatie van de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten en -
uitdagingen in Griekenland, Portugal, 
Ierland en Cyprus, die in januari 2014 
zijn opgesteld voor de ondersteunende 
afdeling economisch bestuur van 
directoraat A (Economisch en 
wetenschapsbeleid) van het DG Intern 
beleid van de Unie,

Or. en

Amendement 5
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de maatregelen uit 
hoofde van het economische 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
(mei 2010 en maart 2012), Ierland 
(december 2010), Portugal (mei 2011) en 
Cyprus (juni 2013) een directe en indirecte 
impact op de werkgelegenheidsniveaus en 

A. overwegende dat de economische crisis 
en de maatregelen uit hoofde van het 
economische aanpassingsprogramma die in 
reactie hierop zijn genomen in 
Griekenland (mei 2010 en maart 2012), 
Ierland (december 2010), Portugal (mei 
2011) en Cyprus (juni 2013) een directe en 
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zware gevolgen voor de sociale situatie 
hadden; overwegende dat de Commissie 
alle programma's formeel ondertekende, 
maar dat het IMF, de Eurogroep, de 
Europese Centrale Bank (ECB) en de 
Commissie ze tezamen uitwerkten en de 
randvoorwaarden ervan bepaalden;

indirecte impact op de 
werkgelegenheidsniveaus en zware 
gevolgen voor de sociale situatie hadden;
overwegende dat de Commissie alle 
programma's formeel ondertekende, maar 
dat het IMF, de Eurogroep, de Europese 
Centrale Bank (ECB), de betrokken 
lidstaat en de Commissie ze tezamen 
uitwerkten en de randvoorwaarden ervan 
bepaalden;

Or. fi

Amendement 6
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de maatregelen uit 
hoofde van het economische 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
(mei 2010 en maart 2012), Ierland 
(december 2010), Portugal (mei 2011) en 
Cyprus (juni 2013) een directe en indirecte 
impact op de werkgelegenheidsniveaus en 
zware gevolgen voor de sociale situatie 
hadden; overwegende dat de Commissie 
alle programma's formeel ondertekende, 
maar dat het IMF, de Eurogroep, de 
Europese Centrale Bank (ECB) en de 
Commissie ze tezamen uitwerkten en de 
randvoorwaarden ervan bepaalden;

A. overwegende dat de buitengewone 
economische situatie waarin Griekenland, 
Ierland, Portugal en Cyprus zich bevonden 
een directe en indirecte impact op de 
werkgelegenheidsniveaus en zware 
gevolgen voor de sociale situatie heeft 
gehad; overwegende dat de Commissie alle 
programma's formeel ondertekende, maar 
dat het IMF, de Eurogroep, de Europese 
Centrale Bank (ECB) en de Commissie ze 
tezamen uitwerkten en de 
randvoorwaarden ervan bepaalden;

Or. es

Amendement 7
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Overweging A
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Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de maatregelen uit 
hoofde van het economische 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
(mei 2010 en maart 2012), Ierland 
(december 2010), Portugal (mei 2011) en 
Cyprus (juni 2013) een directe en indirecte 
impact op de werkgelegenheidsniveaus en
zware gevolgen voor de sociale situatie
hadden; overwegende dat de Commissie 
alle programma's formeel ondertekende, 
maar dat het IMF, de Eurogroep, de 
Europese Centrale Bank (ECB) en de 
Commissie ze tezamen uitwerkten en de 
randvoorwaarden ervan bepaalden; 

A. overwegende dat Griekenland (mei 
2010 en maart 2012), Ierland (december 
2010), Portugal (mei 2011) en Cyprus (juni 
2013) tegen de achtergrond van de 
economische en financiële crisis en 
vanwege de achteruitgang van hun 
respectieve economische situatie de 
Europese Unie, de lidstaten van de 
eurozone en het Internationaal Monetair 
Fonds om financiële bijstand hebben 
gevraagd en economische 
aanpassingsprogramma’s hebben 
ingevoerd met maatregelen die een directe 
en indirecte impact op de 
werkgelegenheidsniveaus en de 
levensomstandigheden van vele mensen 
hadden; overwegende dat de Commissie 
alle programma's formeel ondertekende, 
maar dat het IMF, de Eurogroep, de 
Europese Centrale Bank (ECB), de 
Commissie en de betrokken lidstaten ze 
tezamen uitwerkten en de 
randvoorwaarden ervan bepaalden; 

Or. pt

Amendement 8
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de maatregelen uit 
hoofde van het economische 
aanpassingsprogramma in Griekenland
(mei 2010 en maart 2012), Ierland 
(December 2010), Portugal (mei 2011) en 
Cyprus (juni 2013) een directe en indirecte 
impact op de werkgelegenheidsniveaus en 
zware gevolgen voor de sociale situatie 
hadden; overwegende dat de Commissie

A. overwegende dat de vermindering van
de macro-economische 
onevenwichtigheden, die over een lange 
periode waren ontstaan in Griekenland, 
Ierland, Portugal en Cyprus, een directe en 
indirecte impact op de 
werkgelegenheidsniveaus en zware 
gevolgen voor de sociale situatie hadden; 
overwegende dat de gevolgen veel erger 
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alle programma's formeel ondertekende, 
maar dat het IMF, de Eurogroep, de 
Europese Centrale Bank (ECB) en de 
Commissie ze tezamen uitwerkten en de 
randvoorwaarden ervan bepaalden;

zouden zijn geweest als de landen van de 
eurozone en de internationale 
gemeenschap zich niet solidair hadden 
getoond; overwegende dat de Raad en de 
regeringen van de betrokken landen alle 
programma's ondertekenden, maar dat het 
IMF, de Eurogroep, de Europese Centrale 
Bank (ECB), de Commissie en de 
nationale regeringen die om financiële 
steun hebben verzocht, ze tezamen 
uitwerkten en de randvoorwaarden ervan 
bepaalden;

Or. en

Amendement 9
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de maatregelen uit 
hoofde van het economische 
aanpassingsprogramma in Griekenland 
(mei 2010 en maart 2012), Ierland 
(december 2010), Portugal (mei 2011) en 
Cyprus (juni 2013) een directe en indirecte 
impact op de werkgelegenheidsniveaus en 
zware gevolgen voor de sociale situatie 
hadden; overwegende dat de Commissie 
alle programma's formeel ondertekende, 
maar dat het IMF, de Eurogroep, de 
Europese Centrale Bank (ECB) en de 
Commissie ze tezamen uitwerkten en de 
randvoorwaarden ervan bepaalden;

A. overwegende dat de economische crisis 
en de maatregelen uit hoofde van het 
economische aanpassingsprogramma in 
Griekenland (mei 2010 en maart 2012), 
Ierland (december 2010), Portugal 
(mei 2011) en Cyprus (juni 2013) een 
directe en indirecte impact op de 
werkgelegenheidsniveaus en de sociale 
situatie hadden; overwegende dat de 
Commissie alle programma's formeel 
ondertekende, maar dat het IMF, de 
Eurogroep, de Europese Centrale Bank 
(ECB) en de Commissie ze tezamen 
uitwerkten en de randvoorwaarden ervan 
bepaalden;

Or. en

Amendement 10
Inês Cristina Zuber
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Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de zogeheten 
programma’s voor economische en 
financiële bijstand drie belangrijke 
doelstellingen hadden –
onevenwichtigheden in de begroting 
beperken, het concurrentievermogen 
vergroten en de banken steunen –, maar 
dat de getroffen maatregelen in de 
praktijk geleid hebben tot een 
rechtstreekse overdracht van de 
inkomsten van werknemers naar 
monopolistische financiële en 
economische concerns; overwegende dat 
het begrotingsconsolidatiebeleid in 
Portugal heeft geleid tot een recessie en 
tot hogere belastingen voor de 
werknemers, en dat er in naam van het 
concurrentievermogen is gekozen voor 
een deregulering op het gebied van 
arbeid, een drastische verlaging van de 
lonen van werknemers en een algemene 
verarming van de bevolking en van het 
land;

Or. pt

Amendement 11
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het beleid van 
fiscale en begrotingsconsolidatie het 
antwoord is op de economische en sociale 
situatie waarin Griekenland, Cyprus, 
Portugal en Ierland zich bevinden en niet 
de oorzaak daarvan;
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Or. es

Amendement 12
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de regressieve 
begrotingsmaatregelen een onevenredig 
grote impact hebben op de lage-
inkomensgroepen, die leidt tot een hoger 
niveau van armoede, ontbering en 
gezondheidsverschillen als gevolg van het 
feit dat de lage-inkomensgroepen sterk 
afhankelijk zijn van de openbare 
gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 13
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat het uitgevoerde 
economisch aanpassingsprogramma is 
opgesteld vanwege de buitengewone 
situatie waarin de betreffende economieën 
zich bevonden, een situatie die zelfs 
dreigde te leiden tot een bankroet;

Or. es

Amendement 14
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat het 
soberheidsbeleid heeft geleid tot een 
toename van de werkloosheid en een 
verlaging van de lonen, tot een stijging 
van de emigratie onder jongeren en hoger 
opgeleide en beter gekwalificeerde 
werknemers en tot minder investeringen 
in onderwijs, wat heeft bijgedragen tot de 
afname van de productiecapaciteit van de 
werknemers;

Or. pt

Amendement 15
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat wanneer de 
houdbaarheid van de economie en de 
begroting van de vier landen eenmaal is 
verzekerd, de inspanningen zich moeten 
concentreren op de sociale aspecten, met 
speciale aandacht voor het creëren van 
werkgelegenheid;

Or. es

Amendement 16
Emer Costello

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat in artikel 9 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) is bepaald: 'Bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden houdt de Unie rekening met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid';

B. overwegende dat in artikel 9 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) is 
voorgeschreven: 'Bij de bepaling en de 
uitvoering van haar beleid en optreden 
houdt de Unie rekening met de eisen in 
verband met de bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid';

Or. en

Amendement 17
Emer Costello

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat artikel 36 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie de Unie ertoe verbindt 
"overeenkomstig de Verdragen de 
toegang tot diensten van algemeen 
economisch belang die in de nationale 
wetgevingen en praktijken is geregeld, te 
erkennen en te eerbiedigen, teneinde de 
sociale en territoriale samenhang van de 
Unie te bevorderen"; overwegende dat 
artikel 14 VWEU vaststelt: "gezien de 
plaats die de diensten van algemeen 
economisch belang in de 
gemeenschappelijke waarden van de Unie 
innemen, alsook de rol die zij vervullen bij 
het bevorderen van sociale en territoriale 
samenhang, dragen de Unie en de 
lidstaten er, in het kader van hun 
onderscheiden bevoegdheden en binnen 
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het toepassingsgebied van de Verdragen 
zorg voor dat deze diensten functioneren 
op basis van beginselen en, met name 
economische en financiële, voorwaarden 
die hen in staat stellen hun taken te 
vervullen"; overwegende dat artikel 345 
VWEU bepaalt dat de Verdragen "de 
regeling van het eigendomsrecht in de 
lidstaten onverlet laten"; overwegende dat 
Protocol nr. 26 betreffende de diensten 
van algemeen belang dieper ingaat op de 
gedeelde waarden van de Unie met 
betrekking tot diensten van algemeen 
economisch belang;

Or. en

Amendement 18
Emer Costello

Ontwerpadvies
Overweging E

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie onder 
andere voorziet in het recht op collectieve 
onderhandelingen en collectieve actie 
(artikel 28), bescherming bij kennelijk 
onredelijk ontslag (artikel 30), 
rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
(artikel 31), erkenning en eerbiediging van 
het recht op toegang tot 
socialezekerheidsvoorzieningen en sociale 
diensten, en 'om sociale uitsluiting en 
armoede te bestrijden' het recht op 'bijstand 
ten behoeve van huisvesting, teneinde al 
diegenen die niet over voldoende middelen 
beschikken een waardig bestaan te 
verzekeren' (artikel 34), het recht op 
toegang tot preventieve gezondheidszorg 
en op medische verzorging (artikel 35), en 
eerbieding van de toegang tot diensten van 

E. overwegende dat het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie onder 
andere voorziet in het recht op collectieve 
onderhandelingen en collectieve actie 
(artikel 28), bescherming bij kennelijk 
onredelijk ontslag (artikel 30), 
rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
(artikel 31), erkenning en eerbiediging van 
het recht op toegang tot 
socialezekerheidsvoorzieningen en sociale 
diensten, en 'om sociale uitsluiting en 
armoede te bestrijden' het recht op 'bijstand 
ten behoeve van huisvesting, teneinde al 
diegenen die niet over voldoende middelen 
beschikken een waardig bestaan te 
verzekeren' (artikel 34), het recht op 
toegang tot preventieve gezondheidszorg 
en op medische verzorging (artikel 35), en 
erkenning en eerbieding van het recht op
toegang tot diensten van algemeen 
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algemeen economisch belang (artikel 36); economisch belang (artikel 36);

Or. en

Amendement 19
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

F bis. overwegende dat de sterke daling 
van het bbp van Griekenland, Portugal en 
Ierland volgens de EU Employment and 
Social Situation Quarterly Review van 
oktober 2013 vooral resulteerde in 
banenverlies;

Or. en

Amendement 20
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Overweging G

Ontwerpadvies Amendement

G. overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 21 november 2013 
waardering uitsprak voor de mededeling 
van de Commissie van 2 oktober 2013 
‘Versterking van de sociale dimensie van 
de Economische en Monetaire Unie’ en 
voor het voorstel van de Commissie om 
een scorebord van kernindicatoren op 
sociaal en werkgelegenheidsgebied vast te 
stellen en te gebruiken in de procedure 
voor macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) en in het 
gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid (GVW), maar het feit 
betreurde dat de voorgestelde indicatoren 

G. overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 21 november 2013 
waardering uitsprak voor de mededeling 
van de Commissie van 2 oktober 2013 
‘Versterking van de sociale dimensie van 
de Economische en Monetaire Unie’ en 
voor het gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid (GVW);
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onvoldoende zijn om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten en de onderlinge 
afhankelijkheid tussen de lidstaten op 
omvattende wijze te weerspiegelen;
overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie benadrukte dat ervoor gezorgd 
moet worden dat het toezicht gericht is op 
het beperken van de sociale verschillen 
tussen de lidstaten;

Or. pt

Amendement 21
Emer Costello

Ontwerpadvies
Overweging G

Ontwerpadvies Amendement

G. overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 21 november 2013 
waardering uitsprak voor de mededeling 
van de Commissie van 2 oktober 2013 
'Versterking van de sociale dimensie van 
de Economische en Monetaire Unie' en 
voor het voorstel van de Commissie om 
een scorebord van kernindicatoren op 
sociaal en werkgelegenheidsgebied vast te 
stellen en te gebruiken in de procedure 
voor macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) en in het 
gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid (GVW), maar het feit 
betreurde dat de voorgestelde indicatoren 
onvoldoende zijn om de werkgelegenheids-
en sociale situaties in de lidstaten en de 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
lidstaten op omvattende wijze te 
weerspiegelen; overwegende dat het 
Parlement in zijn resolutie benadrukte dat 
ervoor gezorgd moet worden dat het 
toezicht gericht is op het beperken van de 
sociale verschillen tussen de lidstaten;

G. overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 21 november 2013 
waardering uitsprak voor de mededeling 
van de Commissie van 2 oktober 2013 
'Versterking van de sociale dimensie van 
de Economische en Monetaire Unie' en 
voor het voorstel van de Commissie om 
een scorebord van kernindicatoren op 
sociaal en werkgelegenheidsgebied vast te 
stellen en te gebruiken in de procedure 
voor macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) en in het 
gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid (GVW) als een eerste 
stap naar de totstandbrenging van een 
sociale dimensie van de EMU, maar het 
feit betreurde dat de voorgestelde 
indicatoren onvoldoende zijn om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten en de onderlinge 
afhankelijkheid tussen de lidstaten op 
omvattende wijze te weerspiegelen; 
overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie benadrukte dat ervoor gezorgd 
moet worden dat het toezicht gericht is op 
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het beperken van de sociale verschillen 
tussen de lidstaten en op het bevorderen 
van opwaartse sociale convergentie en 
sociale vooruitgang;

Or. en

Amendement 22
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Overweging G

Ontwerpadvies Amendement

G. overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 21 november 2013 
waardering uitsprak voor de mededeling 
van de Commissie van 2 oktober 2013 
'Versterking van de sociale dimensie van 
de Economische en Monetaire Unie' en 
voor het voorstel van de Commissie om 
een scorebord van kernindicatoren op 
sociaal en werkgelegenheidsgebied vast te 
stellen en te gebruiken in de procedure 
voor macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) en in het 
gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid (GVW), maar het feit 
betreurde dat de voorgestelde indicatoren 
onvoldoende zijn om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in 
de lidstaten en de onderlinge 
afhankelijkheid tussen de lidstaten op 
omvattende wijze te weerspiegelen; 
overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie benadrukte dat ervoor gezorgd 
moet worden dat het toezicht gericht is op 
het beperken van de sociale verschillen 
tussen de lidstaten;

G. overwegende dat het Parlement in zijn 
resolutie van 21 november 2013 
waardering uitsprak voor de mededeling 
van de Commissie van 2 oktober 2013 
'Versterking van de sociale dimensie van 
de Economische en Monetaire Unie' en 
voor het voorstel van de Commissie om 
een scorebord van kernindicatoren op 
sociaal en werkgelegenheidsgebied vast te 
stellen;

Or. en
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Amendement 23
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Overweging H

Ontwerpadvies Amendement

H. overwegende dat de beschikbare 
gegevens aantonen dat de in vier landen 
geboekte vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
streefcijfers in sneltempo afneemt (zie 
bijlage 1);

H. overwegende dat de beschikbare 
gegevens aantonen dat de in vier landen 
geboekte vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
streefcijfers in sneltempo afneemt (zie 
bijlage 1); overwegende dat de situatie in 
Portugal niet voor alle indicatoren gelijk 
is en dat de vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
streefcijfers wisselend is, waarbij de 
ontwikkeling rond de streefcijfers voor 
onderwijs positief is en de ontwikkeling op 
het gebied van de werkgelegenheid 
problematischer verloopt;

Or. en

Amendement 24
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Overweging H

Ontwerpadvies Amendement

H. overwegende dat de beschikbare 
gegevens aantonen dat de in vier landen 
geboekte vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
streefcijfers in sneltempo afneemt (zie 
bijlage 1);

H. overwegende dat de beschikbare 
gegevens aantonen dat de in de vier landen 
geboekte vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
streefcijfers in sneltempo afneemt, met 
uitzondering van de streefcijfers met 
betrekking tot voortijdige verlaters van 
onderwijs en opleiding en het aantal 
mensen met een hogeronderwijsdiploma 
(zie bijlage 1);

Or. en
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Amendement 25
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Overweging H

Ontwerpadvies Amendement

H. overwegende dat de beschikbare 
gegevens aantonen dat de in vier landen 
geboekte vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
streefcijfers in sneltempo afneemt (zie 
bijlage 1);

H. overwegende dat de beschikbare 
gegevens aantonen dat de in vier landen 
geboekte vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de Europa 2020-
streefcijfers in sneltempo afnam (zie 
bijlage 1); overwegende dat de 
belangrijkste economische indicatoren de 
weg omhoog zijn ingeslagen, maar de 
sociale indicatoren nog niet;

Or. en

Amendement 26
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H bis. overwegende dat de ingrepen van 
de trojka in de programmalanden een 
ernstig democratisch tekort aan de dag 
legden en dat de bevolking in feite werd 
onderworpen aan de economische 
chantage en dictaten van ongekozen, niet-
aansprakelijke en ondoorzichtige 
instanties;

Or. en

Amendement 27
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Ontwerpadvies
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H bis. overwegende dat de economische 
langetermijnvooruitzichten in deze landen 
beter worden; overwegende dat deze 
ontwikkeling moet bijdragen tot het 
scheppen van nieuwe banen in deze 
economieën en de dalende 
werkgelegenheidstrend moet keren;

Or. en

Amendement 28
Marije Cornelissen, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H bis. overwegende dat de 
beleidsmaatregelen die een voorwaarde 
waren voor financiële bijstand 
grotendeels niet hebben geleid tot de 
verwezenlijking van de voornaamste 
doelstelling van de Commissie (houdbare 
overheidsfinanciën, financiële stabiliteit 
en herstel van het concurrentievermogen) 
en daarnaast de vorderingen die vóór de 
crisis zijn geboekt op beleidsterreinen als 
milieubescherming en gezondheidszorg, 
ernstig hebben geschaad;

Or. en

Amendement 29
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Overweging H ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

H ter. overwegende dat het 
'succesverhaal' van Ierland, dat het 
programma heeft verlaten, zeer weinig te 
maken heeft met daadwerkelijke 
successen die invloed hebben op het leven 
van de mensen; overwegende dat dit 
verhaal vooral berust op holle 
propaganda ter ondersteuning van het 
beleid van de Ierse regering, en Ierland 
als voorbeeld aanhaalt om de werkende 
bevolking in Zuid-Europa te dwingen om 
verdere bezuinigingen te aanvaarden; 
overwegende dat Ierland in werkelijkheid 
het hoogste netto-emigratiesaldo van alle 
lidstaten heeft, dat het investeringsniveau 
uitgedrukt in percentage van het bbp met 
10,6 % het laagste van de EU is bij een 
gemiddelde van 20 %, dat Ierland nog 
steeds gebukt gaat onder een ondraaglijke 
schuldenlast die 125 % van het bbp 
bedraagt en dat de particuliere 
consumptie 12 % lager ligt dan in 2008;

Or. en

Amendement 30
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

H quater. overwegende dat Ierland, 
ondanks de beweringen van de trojka en 
de Ierse regering, zijn 'economische 
soevereiniteit' niet heeft teruggekregen 
sinds het verlaten van het programma; 
overwegende dat Ierland niet alleen 
onderworpen is aan het 'economisch 
bestuur' van de EU, zoals alle andere 
lidstaten, maar ook nog steeds aan 'post-
programmamonitoring' door het IMF en 



AM\1015492NL.doc 19/137 PE526.372v01-00

NL

'post-programmatoezicht' door de 
Commissie, waaronder begrepen formele 
inspecties en de bevoegdheid om verdere 
bezuinigingen op te leggen; overwegende 
dat dit ook zal gelden voor de andere 
landen wanneer zij hun programma's 
verlaten;

Or. en

Amendement 31
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese instellingen 
(de ECB, de Commissie en de Eurogroep) 
ten volle medeverantwoordelijk zijn voor 
de voorwaarden die in het kader van de 
economische aanpassingsprogramma's zijn 
opgelegd en derhalve ook voor de sociale 
gevolgen ervan;

1. merkt op dat de Europese instellingen 
(de ECB, de Commissie en de Eurogroep) 
en de nationale regeringen ten volle 
medeverantwoordelijk zijn voor de 
voorwaarden die in het kader van de 
economische aanpassingsprogramma's zijn 
opgelegd en derhalve ook voor de sociale 
gevolgen ervan;

Or. en

Amendement 32
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese instellingen 
(de ECB, de Commissie en de Eurogroep) 
ten volle medeverantwoordelijk zijn voor 
de voorwaarden die in het kader van de 
economische aanpassingsprogramma's zijn 
opgelegd en derhalve ook voor de sociale 
gevolgen ervan;

1. merkt op dat zonder de economische 
aanpassingsprogramma's de sociale 
gevolgen van de crisis duidelijk veel 
ernstiger zouden zijn geweest dan nu het 
geval is en dat de Europese instellingen (de 
ECB, de Commissie en de Eurogroep) ten 
volle medeverantwoordelijk zijn voor de 
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voorwaarden die in het kader van de 
economische aanpassingsprogramma's zijn 
opgelegd en derhalve ook voor de sociale 
gevolgen die moeten worden vergeleken 
met de sociale gevolgen in een situatie 
zonder economische 
aanpassingsprogramma's;

Or. fi

Amendement 33
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese instellingen 
(de ECB, de Commissie en de Eurogroep) 
ten volle medeverantwoordelijk zijn voor 
de voorwaarden die in het kader van de 
economische aanpassingsprogramma's zijn 
opgelegd en derhalve ook voor de sociale 
gevolgen ervan;

1. merkt op dat de Europese instellingen 
(de ECB, de Commissie en de Eurogroep) 
ten volle betrokken zijn bij de uitwerking 
van de economische 
aanpassingsprogramma's;

Or. pt

Amendement 34
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese instellingen 
(de ECB, de Commissie en de Eurogroep) 
ten volle medeverantwoordelijk zijn voor 
de voorwaarden die in het kader van de 
economische aanpassingsprogramma's zijn 
opgelegd en derhalve ook voor de sociale 
gevolgen ervan;

1. merkt op dat de Europese instellingen 
(de ECB, de Commissie en de Eurogroep) 
ten volle medeverantwoordelijk zijn voor 
de voorwaarden die in het kader van de 
economische aanpassingsprogramma's zijn 
opgelegd;
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Or. es

Amendement 35
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese instellingen 
(de ECB, de Commissie en de Eurogroep) 
ten volle medeverantwoordelijk zijn voor 
de voorwaarden die in het kader van de 
economische aanpassingsprogramma's 
zijn opgelegd en derhalve ook voor de 
sociale gevolgen ervan;

1. merkt op dat de instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor het nemen van 
definitieve besluiten, de Eurogroep, het 
IMF en de betrokken lidstaten zijn; merkt 
op dat deze besluiten werden gebaseerd op 
de deskundigheid van het IMF, de 
Commissie en de ECB;

Or. en

Amendement 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de Europese instellingen 
(de ECB, de Commissie en de Eurogroep) 
ten volle medeverantwoordelijk zijn voor 
de voorwaarden die in het kader van de 
economische aanpassingsprogramma's zijn 
opgelegd en derhalve ook voor de sociale 
gevolgen ervan;

1. merkt op dat de Europese instellingen 
(de ECB, de Commissie en de Eurogroep) 
ten volle medeverantwoordelijk zijn voor 
de voorwaarden die in het kader van de 
economische aanpassingsprogramma's zijn 
opgelegd;

Or. en

Amendement 37
Verónica Lope Fontagné
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de Europese Unie, 
onverminderd de noodzaak van houdbare 
overheidsfinanciën, moet strijden om een 
adequate sociale bescherming voor haar 
burgers te waarborgen;

Or. es

Amendement 38
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat het Parlement 
volledig werd uitgesloten in alle fasen van 
het project: de voorbereidende fase, de 
uitwerking van de opdrachten en het 
toezicht op de resultaten van de 
programma's en bijbehorende maatregelen;

2. betreurt het feit dat het Parlement 
volledig werd uitgesloten in alle fasen van 
het project: de voorbereidende fase, de 
uitwerking van de opdrachten en het 
toezicht op de resultaten van de 
programma's en bijbehorende maatregelen; 
merkt op dat het Europees Parlement 
steun heeft verleend aan vergelijkbare 
neoliberale bezuinigingsmaatregelen, 
onder meer via de aanneming van het 
'two pack', het 'six pack' of het Europees 
semester;

Or. en

Amendement 39
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat het Parlement 
volledig werd uitgesloten in alle fasen van 
het project: de voorbereidende fase, de 
uitwerking van de opdrachten en het 
toezicht op de resultaten van de 
programma's en bijbehorende maatregelen;

2. betreurt het feit dat er geen 
rechtsgrondslag is die rechtvaardigt dat
het Parlement werd uitgesloten in alle 
fasen van het project; de voorbereidende 
fase, de uitwerking van de opdrachten en 
het toezicht op de resultaten van de 
programma's en bijbehorende maatregelen;

Or. pt

Amendement 40
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat het Parlement 
volledig werd uitgesloten in alle fasen van 
het project: de voorbereidende fase, de 
uitwerking van de opdrachten en het 
toezicht op de resultaten van de 
programma's en bijbehorende maatregelen;

2. betreurt het feit dat het Parlement 
volledig werd uitgesloten in alle fasen van 
de programma's: de voorbereidende fase, 
de uitwerking van de opdrachten en het 
toezicht op de impact van de programma's 
en bijbehorende maatregelen;

Or. en

Amendement 41
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. betreurt het feit dat het Parlement 
volledig werd uitgesloten in alle fasen van 
het project: de voorbereidende fase, de 
uitwerking van de opdrachten en het 
toezicht op de resultaten van de 
programma's en bijbehorende maatregelen;

2. betreurt het feit dat het Parlement 
volledig werd uitgesloten in alle fasen van 
het project: de voorbereidende fase, de 
uitwerking van de opdrachten en het 
toezicht op de resultaten van de 
programma's en bijbehorende maatregelen; 
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betreurt dat de volledige procedure niet 
kon worden gebaseerd op het Verdrag 
omdat de rechtsgrondslag daarvoor 
ontbrak, waardoor moest worden gekozen 
voor een intergouvernementele aanpak 
zonder rol voor het Parlement;

Or. en

Amendement 42
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het feit dat deze programma's 
werden ontwikkeld zonder enige evaluatie 
van de gevolgen aan de hand van 
effectbeoordelingen of zonder coördinatie 
met het Comité voor de werkgelegenheid, 
het Comité voor sociale bescherming, de 
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
(EPSCO) of de Commissaris voor 
werkgelegenheid en sociale zaken; betreurt 
daarnaast het feit dat, ondanks de 
belangrijke sociale gevolgen, de bij het 
Verdrag opgerichte adviesorganen, in het 
bijzonder het Europees Economisch en 
Sociaal Comité (EESC) en het Comité van 
de Regio's (CvdR), niet werden 
geraadpleegd;

3. betreurt het feit dat deze programma's 
werden ontwikkeld zonder afdoende
evaluatie van de gevolgen aan de hand van 
effectbeoordelingen of zonder coördinatie 
met het Comité voor de werkgelegenheid, 
het Comité voor sociale bescherming, de 
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
(EPSCO) of de Commissaris voor 
werkgelegenheid en sociale zaken; betreurt 
daarnaast het feit dat, ondanks de 
belangrijke sociale gevolgen, de bij het 
Verdrag opgerichte adviesorganen, in het 
bijzonder het Europees Economisch en 
Sociaal Comité (EESC) en het Comité van 
de Regio's (CvdR), niet werden 
geraadpleegd;

Or. fi

Amendement 43
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het feit dat deze programma's 
werden ontwikkeld zonder enige evaluatie 
van de gevolgen aan de hand van 
effectbeoordelingen of zonder coördinatie 
met het Comité voor de werkgelegenheid, 
het Comité voor sociale bescherming, de 
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
(EPSCO) of de Commissaris voor 
werkgelegenheid en sociale zaken; betreurt 
daarnaast het feit dat, ondanks de 
belangrijke sociale gevolgen, de bij het 
Verdrag opgerichte adviesorganen, in het 
bijzonder het Europees Economisch en 
Sociaal Comité (EESC) en het Comité van 
de Regio's (CvdR), niet werden 
geraadpleegd;

3. vindt het een slechte zaak dat deze 
programma's werden ontwikkeld zonder 
enige evaluatie van de gevolgen aan de 
hand van effectbeoordelingen of zonder 
coördinatie met het Comité voor de 
werkgelegenheid, het Comité voor sociale 
bescherming, de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken (EPSCO) of de 
Commissaris voor werkgelegenheid en 
sociale zaken; betreurt daarnaast het feit 
dat, ondanks de belangrijke sociale 
gevolgen, de bij het Verdrag opgerichte 
adviesorganen, in het bijzonder het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
(EESC) en het Comité van de Regio's 
(CvdR), niet werden geraadpleegd;

Or. pt

Amendement 44
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. betreurt het feit dat deze programma's 
werden ontwikkeld zonder enige evaluatie 
van de gevolgen aan de hand van 
effectbeoordelingen of zonder coördinatie 
met het Comité voor de werkgelegenheid, 
het Comité voor sociale bescherming, de 
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
(EPSCO) of de Commissaris voor 
werkgelegenheid en sociale zaken; betreurt 
daarnaast het feit dat, ondanks de 
belangrijke sociale gevolgen, de bij het 
Verdrag opgerichte adviesorganen, in het 
bijzonder het Europees Economisch en 
Sociaal Comité (EESC) en het Comité van 

3. betreurt het feit dat deze programma's 
werden ontwikkeld zonder enige evaluatie 
van de gevolgen aan de hand van 
effectbeoordelingen of zonder coördinatie 
met het Comité voor de werkgelegenheid, 
het Comité voor sociale bescherming, de 
Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
(EPSCO) of de Commissaris voor 
werkgelegenheid en sociale zaken; betreurt 
daarnaast dat de IAO niet werd 
geraadpleegd en het feit dat, ondanks de 
belangrijke sociale gevolgen, de bij het 
Verdrag opgerichte adviesorganen, in het 
bijzonder het Europees Economisch en 
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de Regio's (CvdR), niet werden 
geraadpleegd;

Sociaal Comité (EESC) en het Comité van 
de Regio's (CvdR), niet werden 
geraadpleegd;

Or. en

Amendement 45
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(1) veroordeelt het feit dat veel van de in 
het kader van de beleidsprogramma's van 
de trojka getroffen voorzieningen en 
maatregelen niet in overeenstemming zijn 
met de beginselen van het Verdrag als 
geciteerd in de overwegingen B tot en met 
E; is met name bezorgd over de ingrepen 
op het gebied van salarissen en de 
systemen van collectief onderhandelen; 
betreurt het feit dat de Commissie er in dit 
verband niet in is geslaagd om als 
hoedster van het Verdrag op te treden;

Or. en

Amendement 46
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 – punt 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

(2) veroordeelt het feit dat het in het kader 
van de trojka uitgevoerde beleid veel 
verder ging wanneer de sociale partners 
onderling overeenstemming hadden 
bereikt en zodoende niet het evenwicht 
eerbiedigde dat de sociale partners op het 
gebied van salarismaatregelen en/of 
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arbeidsmarkthervormingen hadden 
bereikt;

Or. en

Amendement 47
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de Europese Unie 
sinds 2008 een ongeziene economische en 
financiële crisis doormaakt;

Or. pt

Amendement 48
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt dat de aan de financiële 
bijstand verbonden voorwaarden de 
sociale doelstellingen van de EU om 
verschillende redenen in het gedrang 
hebben gebracht:

- ofschoon de programma's van bepaalde 
duur zijn, is een aantal maatregelen in het 
kader van deze programma's permanent 
van aard;

- de maatregelen zijn bijzonder belastend 
en onevenredig;

- er bestaat geen redelijk verband tussen 
de omvang, de intensiteit en de duur van 
de beperkingen en de economische 
effecten ervan zijn niet meetbaar;
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- de programma's besteden geen aandacht 
aan grensoverschrijdende 
overloopeffecten en verslechteren de 
omstandigheden in de eurozone als 
geheel;

- de maatregelen gingen niet vergezeld 
van de nodige maatregelen en garanties 
ter bescherming van kwetsbare groepen, 
waardoor gewone mensen een 
onevenredig groot deel van de lasten van 
de bezuinigingsmaatregelen moesten 
dragen;

Or. en

Amendement 49
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. betreurt dat een eerlijk 
verdelingseffect van de maatregelen niet 
tot de kerndoelstellingen van de 
aanpassingsprogramma's behoorde;

Or. en

Amendement 50
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. betreurt dat de programma's 
uitsluitend gericht waren op 
arbeidsmarkthervormingen en 
bezuinigingsmaatregelen met als doel het 
concurrentievermogen te herstellen aan 



AM\1015492NL.doc 29/137 PE526.372v01-00

NL

de hand van verlaging van het 
minimumloon, decentralisatie van de 
collectieve onderhandelingen, verlaging 
van de sociale uitkeringen, minder 
strenge arbeidsvoorschriften en beperkte 
maatregelen in landen met een overschot, 
zonder rekening te houden met het belang 
van innovatie en investeringen en zonder 
goed te voorzien welke zeer ernstige 
gevolgen deze maatregelen zullen hebben 
voor de arbeidsparticipatie;

Or. en

Amendement 51
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat de Europese Unie niet 
voorbereid was op en over onvoldoende 
instrumenten beschikte om om te gaan 
met de problemen waarmee zij 
geconfronteerd werd, met name de 
grootschalige staatsschuldencrisis binnen 
de economische en monetaire unie;

Or. pt

Amendement 52
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. merkt op dat het ontbreken van 
Europese instellingen en van Europese 
financiële mechanismen heeft genoopt tot 
de improvisatie ervan, die resulteerde in 
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buiten de sfeer van de communautaire 
methode gesloten financiële en 
institutionele overeenkomsten, 
coherentieproblemen en 
belangenconflicten, maar veroordeelt het 
feit dat de Commissie slechts als 
kredietverstrekker heeft opgetreden en 
haar belangrijkste taak als hoedster van 
de Verdragen heeft verzuimd; stelt dat het 
duidelijk is dat ook de Europese Centrale 
Bank besluiten heeft genomen die buiten 
haar mandaat vallen;

Or. en

Amendement 53
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. betreurt dat de resterende 
communautaire middelen van het 
financieel kader voor 2007-2013 ondanks 
herhaaldelijke oproepen van de Europese 
Commissie niet tijdig zijn vrijgemaakt om 
de crisis te bestrijden of de economische 
en sociale effecten ervan te beperken;

Or. pt

Amendement 54
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. herinnert eraan dat de mondiale 
economische en financiële crisis de 
kwetsbaarheid van de overheidsfinanciën 
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in deze vier landen heeft aangetoond en 
aangescherpt;

Or. pt

Amendement 55
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. herinnert eraan dat 
begrotingsconsolidatie in de zin van het 
Verdrag een middel moet zijn om de 
economische groei en de werkgelegenheid 
te ondersteunen, en geen doel op zich; 
betreurt dat de agenda voor groei en 
werkgelegenheid niet terdege werd 
geïntegreerd in het begrotingsverdrag, om 
zo van groei en werkgelegenheid centrale 
doelstellingen te maken, op gelijke voet 
met begrotingsconsolidatie en een 
inperking van de overheidsschuld;

Or. pt

Amendement 56
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. herinnert eraan dat de 
situatie een dringende oplossing vereiste 
en het uitblijven van maatregelen ernstige 
gevolgen zou hebben gehad, en dat het 
gebrek aan alternatieven deze vier landen 
ertoe heeft aangezet om financiële 
bijstand te vragen, waardoor zij een 
faillissement konden vermijden;
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Or. pt

Amendement 57
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. wijst erop dat tijdsgebrek bij de 
uitvoering van de 
aanpassingsprogramma's en het feit dat 
onvoldoende rekening is gehouden met de 
specifieke eigenschappen van de 
respectieve economieën van de lidstaten 
waarin werd ingegrepen de belangrijkste 
oorzaken waren van de achteruitgang van 
de sociale situatie in de desbetreffende 
landen;

Or. pt

Amendement 58
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 septies. betreurt dat de achteruitgang 
van de economische en sociale situatie in 
deze landen voor de crisis niet tijdig werd 
opgemerkt, waardoor maatregelen hadden 
kunnen worden getroffen om de sociale 
gevolgen te beperken;

Or. pt

Amendement 59
Eleni Theocharous
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en de 
structurele hervormingen in de vier landen 
hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en de 
structurele hervormingen in de vier landen 
hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden en 
dat de desbetreffende beleidsmaatregelen 
van de EU en van de vier landen bijgevolg 
moeten worden herzien en aangepast om 
te beantwoorden aan de behoeften van de 
samenleving en te zorgen voor sociale 
cohesie; wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

Or. en

Amendement 60
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en 
de structurele hervormingen in de vier 
landen hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 

4. merkt op dat de neoliberale 
bezuinigingsprogramma's in de vier 
landen de effecten van de structurele crisis 
van het kapitalisme verder hebben 
verergerd en hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden des te ernstiger zijn 
omdat de kloof tussen de Europa 2020-
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Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

streefcijfers en de werkelijkheid snel groter 
wordt;

Or. en

Amendement 61
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en de 
structurele hervormingen in de vier landen 
hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

4. merkt op dat de economische crisis en 
het aanpassingsbeleid en de structurele 
hervormingen die noodzakelijk zijn geacht 
om de crisis te boven te komen in de vier 
landen hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden;
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

Or. fi

Amendement 62
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en de 
structurele hervormingen in de vier landen 
hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog
verlies aan arbeidsplaatsen en 

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid in de 
vier landen heeft geleid tot een toename 
van de werkloosheid en van het verlies aan 
arbeidsplaatsen en tot verslechterende 
arbeidsomstandigheden; wijst erop dat de 
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verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

gevolgen voor de 
werkgelegenheidsgraden, met name ten 
aanzien van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn vanwege de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid;

Or. pt

Amendement 63
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en 
de structurele hervormingen in de vier 
landen hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

4. merkt op dat de buitengewone situatie 
waarin de vier landen zich bevonden heeft
geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

Or. es

Amendement 64
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en de 4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en de 
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structurele hervormingen in de vier landen 
hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

structurele hervormingen in de vier landen 
hebben bijgedragen tot onacceptabel hoge 
werkloosheidsniveaus, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en meer 
onzekere arbeidsomstandigheden; wijst 
erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name met 
betrekking tot de duurzaamheid van 
sociale bescherming en pensioenstelsels, 
des te ernstiger zijn omdat de kloof tussen 
de Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

Or. en

Amendement 65
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en de 
structurele hervormingen in de vier landen 
hebben geleid tot dramatische
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

4. merkt op dat de economische crisis en 
het aanpassingsbeleid en de structurele 
hervormingen in de vier landen hebben 
geleid tot hogere werkloosheidscijfers, een 
historisch hoog verlies aan arbeidsplaatsen 
en verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen een 
aantal Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

Or. en

Amendement 66
Heinz K. Becker

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en 
de structurele hervormingen in de vier 
landen hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

4. neemt nota van de dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

Or. en

Amendement 67
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en de 
structurele hervormingen in de vier landen 
hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen en 
verslechterende arbeidsomstandigheden; 
wijst erop dat de gevolgen voor de 
participatiegraden, met name ten aanzien 
van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te 
ernstiger zijn omdat de kloof tussen de 
Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en de 
structurele hervormingen in de vier landen 
hebben geleid tot dramatische 
werkloosheidscijfers, een historisch hoog 
verlies aan arbeidsplaatsen, een 
onacceptabele toename van het aantal 
langdurig werklozen en verslechterende 
arbeidsomstandigheden; wijst erop dat de 
gevolgen voor de participatiegraden, met 
name ten aanzien van de duurzaamheid van 
sociale bescherming en pensioenstelsels, 
des te ernstiger zijn omdat de kloof tussen 
de Europa 2020-streefcijfers en de 
werkelijkheid snel groter wordt;

Or. en
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Amendement 68
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. stelt vast dat de crisis in een aantal 
lidstaten de macro-economische 
onevenwichtigheden voor het voetlicht 
heeft gebracht en heeft verscherpt; binnen 
deze context lijdt het geen twijfel dat het 
in bepaalde gevallen noodzakelijk is 
structurele veranderingen en 
hervormingen op gang te brengen en 
daarbij speciale aandacht te schenken aan 
kwetsbare bevolkingsgroepen, opdat een 
door sociale samenhang en 
werkgelegenheid gekenmerkte groei kan 
worden bewerkstelligd;

Or. el

Amendement 69
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. volgens de gegevens van Eurostat is 
de werkloosheid in Portugal in november 
2013 voor de negende maand op rij 
gedaald, tot 15,5 %;

Or. pt

Amendement 70
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst met bezorgdheid op het feit dat 
de trojka's algemene bezuinigingen op de 
lonen van werknemers in de 
overheidssector (waarbij zelfs 
eindejaarspremies werden ingehouden), 
de pensioenen, de uitkeringen en de 
sociale ondersteuning, zoals de 
werkloosheids- en de 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 
hebben opgelegd en de arbeidstijd hebben 
verlengd, waardoor de werknemers nog 
meer worden uitgebuit; wijst erop dat de 
gemiddelde reële daling van de lonen in 
Portugal ongeveer 9 % bedroeg; wijst 
erop dat er in de landen waarin is 
ingegrepen honderdduizenden banen in 
de overheidssector verloren zijn gegaan 
en dat de arbeidswetgeving werd 
aangepast om het gemakkelijker en 
goedkoper te maken om werknemers te 
ontslaan;

Or. pt

Amendement 71
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat, ondanks het feit dat de 
werkgelegenheid als laatste profiteert van 
de fiscale en begrotingsconsolidatie, de 
vier landen zich moeten inspannen om de 
nodige gunstige voorwaarden te scheppen 
voor ondernemingen, en met name kmo's, 
om hun activiteiten op de lange termijn op 
een houdbare manier te kunnen 
ontplooien;

Or. es
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Amendement 72
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat de verwachting dat 
interne devaluatie zou leiden tot groei en 
nieuwe banen om het 
concurrentievermogen te herstellen, niet 
is ingelost; beklemtoont dat deze niet 
ingeloste verwachting wordt veroorzaakt 
door onderschatting van het structurele 
karakter van de crisis en van het belang 
om de binnenlandse vraag, de 
investeringen en de kredietverstrekking 
aan de reële economie op peil te houden; 
benadrukt dat het procyclische karakter 
van de bezuinigingsmaatregelen en het 
feit dat deze niet vergezeld zijn gegaan 
van parallelle aandacht voor groei en het 
scheppen van banen hebben geleid tot een 
ernstige krimp van de groei en de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 73
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. merkt op dat het publiek zeer 
negatief heeft gereageerd op de 
arbeidsmarkthervormingen vanwege het 
ontbreken van een sociale dialoog en van 
de technische en politieke legitimiteit van 
de verschillende hervormingsonderdelen 
en het totale gebrek aan een coherente, 



AM\1015492NL.doc 41/137 PE526.372v01-00

NL

integrale Europese visie, die in zou gaan 
op de zorgen die de programma's op 
middellange en lange termijn met zich 
meebrengen;

Or. en

Amendement 74
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept dat door het feit dat 
enerzijds in alle lidstaten dezelfde 
oplossing werd toegepast zonder dat 
rekening werd gehouden met de 
bijzondere omstandigheden in elk land, en 
anderzijds het tijdsbestek voor de 
tenuitvoerlegging van de 
begrotingsaanpassingsprogramma's zeer 
beperkt was, de samenleving en het 
bedrijfsleven moeite hadden om zich aan 
te passen – met alle negatieve gevolgen 
van dien voor de sociale samenhang, de 
werkgelegenheid en de reële economie;

Or. el

Amendement 75
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. merkt bezorgd op dat de verkleining 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen in de programmalanden tot 
stilstand is gekomen en dat de loonkloof 
in deze landen groter is dan het 
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gemiddelde in de EU; wijst erop dat de 
loonverschillen en de afname van de 
werkgelegenheid onder vrouwen meer 
aandacht moeten krijgen in de 
programmalanden;

Or. pt

Amendement 76
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. stelt vast dat de hoge 
percentages werklozen en gedeeltelijke 
werklozen, in combinatie met de 
loonsverminderingen in zowel de 
openbare als de particuliere sector als 
gevolg van de tenuitvoerlegging van de 
begrotingsaanpassingsprogramma's, een 
bedreiging vormen voor de houdbaarheid 
en de toereikendheid van de 
pensioenstelsels, omdat daardoor de 
premieontvangsten achteruit gaan en er 
dus gaten ontstaan in de financiering van 
de socialezekerheidsstelsels;

Or. el

Amendement 77
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. merkt op dat de massale 
ondergang van kmo's een van de 
belangrijkste oorzaken van het verlies aan 
arbeidsplaatsen en de grootste bedreiging 
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voor toekomstig herstel is, omdat een 
eventuele verbetering van de export het 
verlies aan vermogen en toekomstige 
banen niet zal compenseren; merkt op dat 
het aanpassingsbeleid geen rekening hield 
met strategische sectoren die beschermd 
moesten worden om toekomstige groei en 
sociale cohesie te waarborgen; merkt op 
dat dit geleid heeft tot een aanzienlijk 
verlies aan arbeidsplaatsen in strategische 
sectoren, zoals de industrie of de O&O&I-
sector, met dramatische gevolgen voor 
elementaire publieke sectoren zoals de 
gezondheidszorg, het onderwijs en de 
sociale voorzieningen;

Or. en

Amendement 78
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. merkt bezorgd op dat in de 
lidstaten waar 
begrotingsaanpassingsprogramma's ten 
uitvoer worden gelegd, niet doeltreffend 
wordt opgetreden tegen 
belastingontwijking, premieontduiking en 
de zwarte economie, waardoor de 
belastingdruk op inkomens uit arbeid 
loodzwaar wordt, de houdbaarheid van de 
stelsels voor sociale verzekering in het 
gedrang komt en de sociale ongelijkheden 
alsmaar groter worden;

Or. el

Amendement 79
Eleni Theocharous
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt; 
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden 
of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt, of 
Cyprus, waar ze ongeveer 26,4 % 
bedraagt; betreurt het feit dat jongeren die 
wel werk, vinden vaak in onzekere 
omstandigheden of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

Or. en

Amendement 80
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt; 
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden 
of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

5. betreurt dat de werkloosheid het grootst 
is bij jongeren en dat de situatie op dit vlak 
heel schrijnend is in landen zoals 
Griekenland, waar de werkloosheid meer 
dan 50 % bedraagt, of Portugal en Ierland,
waar ze de 30 % overschrijdt; betreurt het 
feit dat jongeren die wel werk vinden vaak 
in onzekere omstandigheden of op basis 
van deeltijdse arbeidsovereenkomsten 
werken – 43 % van de jonge werknemers 
heeft een tijdelijk contract, tegenover 
13 % van de volwassen werknemers –
waardoor zelfstandig leven hen zwaar valt;

Or. en
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Amendement 81
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt;
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden 
of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt, en 
dat in deze landen tegelijkertijd een groot 
percentage werknemers werkzaam is in 
sectoren waar geen gebruik wordt 
gemaakt van hun competenties, waardoor 
essentieel innovatiepotentieel en knowhow 
verloren gaan met alle gevolgen van dien 
voor het productieproces en de 
economische groei in haar geheel;
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden 
of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

Or. el

Amendement 82
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt; 
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden 

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak bijzonder ernstig is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt; 
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden 
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of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

Or. pt

Amendement 83
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt; 
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden 
of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt; 
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden
of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt; merkt op 
dat de "bejubelde" daling van de 
werkloosheid onder jongeren in Portugal 
(36 % in het derde kwartaal van 2013) 
deels tot stand is gekomen door de 
emigratie van jongeren en door actieve 
beleidsmaatregelen om banen op basis 
van onzekere arbeidsovereenkomsten te 
bevorderen;

Or. pt

Amendement 84
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt; 
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden 
of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt; 
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden 
of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar kan vallen;

Or. en

Amendement 85
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en 
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt; 
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden 
of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal, en in 
Ierland, waar ze in 2012 de 30 % 
overschreed; betreurt het feit dat jongeren 
die wel werk vinden vaak in onzekere 
omstandigheden of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

Or. en

Amendement 86
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal en
Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt; 
betreurt het feit dat jongeren die wel werk 
vinden vaak in onzekere omstandigheden 
of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor 
zelfstandig leven hen zwaar valt;

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid 
het grootst is bij jongeren en dat de situatie 
op dit vlak heel schrijnend is in landen 
zoals Griekenland, waar de werkloosheid 
meer dan 50 % bedraagt, of Portugal, waar 
ze de 30 % overschrijdt, of Ierland, waar 
ze de 25 % overschrijdt; merkt voorts op 
dat deze cijfers sinds het begin van de 
crisis al vijf jaar aanhouden; betreurt het 
feit dat jongeren die wel werk vinden vaak 
in onzekere omstandigheden of op basis 
van deeltijdse arbeidsovereenkomsten 
werken waardoor zelfstandig leven hen 
zwaar valt;

Or. en

Amendement 87
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het door de scherpe 
stijging van de kosten van 
levensonderhoud ten gevolge van 
bezuinigingen, privatiseringen en een 
gebrek aan investeringen in openbare 
diensten, voor jongeren ook moeilijker is 
geworden om aan de financiële middelen 
te komen die nodig zijn om onafhankelijk 
van hun familie te kunnen leven; 
benadrukt dat er omvangrijke 
investeringen in openbare diensten nodig 
zijn om een zelfstandig leven voor 
jongeren tot een realiteit te maken;

Or. en
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Amendement 88
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de plannen die 
momenteel worden uitgewerkt in 
Portugal, met name het actieve 
werkgelegenheidsbeleid, vruchten blijken 
af te werpen, en dat de werkloosheid 
onder jongeren gedaald is;

Or. pt

Amendement 89
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. uit zijn ongerustheid over het feit 
dat door de hoge percentages 
werkloosheid en langdurige werkloosheid 
een groot deel van de werkloze bevolking 
en de eventueel te hunnen laste zijnde 
gezinsleden zonder ziekteverzekering is 
komen te zitten en het aantal gezinnen dat 
rond moet zien te komen met een heel 
klein of helemaal geen inkomen steeds 
groter wordt, waardoor het risico op 
extreme armoede en sociale uitsluiting 
alsmaar groter wordt, zoals blijkt uit de 
snelle toename van het aantal armen en 
daklozen en uit het feit dat deze geen 
toegang hebben tot basisgoederen en 
diensten, waarbij bovendien niet uit het 
oog mag worden verloren dat door de 
tenuitvoerlegging van
begrotingsaanpassingsprogramma's diep 
het mes is gezet in het 
socialezekerheidsbeleid;
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Or. el

Amendement 90
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de beslissing van 
enkele van deze landen om de 
socialezekerheidsbijdragen voor 
werknemers te verhogen en tegelijkertijd 
de bijdragen voor bedrijven te verlagen, 
onaanvaardbaar is, aangezien dit een 
achteruitgang betekent met het oog op een 
betere verdeling van de welvaart, 
waardoor de duurzaamheid van de 
openbare socialezekerheidsstelsels in het 
gedrang komt;

Or. pt

Amendement 91
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat de toenemende 
inkomensongelijkheid niet alleen voor de 
maatschappij, maar ook voor de economie 
slecht is en het economisch herstel kan 
dwarsbomen, en daarom moet worden 
aangepakt door meer aandacht voor 
herverdeling, met name door middel van 
belastingheffing en 
socialezekerheidsstelsels; merkt op dat de 
lage lonen en de zorgwekkende toename 
van het aantal onzekere banen moeten 
worden aangepakt;
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Or. en

Amendement 92
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de meest kwetsbare 
groepen – langdurig werklozen, vrouwen, 
migrerende werknemers en gehandicapten 
– zwaar getroffen zijn en een grotere 
werkloosheid kennen dan het nationale 
gemiddelde;

6. merkt op dat de meest kwetsbare 
groepen – langdurig werklozen, vrouwen, 
migrerende werknemers en gehandicapten 
– zwaar getroffen zijn en een grotere 
werkloosheid kennen dan het nationale 
gemiddelde; wijst erop dat de hoge 
werkloosheidscijfers de 
arbeidsomstandigheden onder druk 
hebben gezet, waardoor werknemers 
onzeker zijn over het behoud van hun 
baan en over de mogelijke alternatieven, 
vaker het slachtoffer worden van en 
kwetsbaarder zijn voor geweld en 
pesterijen en ongewenste intimiteiten, 
meerdere taken toegewezen krijgen 
waarvoor zij niet zijn opgeleid en gezien 
de massale ontslagen verplicht worden om 
taken over te nemen die voordien door 
andere werknemers werden uitgevoerd;

Or. pt

Amendement 93
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de meest kwetsbare 
groepen – langdurig werklozen, vrouwen, 
migrerende werknemers en gehandicapten 
– zwaar getroffen zijn en een grotere 

6. merkt op dat de meest kwetsbare 
groepen – langdurig werklozen, vrouwen, 
migrerende werknemers en gehandicapten 
– het zwaarst hebben geleden en te 
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werkloosheid kennen dan het nationale 
gemiddelde;

kampen hebben met een grotere 
werkloosheid dan het nationale 
gemiddelde;

Or. en

Amendement 94
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. merkt op dat de meest kwetsbare 
groepen – langdurig werklozen, vrouwen, 
migrerende werknemers en gehandicapten 
– zwaar getroffen zijn en een grotere 
werkloosheid kennen dan het nationale 
gemiddelde;

6. merkt op dat de meest kwetsbare 
groepen – langdurig werklozen, 
verzorgers, vrouwen, migrerende 
werknemers en gehandicapten – zwaar 
getroffen zijn en een grotere werkloosheid 
kennen dan het nationale gemiddelde;

Or. en

Amendement 95
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op de scherpe stijging van het 
aantal langdurig werkloze vrouwen en 
oudere werknemers en de extra 
moeilijkheden waarmee deze werknemers 
zullen worden geconfronteerd bij hun 
terugkeer op de arbeidsmarkt wanneer de 
economie uiteindelijk zal herstellen; 
waarschuwt dat deze werknemers niet de 
aandacht krijgen die zij verdienen;

Or. en
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Amendement 96
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade zullen 
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen zullen fnuiken, een massale 
gedwongen migratie met enorme 
braindraineffecten zullen veroorzaken en 
de aanhoudende verschillen tussen 
lidstaten die werkgelegenheid creëren en 
lidstaten die goedkope arbeidskrachten 
leveren zullen vergroten;

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade zullen 
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen zullen fnuiken, een massale 
gedwongen migratie met enorme 
braindraineffecten zullen veroorzaken en 
de aanhoudende verschillen tussen 
lidstaten die werkgelegenheid creëren en 
lidstaten die goedkope arbeidskrachten 
leveren zullen vergroten; benadrukt dat de 
langetermijneffecten van braindrain de 
toekomstige ontwikkeling in gevaar 
brengen en met name nadelig zijn voor de 
houdbaarheid van de socialezekerheids-
en pensioenstelsels;

Or. en

Amendement 97
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade zullen 
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen zullen fnuiken, een massale 
gedwongen migratie met enorme 
braindraineffecten zullen veroorzaken en 

7. waarschuwt dat tenzij de economische 
situatie met de economische 
aanpassingsprogramma's ten goede wordt 
gekeerd, deze enorme verschillen, met 
name in geval van de jongere generatie, de 
arbeidsmarkt van de vier landen structurele 
schade zullen berokkenen, het 
herstelvermogen van de landen zullen 
fnuiken, een massale gedwongen migratie 
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de aanhoudende verschillen tussen 
lidstaten die werkgelegenheid creëren en 
lidstaten die goedkope arbeidskrachten 
leveren zullen vergroten;

met enorme braindraineffecten zullen 
veroorzaken en de aanhoudende 
verschillen tussen lidstaten die 
werkgelegenheid creëren en lidstaten die 
goedkope arbeidskrachten leveren zullen 
vergroten;

Or. fi

Amendement 98
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade zullen 
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen zullen fnuiken, een massale 
gedwongen migratie met enorme 
braindraineffecten zullen veroorzaken en 
de aanhoudende verschillen tussen 
lidstaten die werkgelegenheid creëren en 
lidstaten die goedkope arbeidskrachten 
leveren zullen vergroten;

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade zullen 
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen zullen fnuiken, een massale 
gedwongen migratie met enorme 
braindraineffecten zullen veroorzaken –
wat ernstige gevolgen zal hebben voor de 
ontwikkeling van de landen en hun 
demografisch evenwicht – en de 
aanhoudende verschillen tussen lidstaten 
die werkgelegenheid creëren en lidstaten 
die goedkope arbeidskrachten leveren 
zullen vergroten;

Or. pt

Amendement 99
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade zullen
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen zullen fnuiken, een massale 
gedwongen migratie met enorme 
braindraineffecten zullen veroorzaken en 
de aanhoudende verschillen tussen 
lidstaten die werkgelegenheid creëren en 
lidstaten die goedkope arbeidskrachten 
leveren zullen vergroten;

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade kunnen
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen kunnen fnuiken, een massale 
gedwongen migratie met enorme 
braindraineffecten kunnen veroorzaken en 
de aanhoudende verschillen tussen 
lidstaten die werkgelegenheid creëren en 
lidstaten die goedkope arbeidskrachten 
leveren kunnen vergroten;

Or. pt

Amendement 100
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade zullen 
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen zullen fnuiken, een massale
gedwongen migratie met enorme 
braindraineffecten zullen veroorzaken en 
de aanhoudende verschillen tussen 
lidstaten die werkgelegenheid creëren en 
lidstaten die goedkope arbeidskrachten 
leveren zullen vergroten;

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade zullen 
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen zullen fnuiken, een massale 
migratie zullen veroorzaken en de 
aanhoudende verschillen tussen lidstaten 
zullen vergroten;

Or. es
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Amendement 101
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade zullen 
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen zullen fnuiken, een massale 
gedwongen migratie met enorme 
braindraineffecten zullen veroorzaken en 
de aanhoudende verschillen tussen 
lidstaten die werkgelegenheid creëren en 
lidstaten die goedkope arbeidskrachten 
leveren zullen vergroten;

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade zullen 
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen zullen fnuiken, de 
braindraineffecten zullen verergeren en de 
aanhoudende verschillen tussen lidstaten 
die werkgelegenheid creëren en lidstaten 
die goedkope arbeidskrachten leveren 
zullen vergroten;

Or. en

Amendement 102
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de 
vier landen structurele schade zullen 
berokkenen, het herstelvermogen van de 
landen zullen fnuiken, een massale 
gedwongen migratie met enorme 
braindraineffecten zullen veroorzaken en 
de aanhoudende verschillen tussen 
lidstaten die werkgelegenheid creëren en 
lidstaten die goedkope arbeidskrachten 
leveren zullen vergroten;

7. waarschuwt dat indien deze enorme 
verschillen, met name in geval van de 
jongere generatie, niet worden 
weggewerkt, ze uiteindelijk de 
arbeidsmarkt van de vier landen structurele 
schade zullen berokkenen, het 
herstelvermogen van de landen zullen 
fnuiken, een massale gedwongen migratie 
met enorme braindraineffecten zullen 
veroorzaken en de aanhoudende 
verschillen tussen lidstaten die 
werkgelegenheid creëren en lidstaten die 
goedkope arbeidskrachten leveren zullen 
vergroten;
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Or. en

Amendement 103
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is zeer bezorgd over het feit dat er, 
naast het verlies van banen, sprake is van 
een bijzonder gebrek aan kwaliteit van 
banen door de toename van de 
onzekerheid en de verslechtering van de 
fundamentele arbeidsnormen; merkt op 
dat er een toename is van contracten voor 
parttime en tijdelijk werk, onbetaalde 
stages en leerlingplaatsen, 
schijnzelfstandigen en activiteiten van de 
zwarte economie; merkt voorts op dat er 
ook sprake is van een zorgwekkende 
achteruitgang van de 
arbeidsomstandigheden door maatregelen 
zoals de verlenging van de arbeidstijden 
of de vermindering van de gezondheids-
en veiligheidsomstandigheden op het 
werk;

Or. en

Amendement 104
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. betreurt het feit dat in alle vier de 
landen in de aanpassingsprogramma's 
rechtstreekse tussenkomst in de 
loonontwikkelingen is opgenomen, 
ondanks het feit dat de vaststelling of 
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harmonisering van minimumlonen niet 
tot de bevoegdheden van de Europese 
Unie behoort; merkt op dat met name in 
Griekenland het aanpassingsprogramma 
een verlaging van het minimumloon van 
22 % voorschreef, en van 32 % voor 
jongeren onder de 25;

Or. en

Amendement 105
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. waarschuwt voor het effect van 
de crisis en de soberheidsmaatregelen op 
de toename van het fenomeen 
"braindrain" en het vertrek van bijzonder 
gekwalificeerde arbeidskrachten uit de 
programmalanden[1];

1] In Portugal verdrievoudigde in 2012 
het aantal permanente emigranten in de 
leeftijdscategorieën 20-24, 25-29 en 30-34 
jaar nagenoeg, tot 28 769 mensen, die een 
academische opleiding hadden genoten.

Or. pt

Amendement 106
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. uit zijn bezorgdheid over de 
vooruitzichten dat de emigratie zal blijven 
toenemen; herinnert eraan dat een 
verscherping van de gedwongen emigratie 
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ertoe heeft bijgedragen dat er tussen 2012 
en 2013 enkel in Portugal 250 000 
mensen emigreerden;

Or. pt

Amendement 107
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst er nogmaals op dat de grootste 
aandacht in de Europa 2020-strategie naar 
het werkloosheidscijfer gaat, omdat hieruit 
blijkt of er voldoende menselijke en 
financiële middelen zijn om ons 
economische en sociale model te 
handhaven; betreurt dat de vertraagde 
werkloosheid wordt verward met een 
herstel van het banenverlies; herinnert 
eraan dat er in de vier landen de voorbije 
vier jaar 2 miljoen banen verloren gingen, 
oftewel 15 % van het bestaande 
arbeidsaanbod;

8. wijst er nogmaals op dat de grootste 
aandacht in de Europa 2020-strategie naar 
het werkloosheidscijfer gaat, omdat hieruit 
blijkt of er voldoende menselijke en 
financiële middelen zijn om ons 
economische en sociale model te 
handhaven; betreurt dat de vertraagde 
werkloosheid wordt verward met een 
herstel van het banenverlies; herinnert 
eraan dat er in de vier landen de voorbije 
vier jaar 2 miljoen banen verloren gingen, 
oftewel 15 % van het bestaande 
arbeidsaanbod; benadrukt dat nieuwe 
banen hoogwaardig moeten zijn, dus 
banen met een goed salaris, goede 
voorwaarden en volledige 
vakbondsrechten, zodat een baan voor 
werknemers, en met name jongere 
werknemers, waarborgt dat zij een 
waardig leven kunnen leiden;

Or. en

Amendement 108
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. wijst er nogmaals op dat de grootste 
aandacht in de Europa 2020-strategie naar 
het werkloosheidscijfer gaat, omdat hieruit 
blijkt of er voldoende menselijke en 
financiële middelen zijn om ons 
economische en sociale model te 
handhaven; betreurt dat de vertraagde 
werkloosheid wordt verward met een 
herstel van het banenverlies; herinnert 
eraan dat er in de vier landen de voorbije 
vier jaar 2 miljoen banen verloren gingen, 
oftewel 15 % van het bestaande 
arbeidsaanbod;

8. wijst er nogmaals op dat de grootste 
aandacht in de Europa 2020-strategie naar 
het werkloosheidscijfer gaat, omdat hieruit 
blijkt of er voldoende menselijke en 
financiële middelen zijn om ons 
economische en sociale model te 
handhaven; betreurt dat de vertraagde 
werkloosheid wordt verward met een 
herstel van het banenverlies; merkt op dat 
de terugval van de werkgelegenheid in de 
industrie al lang voor de economische 
crisis een probleem was en herinnert eraan 
dat er in de vier landen de voorbije vier 
jaar 2 miljoen banen verloren gingen, 
oftewel 15 % van het bestaande 
arbeidsaanbod;

Or. fi

Amendement 109
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst er nogmaals op dat de grootste 
aandacht in de Europa 2020-strategie naar 
het werkloosheidscijfer gaat, omdat hieruit 
blijkt of er voldoende menselijke en 
financiële middelen zijn om ons 
economische en sociale model te 
handhaven; betreurt dat de vertraagde 
werkloosheid wordt verward met een 
herstel van het banenverlies; herinnert 
eraan dat er in de vier landen de voorbije 
vier jaar 2 miljoen banen verloren gingen, 
oftewel 15 % van het bestaande 
arbeidsaanbod;

8. wijst er nogmaals op dat de grootste 
aandacht in de Europa 2020-strategie naar 
het werkloosheidscijfer gaat, omdat hieruit 
blijkt of er voldoende menselijke en 
financiële middelen zijn om ons 
economische en sociale model te 
handhaven; verzoekt de vertraagde 
werkloosheid niet te verwarren met een 
herstel van het banenverlies; herinnert 
eraan dat er in de vier landen de voorbije 
vier jaar 2 miljoen banen verloren gingen, 
oftewel 15 % van het bestaande 
arbeidsaanbod;

Or. es
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Amendement 110
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst er nogmaals op dat de grootste 
aandacht in de Europa 2020-strategie naar
het werkloosheidscijfer gaat, omdat hieruit 
blijkt of er voldoende menselijke en 
financiële middelen zijn om ons 
economische en sociale model te 
handhaven; betreurt dat de vertraagde 
werkloosheid wordt verward met een 
herstel van het banenverlies; herinnert 
eraan dat er in de vier landen de voorbije 
vier jaar 2 miljoen banen verloren gingen, 
oftewel 15 % van het bestaande 
arbeidsaanbod;

8. wijst er nogmaals op dat de
kernindicator in de Europa 2020-strategie 
het werkloosheidscijfer is, omdat hieruit 
blijkt of er voldoende menselijke en 
financiële middelen zijn om ons 
economische en sociale model te 
handhaven; betreurt dat de vertraagde 
stijging van de werkloosheid wordt 
verward met een herstel van het 
banenverlies; herinnert eraan dat er in de 
vier landen de voorbije vier jaar 2 miljoen 
banen verloren gingen, oftewel 15 % van 
het bestaande arbeidsaanbod; is in dit 
verband ingenomen met de recente Ierse 
cijfers die gedurende het jaar tot 
september 2013 een stijging van 3,2 % 
van het aantal werkenden in Ierland 
aangeven;

Or. en

Amendement 111
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst er nogmaals op dat de grootste 
aandacht in de Europa 2020-strategie naar 
het werkloosheidscijfer gaat, omdat hieruit 
blijkt of er voldoende menselijke en 
financiële middelen zijn om ons 
economische en sociale model te 
handhaven; betreurt dat de vertraagde 

8. wijst er nogmaals op dat de grootste 
aandacht in de Europa 2020-strategie naar 
het werkloosheidscijfer gaat, omdat hieruit 
blijkt of er voldoende menselijke en 
financiële middelen zijn om ons 
economische en sociale model te 
handhaven; betreurt dat de vertraagde 
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werkloosheid wordt verward met een 
herstel van het banenverlies; herinnert 
eraan dat er in de vier landen de voorbije 
vier jaar 2 miljoen banen verloren gingen, 
oftewel 15 % van het bestaande 
arbeidsaanbod;

werkloosheid wordt verward met een 
herstel van het banenverlies en dat er 
onvoldoende rekening wordt gehouden 
met het feit dat de vertraagde 
werkloosheid hoofdzakelijk het resultaat 
is van een toename van de emigratie en 
het feit dat langdurig werklozen hun 
zoektocht naar een baan opgeven; 
herinnert eraan dat er in de vier landen de 
voorbije vier jaar 2 miljoen banen verloren 
gingen, oftewel 15 % van het bestaande 
arbeidsaanbod;

Or. pt

Amendement 112
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
om radicaal met het neoliberale beleid te 
breken teneinde volledige 
werkgelegenheid te bereiken; benadrukt 
dat er compleet andere maatregelen 
moeten worden genomen, waaronder een 
algemene arbeidstijdverkorting zonder 
loonverlies, de verlaging van de 
pensioenleeftijd en een omvangrijk plan 
voor overheidsinvesteringen in 
hoogwaardige banen van sociaal nut; 
benadrukt dat deze maatregelen op 
democratisch geplande wijze moeten 
worden uitgevoerd en moeten worden 
gefinancierd via een systeem van 
progressieve belastingen dat erop gericht 
is de extreem rijken en de grote bedrijven 
te laten betalen voor de crisis die zij 
hebben veroorzaakt;

Or. en
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Amendement 113
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. wijst op de belangrijke rol die de 
structuurfondsen, met name het ESF, 
moeten spelen om bij te dragen aan het 
scheppen van werkgelegenheid;

Or. es

Amendement 114
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. betreurt dat de belangrijke rol van 
de lonen bij het creëren of stabiliseren 
van de binnenlandse vraag is 
veronachtzaamd; is zeer bezorgd over de 
gevolgen van de programma's voor de 
minimumlonen in de vier landen, waarbij 
Ierland werd gedwongen tot een verlaging 
van bijna 12 %, hoewel dit later werd 
veranderd, en waarbij in Griekenland een 
drastische verlaging van het 
minimumloon van 22 % werd 
voorgeschreven;

Or. en

Amendement 115
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 ter. merkt op dat door de economische 
aanpassingsprogramma's aan de vier 
landen de verlaging of bevriezing van de 
lonen in de publieke sector is opgelegd, 
alsook het niet-vernieuwen van het 
aanbod van overheidsbanen, hetgeen 
werd gerechtvaardigd door de behoefte 
aan modernisering en 
efficiëntieverbetering van de 
overheidsdiensten, maar in werkelijkheid 
heeft geleid tot een onaanvaardbaar hoge 
werkloosheid; herinnert eraan dat sterke 
overheidsdiensten een goed kader voor 
groei, concurrentievermogen en sociale 
bescherming bieden;

Or. en

Amendement 116
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. uit zijn bezorgdheid over het feit dat 
de afname van de werkgelegenheid in de 
privésector in Portugal samenhangt met 
het feit dat werknemers die hun baan 
kwijtraken moeilijk kunnen worden 
omgeschoold, met het stijgende aantal 
werknemers dat ontmoedigd raakt en met 
langdurige werkloosheid;

Or. pt

Amendement 117
Edite Estrela
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. merkt op dat emigratie, 
voortijdig schoolverlaten en een 
beperking van de toegang tot sociale 
uitkeringen het armoedespectrum 
verruimen; herinnert eraan dat de 
scherpe daling van het bbp, de sterke 
afname van publieke en private 
investeringen en de daling van 
investeringen in O&O in de 
programmalanden bijdragen tot een 
potentiële daling van het bbp en op de 
lange termijn onvermijdelijk tot armoede 
leiden;

Or. pt

Amendement 118
Eleni Theocharous

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen 
voornamelijk de bestrijding van 
kinderarmoede beïnvloeden;

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen 
voornamelijk de bestrijding van 
kinderarmoede beïnvloeden; wijst erop dat 
de basisscholen en middelbare scholen in 
Griekenland en Cyprus onder ernstige en 
zware problemen te lijden hebben, waar 
kinderen worden geconfronteerd met het 
schrikbeeld van verhongering en de 
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landen geen efficiënt en doeltreffend 
beleid in de praktijk kunnen brengen door 
de bezuinigingsmaatregelen die de trojka 
heeft opgelegd, waardoor er sociale en 
psychologische problemen ontstaan die 
het normale leven, de structuur van de 
maatschappij en de samenhang van de 
EU in gevaar brengen;

Or. en

Amendement 119
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen 
voornamelijk de bestrijding van 
kinderarmoede beïnvloeden;

9. is verontwaardigd dat de programma's 
als voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen 
voornamelijk de bestrijding van 
kinderarmoede beïnvloeden;

Or. en

Amendement 120
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is bezorgd dat de programma's als 9. is bezorgd dat de programma's als 
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voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen;
benadrukt het feit dat deze maatregelen
voornamelijk de bestrijding van 
kinderarmoede beïnvloeden;

voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen;
vreest dat de economische crisis
voornamelijk de bestrijding van 
kinderarmoede beïnvloedt;

Or. fi

Amendement 121
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen 
voornamelijk de bestrijding van
kinderarmoede beïnvloeden;

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen
hebben geleid tot aanzienlijke dalingen 
van de werkelijke sociale uitgaven, 
waardoor voornamelijk de armoede in het 
algemeen en de kinderarmoede in het 
bijzonder wordt beïnvloed;

Or. en

Amendement 122
Verónica Lope Fontagné
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Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen 
voornamelijk de bestrijding van 
kinderarmoede beïnvloeden;

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen;

Or. es

Amendement 123
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen 
voornamelijk de bestrijding van 
kinderarmoede beïnvloeden;

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen 
voornamelijk de bestrijding van 
kinderarmoede beïnvloeden en dat het 
moeilijk was om ze in overeenstemming te 
brengen met een sociale 
investeringsstrategie;

Or. en
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Amendement 124
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen 
voornamelijk de bestrijding van 
kinderarmoede beïnvloeden;

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op bepaalde gebieden in 
plaats van de nationale regeringen enige 
speelruimte te geven om te bepalen waar 
er bespaard zou kunnen worden;

Or. en

Amendement 125
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen 
voornamelijk de bestrijding van 
kinderarmoede beïnvloeden;

9. is bezorgd dat de programma's als 
voorwaarde voor financiële bijstand 
aanbevelingen omvatten voor specifieke 
bezuinigingen op belangrijke gebieden in 
de bestrijding van armoede, zoals 
pensioenen, basisvoorzieningen, 
gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van 
de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen 
voornamelijk de bestrijding van armoede 
en kinderarmoede beïnvloeden;
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Or. en

Amendement 126
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Titel 2

Ontwerpadvies Amendement

- Armoede - Armoede en sociale uitsluiting

Or. en

Amendement 127
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. herinnert aan de tragische en 
scherpe stijging van het aantal 
zelfdodingen, vooral in Griekenland waar 
het aantal zelfdodingen tussen 2008 en 
2011 naar schatting met 43 % is gestegen; 
benadrukt dat deskundigen de crisis en de 
desastreuze gevolgen van de 
bezuinigingsmaatregelen aanwijzen als 
een van de belangrijkste factoren die tot 
deze stijging bijdragen;

Or. en

Amendement 128
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 bis. uit zijn ongerustheid over het feit 
dat bij de opstelling en tenuitvoerlegging 
van de 
begrotingsaanpassingsprogramma's 
onvoldoende aandacht is geschonken aan 
de gevolgen van het begrotingsbeleid voor 
de werkgelegenheid en de sociale situatie, 
en dat afgezien daarvan in het geval van 
Griekenland – zoals achteraf is gebleken 
– de werkhypothese was gebaseerd op een 
verkeerde begrotingsmultiplier, waardoor 
het niet mogelijk was tijdig maatregelen te 
treffen om de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen te beschermen tegen 
armoede, armoede op het werk en sociale 
uitsluiting. Verzoekt de Commissie om 
sociale indicatoren op te nemen in de 
gegevens die in ogenschouw worden 
genomen bij de onderhandelingen over de 
bijstelling van de 
begrotingsaanpassingsprogramma's, daar 
deze, in de lidstaten in kwestie, in de 
plaats komen van de landenspecifieke 
aanbevelingen en tot doel hebben de 
ontwikkelingskenmerken van deze 
programma's te waarborgen en te zorgen 
voor een ongehinderde naleving van de 
fundamentele waarden en beginselen van 
de EU;

Or. el

Amendement 129
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. merkt op dat in Portugal met name 
de kwetsbare groepen het voorwerp 
vormen van het actief arbeidsmarktbeleid 
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dat gericht is op de bevordering van hun 
toegang tot de arbeidsmarkt, en dat er in 
oktober 2011 een sociaal noodplan is 
gelanceerd dat openstaat voor nieuwe 
maatregelen en oplossingen of zelfs voor 
oplossingen op maat, teneinde de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen te 
beschermen tegen de gevolgen van de 
economische aanpassing;

Or. en

Amendement 130
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. herinnert er aan dat de strijd tegen 
de kinderarmoede een van de 
doelstellingen van de lidstaten moet 
blijven en dat het beleid van fiscale en 
begrotingsconsolidatie deze doelstelling 
niet in de weg mag staan;

Or. es

Amendement 131
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. merkt op dat in Griekenland, 
Ierland en Portugal de sociale uitgaven 
na 2010 het sterkst zijn gedaald in de EU, 
ondanks het feit dat de Europese 
Commissie in haar EU Employment and 
Social Situation Quarterly Review van 
oktober 2013 het belang benadrukt van 
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uitgaven voor sociale bescherming als 
waarborg tegen sociale risico's;

Or. en

Amendement 132
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie lessen te 
trekken uit het feit dat de 
arbeidsmarkthervormingen in de 
programmalanden de tweedeling van de 
arbeidsmarkt niet hebben verkleind, maar 
in plaats daarvan hebben geleid tot een 
grotere kloof tussen "insiders" en 
"outsiders";

Or. en

Amendement 133
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. merkt op dat de maatregelen voor 
ernstige problemen zorgen bij 
huishoudens met een laag inkomen, 
omdat zij erdoor onder de armoedegrens 
terechtkomen, de ongelijkheden erdoor 
worden vergroot en de sociale samenhang 
erdoor wordt ondermijnd, met name door 
de aanbevelingen om 
minimumpensioenen en -lonen onder de 
armoedegrens vast te stellen; herinnert 
eraan dat deze maatregelen door de Raad 
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van Europa zijn veroordeeld als een 
schending van het Europees Sociaal 
Handvest en tevens fel zijn bekritiseerd 
door de IAO vanwege de schending van 
IAO-verdrag 102; herinnert er voorts aan 
dat de IAO haar ernstige bezorgdheid 
heeft geuit over de cumulatieve gevolgen 
van de bezuinigingsmaatregelen voor het 
inkomensniveau, de levensstandaard en 
de loonbescherming van werknemers;

Or. en

Amendement 134
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. uit zijn ongerustheid over het feit 
dat door de zich aftekenende situatie op 
sociaal en macro-/micro-economisch 
gebied in de landen in kwestie de 
regionale en territoriale ongelijkheden 
worden vergroot en het door de EU 
verkondigde doel inzake een grotere 
regionale samenhang op intern vlak wordt 
ondermijnd;

Or. el

Amendement 135
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. benadrukt dat er in de vier landen 
nieuwe vormen van armoede ontstaan die 
de middenklasse en de werkende klasse 
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treffen, waarbij er door de problemen bij 
de aflossing van hypotheken en de hoge 
energieprijzen energiearmoede ontstaat 
en er steeds meer uitzettingen en 
gedwongen verkopen plaatsvinden;

Or. en

Amendement 136
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 quater. is zeer bezorgd over 
aanwijzingen dat het aantal daklozen en 
mensen die van de woningmarkt 
uitgesloten zijn in de programmalanden 
toeneemt; herinnert eraan dat dit een 
schending van de grondrechten vormt en 
enorme negatieve gevolgen voor de 
maatschappij en de getroffen personen 
heeft; benadrukt dat door 
daklozenorganisaties een stijging 
geraamd wordt in de vier 
programmalanden, met name in 
Griekenland waar het aantal daklozen 
tussen 2009 en 2011 met 25 % tot 20 000 
personen is gestegen; benadrukt voorts 
dat er in de vier landen veel meer mensen 
in gaarkeukens gaan eten en dat er ook 
veel meer kinderen op school eten omdat 
hun familie hen geen ontbijt of lunch kan 
garanderen;

Or. en

Amendement 137
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

9 quinquies. merkt op dat internationale 
en sociale organisaties ervoor hebben 
gewaarschuwd dat de nieuwe regeling 
voor salarisschalen, rangindeling en 
ontslag in de publieke sector gevolgen 
heeft voor de kloof tussen mannen en 
vrouwen; merkt op dat de IAO haar 
bezorgdheid heeft geuit over de 
onevenredige gevolgen van nieuwe, 
flexibele arbeidsvormen voor het salaris 
van vrouwen; merkt voorts op dat de IAO 
de regeringen heeft gevraagd toezicht te 
houden op de invloed van de 
bezuinigingen op de beloning van 
mannen en vrouwen in de particuliere 
sector; benadrukt dat Ierland, volgens de 
Raad van Europa, het herziene Handvest 
niet naleefde gezien de te lage 
zwangerschapsuitkeringen;

Or. en

Amendement 138
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. merkt op dat uit cijfers en verscheidene 
studies van de Commissie blijkt dat tussen 
2008 en 2012 in de vier landen de 
ongelijke inkomensverdeling toenam en 
dat de bezuinigingen ten gevolge van de 
betreffende maatregelen op het vlak van 
sociale en werkloosheidsuitkeringen, 
evenals de loonsverlagingen ten gevolge 
van structurele hervormingen het 
armoedeniveau hebben doen toenemen; 
merkt voorts op dat de Commissie in haar 
verslag melding maakt van een relatief 
hoge graad van armoede onder werkenden 

10. merkt op dat uit cijfers van Eurostat en 
verscheidene studies van de Commissie 
blijkt dat tussen 2008 en 2012 in de vier 
landen de ongelijke inkomensverdeling 
toenam in Griekenland, Ierland en Cyprus 
en afnam in Portugal en dat de 
bezuinigingen ten gevolge van de 
betreffende maatregelen op het vlak van 
sociale en werkloosheidsuitkeringen, 
evenals de loonsverlagingen ten gevolge 
van structurele hervormingen het 
armoedeniveau hebben doen toenemen; in 
Portugal is het aantal mensen voor wie 
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doordat lage minimum lonen ten gevolge 
van de bezuinigingsmaatregelen zijn 
verlaagd of bevroren;

armoede of sociale uitsluiting dreigt, 
afgenomen in die periode; merkt voorts op 
dat de Commissie in haar verslag melding 
maakt van een relatief hoge graad van 
armoede onder werkenden doordat lage 
minimum lonen ten gevolge van de 
bezuinigingsmaatregelen zijn verlaagd of 
bevroren;

Or. pt

Amendement 139
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. merkt op dat uit cijfers en verscheidene 
studies van de Commissie blijkt dat tussen 
2008 en 2012 in de vier landen de 
ongelijke inkomensverdeling toenam en 
dat de bezuinigingen ten gevolge van de 
betreffende maatregelen op het vlak van 
sociale en werkloosheidsuitkeringen, 
evenals de loonsverlagingen ten gevolge 
van structurele hervormingen het 
armoedeniveau hebben doen toenemen; 
merkt voorts op dat de Commissie in haar 
verslag melding maakt van een relatief 
hoge graad van armoede onder werkenden 
doordat lage minimum lonen ten gevolge 
van de bezuinigingsmaatregelen zijn 
verlaagd of bevroren;

10. merkt op dat uit cijfers en verscheidene 
studies van de Commissie blijkt dat tussen 
2008 en 2012 in de vier landen de 
ongelijke inkomensverdeling toenam en 
dat de bezuinigingen op het vlak van 
sociale en werkloosheidsuitkeringen, 
evenals de loonsverlagingen het 
armoedeniveau hebben doen toenemen; 
merkt voorts op dat de Commissie in haar 
verslag melding maakt van een relatief 
hoge graad van armoede onder werkenden 
doordat lage minimumlonen zijn verlaagd 
of bevroren;

Or. es

Amendement 140
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 10



PE526.372v01-00 78/137 AM\1015492NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

10. merkt op dat uit cijfers en verscheidene 
studies van de Commissie blijkt dat tussen 
2008 en 2012 in de vier landen de 
ongelijke inkomensverdeling toenam en 
dat de bezuinigingen ten gevolge van de 
betreffende maatregelen op het vlak van 
sociale en werkloosheidsuitkeringen, 
evenals de loonsverlagingen ten gevolge 
van structurele hervormingen het 
armoedeniveau hebben doen toenemen; 
merkt voorts op dat de Commissie in haar 
verslag melding maakt van een relatief 
hoge graad van armoede onder werkenden 
doordat lage minimum lonen ten gevolge 
van de bezuinigingsmaatregelen zijn 
verlaagd of bevroren;

10. merkt op dat uit cijfers en verscheidene 
studies van de Commissie blijkt dat tussen 
2008 en 2012 in de vier landen de 
ongelijke inkomensverdeling toenam en 
dat de bezuinigingen ten gevolge van de 
betreffende maatregelen op het vlak van 
sociale en werkloosheidsuitkeringen, 
evenals de loonsverlagingen ten gevolge 
van structurele hervormingen het 
armoedeniveau hebben doen toenemen; 
merkt voorts op dat de Commissie in haar 
verslag melding maakt van een relatief 
hoge graad van armoede onder werkenden 
doordat lage minimumlonen ten gevolge 
van de bezuinigingsmaatregelen zijn 
verlaagd of bevroren; merkt op dat door de 
inkomensdaling minder mensen 
particuliere gezondheidszorgdiensten 
kunnen betalen waardoor er meer 
gebruikgemaakt wordt van openbare 
gezondheidsdiensten, terwijl in het 
regeringsbeleid een verschuiving van de 
steun te zien is van openbare naar 
particuliere gezondheidsdiensten;

Or. en

Amendement 141
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. merkt op dat uit cijfers en verscheidene 
studies van de Commissie blijkt dat tussen 
2008 en 2012 in de vier landen de 
ongelijke inkomensverdeling toenam en 
dat de bezuinigingen ten gevolge van de 
betreffende maatregelen op het vlak van 
sociale en werkloosheidsuitkeringen, 
evenals de loonsverlagingen ten gevolge 

10. merkt op dat uit cijfers en verscheidene 
studies van de Commissie blijkt dat tussen 
2008 en 2012 in de vier landen de 
ongelijke inkomensverdeling toenam en 
dat de bezuinigingen op het vlak van 
sociale en werkloosheidsuitkeringen ten 
gevolge van de maatregelen die zijn 
genomen om het tekort terug te dringen, 
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van structurele hervormingen het 
armoedeniveau hebben doen toenemen; 
merkt voorts op dat de Commissie in haar 
verslag melding maakt van een relatief 
hoge graad van armoede onder werkenden 
doordat lage minimum lonen ten gevolge 
van de bezuinigingsmaatregelen zijn 
verlaagd of bevroren;

evenals de loonsverlagingen ten gevolge 
van structurele hervormingen het 
armoedeniveau hebben doen toenemen; 
merkt voorts op dat de Commissie in haar 
verslag melding maakt van een relatief 
hoge graad van armoede onder werkenden 
doordat lage minimumlonen ten gevolge 
van de bezuinigingsmaatregelen zijn 
verlaagd of bevroren;

Or. en

Amendement 142
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. wijst erop dat gepensioneerden de 
bevolkingsgroep vormen die het zwaarst 
getroffen wordt door de armoede; in 
Portugal krijgt 75,9 % van de 
gepensioneerden een pensioen dat minder 
dan 419,22 euro bedraagt, terwijl hun 
levensomstandigheden verder 
verslechteren vanwege de sluiting van 
overheidsdiensten, de verhoging van de 
inkomensafhankelijke tarieven in de 
ziekenhuizen en de stijging van de kosten 
voor onder meer vervoer, elektriciteit en 
huisvesting; het zijn net deze mensen die 
steeds vaker moeten bijspringen wanneer 
hun kinderen getroffen worden door 
werkloosheid, onzekere banen en lage 
lonen;

Or. pt

Amendement 143
Alejandro Cercas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. betreurt het feit dat het aantal mensen 
voor wie armoede of sociale uitsluiting 
dreigt in de vier landen is toegenomen; 
wijst erop dat uit cijfers van de voorbije 
drie jaar blijkt dat het aantal mensen voor 
wie armoede of sociale uitsluiting dreigt in 
Portugal tot 26 % en in Ierland tot 15 % is 
gestegen; merkt voorts op dat achter deze 
statistieken een nog hardere werkelijkheid 
schuilgaat, namelijk dat wanneer het bbp 
per hoofd van de bevolking achteruitgaat, 
ook de armoedegrens naar beneden 
opschuift, waardoor we mensen die we tot 
voor kort als arm beschouwden nu niet 
langer als arm beschouwen;

11. betreurt het feit dat het aantal mensen 
voor wie armoede of sociale uitsluiting 
dreigt in de vier landen is toegenomen; 
wijst erop dat uit cijfers van de voorbije 
drie jaar blijkt dat het aantal mensen voor 
wie armoede of sociale uitsluiting dreigt in 
Griekenland tot 26 % en in Ierland tot 
15 % is gestegen; merkt voorts op dat 
achter deze statistieken een nog hardere 
werkelijkheid schuilgaat, namelijk dat 
wanneer het bbp per hoofd van de 
bevolking achteruitgaat, ook de 
armoedegrens naar beneden opschuift, 
waardoor we mensen die we tot voor kort 
als arm beschouwden nu niet langer als 
arm beschouwen;

Or. en

Amendement 144
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 11

Ontwerpadvies Amendement

11. betreurt het feit dat het aantal mensen 
voor wie armoede of sociale uitsluiting 
dreigt in de vier landen is toegenomen; 
wijst erop dat uit cijfers van de voorbije 
drie jaar blijkt dat het aantal mensen voor 
wie armoede of sociale uitsluiting dreigt in 
Portugal tot 26 % en in Ierland tot 15 % is 
gestegen; merkt voorts op dat achter deze 
statistieken een nog hardere werkelijkheid 
schuilgaat, namelijk dat wanneer het bbp 
per hoofd van de bevolking achteruitgaat, 
ook de armoedegrens naar beneden 
opschuift, waardoor we mensen die we tot 
voor kort als arm beschouwden nu niet 

11. betreurt het feit dat het aantal mensen 
voor wie armoede of sociale uitsluiting 
dreigt in Griekenland, Ierland en Cyprus 
is toegenomen; wijst erop dat uit cijfers 
van de voorbije drie jaar blijkt dat het 
aantal mensen voor wie armoede of sociale 
uitsluiting dreigt in Ierland tot 15 % is 
gestegen en in Portugal is gedaald van 
26 % naar 25,3 % tussen 2008 en 2012, 
volgens gegevens van Eurostat; merkt 
voorts op dat achter deze statistieken een 
nog hardere werkelijkheid schuilgaat, 
namelijk dat wanneer het bbp per hoofd 
van de bevolking achteruitgaat, ook de 
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langer als arm beschouwen; armoedegrens naar beneden opschuift, 
waardoor we mensen die we tot voor kort 
als arm beschouwden nu niet langer als 
arm beschouwen;

Or. pt

Amendement 145
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. benadrukt dat de toename van de 
armoede, uitsluiting en onzekerheid onder 
de overgrote meerderheid van de mensen 
die in de programmalanden wonen wordt 
weerspiegeld door een scherpe stijging 
van de rijkdom van een kleine 
minderheid, bv. in Ierland, waar de winst 
sinds 2007 met 21 % is gestegen en 
volgens de Revenue Commissioners het 
aantal mensen met een inkomen van meer 
dan 500 000 euro per jaar in 2012 is 
gestegen naar 3 443 met een totaal aan 
inkomen van 1,8 miljard euro, terwijl 
meer dan 1 miljoen van de 2,16 miljoen 
belastingbetalers een inkomen hadden 
van minder dan 30 000 euro; merkt op dat 
evenzo in Portugal 75 % van de 
gepensioneerden een pensioen van 
minder dan 419,22 euro ontvangt, terwijl 
het vermogen van de 870 Portugese 
miljonairs sinds 2012 met 7,5 miljard euro 
is toegenomen;

Or. en

Amendement 146
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. wijst er tot zijn bezorgdheid op dat 
een steeds groter deel van de bevolking te 
kampen heeft met honger en een gebrek 
aan voedsel; afsluiting van water, 
elektriciteit en aardgas in veel 
huishoudens; verlies van woning (wegens 
inbeslagname door de bank of uitzetting); 
dat steeds meer gezinnen geen geld meer 
hebben om de crèche, de kinderopvang of 
het rusthuis te betalen; dat voor 
duizenden kinderen de enige maaltijd van 
de dag de maaltijd is die zij op school 
krijgen; dat het aantal steunaanvragen bij 
de sociale instellingen drastisch is 
toegenomen en dat deze instellingen niet 
over de nodige middelen beschikken om 
het toenemende aantal positief te 
beantwoorden en dat de 
overheidsmiddelen om de 
bevolkingsgroepen voor wie armoede 
dreigt te helpen, steeds schaarser worden;

Or. pt

Amendement 147
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is er tevreden mee dat de Commissie in 
deze studies erkende dat de Europa 2020-
streefcijfers enkel kunnen worden gehaald 
door een drastische ommekeer van de 
huidige tendensen;

12. is er tevreden mee dat de Commissie in 
deze studies erkende dat de Europa 2020-
streefcijfers enkel kunnen worden gehaald 
door een drastische ommekeer van de 
huidige tendensen; is evenwel van mening 
dat deze streefcijfers ontoereikend zijn en 
stelt voor te streven naar de volledige 
eliminatie van armoede;
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Or. en

Amendement 148
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 12

Ontwerpadvies Amendement

12. is er tevreden mee dat de Commissie in 
deze studies erkende dat de Europa 2020-
streefcijfers enkel kunnen worden gehaald 
door een drastische ommekeer van de 
huidige tendensen;

12. is er tevreden mee dat de Commissie in 
deze studies erkende dat de Europa 2020-
streefcijfers enkel in de gehele EU kunnen 
worden gehaald door een drastische 
ommekeer van de huidige tendensen;

Or. en

Amendement 149
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. betreurt het feit dat deze programma's, 
althans voor Griekenland, Ierland en 
Portugal, een aantal uitvoerig omschreven 
voorschriften voor hervorming van het 
gezondheidszorgstelsel en 
uitgavenbeperkingen omvatten, hoewel 
artikel 168, lid 7 VWEU dergelijke 
tussenkomst verbiedt;

13. betreurt het feit dat deze programma's, 
althans voor Griekenland, Ierland en 
Portugal, een aantal uitvoerig omschreven 
voorschriften voor hervorming van het 
gezondheidszorgstelsel en 
uitgavenbeperkingen omvatten, hoewel 
artikel 168, lid 7 VWEU dergelijke 
tussenkomst verbiedt; wijst op het 
voorbeeld van Ierland waar in 2014 nog 
eens 618 miljoen euro zal worden 
bezuinigd op de Health Service Executive; 
benadrukt dat dit een gevaar voor de 
gezondheid en veiligheid van patiënten 
vormt, aangezien ziekenhuizen sinds 2009 
al 20 % van hun begroting waren 
kwijtgeraakt;

Or. en
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Amendement 150
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. betreurt het feit dat deze programma's, 
althans voor Griekenland, Ierland en 
Portugal, een aantal uitvoerig omschreven 
voorschriften voor hervorming van het 
gezondheidszorgstelsel en 
uitgavenbeperkingen omvatten, hoewel 
artikel 168, lid 7 VWEU dergelijke 
tussenkomst verbiedt;

13. betreurt het feit dat deze programma's, 
althans voor Griekenland, Ierland en 
Portugal, een aantal uitvoerig omschreven 
voorschriften voor hervorming van het 
gezondheidszorgstelsel en 
uitgavenbeperkingen omvatten, die 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
kwaliteit en algemene toegankelijkheid 
van sociale diensten, met name op het 
gebied van de gezondheidszorg en de 
sociale zorg, hoewel artikel 168, lid 7 
VWEU dergelijke tussenkomst verbiedt;

Or. en

Amendement 151
Marije Cornelissen, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 13

Ontwerpadvies Amendement

13. betreurt het feit dat deze programma's, 
althans voor Griekenland, Ierland en 
Portugal, een aantal uitvoerig omschreven 
voorschriften voor hervorming van het 
gezondheidszorgstelsel en 
uitgavenbeperkingen omvatten, hoewel 
artikel 168, lid 7 VWEU dergelijke 
tussenkomst verbiedt;

13. betreurt het feit dat deze programma's, 
althans voor Griekenland, Ierland en 
Portugal, een aantal uitvoerig omschreven 
voorschriften voor hervorming van het 
gezondheidszorgstelsel en 
uitgavenbeperkingen omvatten, hetgeen 
heeft geleid tot een onrustbarend aantal 
mensen zonder ziektekostenverzekering of 
toegang tot sociale bescherming;

Or. en
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Amendement 152
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. betreurt het ontbreken van een 
gerichte aanpak voor het blootleggen van 
ondoelmatigheden in 
gezondheidszorgstelsels en het besluit om 
verlagingen over de hele linie op de 
gezondheidsbegrotingen door te voeren; 
waarschuwt dat de toepassing van eigen 
bijdragen ertoe kan leiden dat patiënten 
hun zorgvraag uitstellen en dat de 
financiële last bij de huishoudens komt te 
liggen; waarschuwt dat de 
loonsverlagingen voor 
gezondheidswerkers negatieve gevolgen 
voor de veiligheid van de patiënt kunnen 
hebben en kunnen leiden tot migratie van 
gezondheidswerkers;

Or. en

Amendement 153
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. is zeer bezorgd over de 
bezuinigingen op uitkeringen voor 
gezondheidszorg en geneesmiddelen van 
de openbare stelsels, waardoor in 
sommige landen het universele karakter 
van het stelsel drastisch is veranderd ten 
gunste van andere beter verzekerbare of 
commerciële methoden; benadrukt voorts 
dat uit veel studies en onderzoek blijkt dat 
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door discriminerende eigen bijdragen, 
soms zelfs voor basisdiensten zoals 
medische spoedgevallen of toegang tot 
geneesmiddelen voor mensen met een 
chronische aandoening, in werkelijkheid 
veel mensen niet de elementaire sociale 
zorg en gezondheidszorg ontvangen waar 
zij behoefte aan hebben; merkt op dat ook 
de werknemers in de zorgsector zwaar zijn 
getroffen door de maatregelen; merkt op 
dat er dus sprake is van ontzegging van 
fundamentele mensenrechten door 
economische belemmeringen;

Or. en

Amendement 154
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 bis. betreurt het feit dat de 
bezuinigingen op onderwijsdiensten voor 
kinderen met speciale behoeften zeer 
nadelige gevolgen hebben voor hun 
kansen in het leven en dat dergelijke 
negatieve invloeden op jonge leeftijd niet 
omkeerbaar zijn;

Or. en

Amendement 155
Sergio Gutiérrez Prieto

Ontwerpadvies
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

13 ter. herhaalt dat artikel 12 van het 
Internationaal Verdrag inzake 
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economische, sociale en culturele rechten 
(ICESCR) voorziet in eenieders recht op 
het hoogst haalbare niveau van 
lichamelijke en geestelijke gezondheid; 
merkt op dat alle vier de landen het 
Verdrag hebben ondertekend en dus het 
recht op gezondheid voor iedereen 
erkennen; merkt op dat in Griekenland en 
Portugal de grondwet het recht op
gezondheid erkent; is er bezorgd over dat 
volgens EU-SILC in alle vier de landen 
het aantal onvervulde medische behoeften 
in de periode 2008-2011 is gestegen; 
betreurt het besluit van Portugal en 
Ierland om de reikwijdte van de wettelijke 
vergoedingenpakketten en de verleende 
diensten te beperken;

Or. en

Amendement 156
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

14 bis. betreurt bezuinigingen op 
hulpmiddelen waarmee personen met een 
handicap zelfstandig kunnen leven;

Or. en

Amendement 157
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. benadrukt dat door de toenemende 
sociale armoede in de vier landen dankzij 
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particuliere inspanningen, 
familienetwerken en hulporganisaties 
tevens meer solidariteit ontstaat onder de 
meest kwetsbare groepen; benadrukt dat 
dit soort tussenkomst geen structurele 
oplossing voor het probleem mag worden, 
zelfs al wordt de situatie van de meest 
behoeftigen erdoor verlicht en worden de 
kwaliteiten van Europees burgerschap 
erdoor aangetoond;

Or. en

Amendement 158
Marije Cornelissen, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 bis. betreurt dat de trojka de nationale 
overheden zwaar onder druk heeft gezet 
om het moratorium op uitzettingen voor 
gedupeerde huiseigenaren te beëindigen, 
terwijl deze mensen zwaar zijn getroffen 
door de crisis en de 
bezuinigingsmaatregelen en derhalve de 
kosten van hun hypothecaire krediet niet 
kunnen dragen; adviseert de lidstaten en 
hun plaatselijke overheden een neutraal 
huisvestingsbeleid ter bevordering van 
sociale en betaalbare huisvesting op te 
stellen, het probleem van leegstand aan te 
pakken en een doeltreffend 
preventiebeleid uit te voeren om het 
aantal uitzettingen te verminderen;

Or. en

Amendement 159
Edite Estrela
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Ontwerpadvies
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

15 quater. stelt tot zijn bezorgdheid vast 
dat de GINI-coëfficiënt[1] in 
Griekenland, Spanje, Ierland en Portugal 
geleidelijk gestegen is, in tegenstelling tot 
de algemene dalende trend in de 
Eurozone, wat erop wijst dat de 
ongelijkheid bij de verdeling van de 
welvaart in de programmalanden 
aanzienlijk is toegenomen;

[1] Volgens de gegevens van Eurostat is 
de GINI-index in Portugal geleidelijk 
gestegen, van 33,7 in 2009 naar 34,2 in 
2011 en 34,5 in 2012.

Or. pt

Amendement 160
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 16

Ontwerpadvies Amendement

16. is ingenomen met het feit dat het aantal 
voortijdige schoolverlaters in de vier 
landen achteruitgaat; merkt echter op dat 
dit deels te wijten is aan de moeilijkheden 
die jongeren ondervinden bij hun zoektocht 
naar werk;

16. is ingenomen met het feit dat het aantal 
voortijdige schoolverlaters in de vier 
landen achteruitgaat; merkt echter op dat 
dit deels te wijten zou kunnen zijn aan de 
moeilijkheden die jongeren ondervinden 
bij hun zoektocht naar werk;

Or. pt

Amendement 161
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 16
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Ontwerpadvies Amendement

16. is ingenomen met het feit dat het aantal 
voortijdige schoolverlaters in de vier 
landen achteruitgaat; merkt echter op dat 
dit deels te wijten is aan de moeilijkheden 
die jongeren ondervinden bij hun zoektocht 
naar werk;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 162
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

16 bis. wijst er tot zijn bezorgdheid op dat 
de besnoeiingen in de 
overheidsfinanciering voor het basis- en 
secundair onderwijs aanzienlijk zijn 
aangescherpt – onder meer door het 
ontslag van tienduizenden leerkrachten in 
de verschillende landen –, wat concrete 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van het 
onderwijs en de materiële en menselijke 
omstandigheden in de scholen; dat deze 
maatregelen leiden tot een toename van 
het aantal leerlingen per klas, een 
reorganisatie van het leerplan, fusies 
tussen scholen en een centralisering van 
de scholen, waardoor scholen in 
afgelegen en niet aan zee grenzende 
gebieden worden gesloten en veel 
jongeren de toegang tot openbare scholen 
wordt ontzegd; wijst erop dat deze situatie 
ertoe leidt dat openbaar onderwijs steeds 
vaker wordt vervangen door 
privéonderwijs, waartoe slechts 
enkelingen toegang hebben, wat de 
sociale ongelijkheid tussen de leerlingen 
aanscherpt;
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Or. pt

Amendement 163
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. is ingenomen met het feit dat het aantal 
mensen met een hogeronderwijsdiploma in 
de vier landen is toegenomen; merkt echter 
op dat dit deels te wijten is aan de 
noodzaak die jongeren ervaren om hun 
toekomstige kansen op de arbeidsmarkt te 
verbeteren;

17. is ingenomen met het feit dat het aantal 
mensen met een hogeronderwijsdiploma in 
de vier landen is toegenomen; merkt echter 
op dat dit deels te wijten zou kunnen zijn 
aan de noodzaak die jongeren ervaren om 
hun toekomstige kansen op de 
arbeidsmarkt te verbeteren;

Or. pt

Amendement 164
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. is ingenomen met het feit dat het aantal 
mensen met een hogeronderwijsdiploma in 
de vier landen is toegenomen; merkt echter 
op dat dit deels te wijten is aan de 
noodzaak die jongeren ervaren om hun 
toekomstige kansen op de arbeidsmarkt te 
verbeteren;

17. is ingenomen met het feit dat het aantal 
mensen met een hogeronderwijsdiploma in 
enkele van de landen waar is ingegrepen, 
is toegenomen; merkt echter op dat dit 
deels te wijten is aan de noodzaak die 
jongeren ervaren om hun toekomstige 
kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren; 
wijst erop dat het aantal studenten dat 
zich inschrijft voor het hoger onderwijs 
voor het vijfde jaar op rij is gedaald in 
Portugal en dat deze daling onlosmakelijk 
verbonden is met de toename van het 
inschrijvingsgeld en de kosten, en vaak 
ook met de verstrekkende beperking van 
de toegang tot sociale initiatieven op 
school;
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Or. pt

Amendement 165
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 17

Ontwerpadvies Amendement

17. is ingenomen met het feit dat het aantal 
mensen met een hogeronderwijsdiploma in 
de vier landen is toegenomen; merkt echter
op dat dit deels te wijten is aan de 
noodzaak die jongeren ervaren om hun 
toekomstige kansen op de arbeidsmarkt te 
verbeteren;

17. is ingenomen met het feit dat het aantal 
mensen met een hogeronderwijsdiploma in 
de vier landen is toegenomen; merkt op dat 
dit deels te wijten is aan de noodzaak die 
jongeren ervaren om hun toekomstige 
kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren;

Or. en

Amendement 166
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. betreurt dat de kwaliteit van de 
onderwijsstelsels deze positieve 
ontwikkeling niet volgt, aangezien de vier 
programmalanden onder het EU-
gemiddelde scoren voor wat betreft de 
kwaliteit van hun stelsels; herinnert eraan 
dat het dringend noodzakelijk is het 
herstel van kwalitatief hoogwaardige 
beroepsopleidingsstelsels met een hoog 
niveau van sociale legitimiteit te 
verwezenlijken, aangezien dit een van de 
beste manieren is om de inzetbaarheid 
van jongeren op de arbeidsmarkt te 
verbeteren;

Or. en
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Amendement 167
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. benadrukt dat onderwijs openbaar 
moet zijn, democratisch moet zijn 
georganiseerd en op de plaats van het 
gebruik gratis moet zijn om het 
daadwerkelijk voor allen toegankelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 168
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 bis. geeft niettemin uiting aan zijn 
grote bezorgdheid, daar bij een 
voortzetting en verdieping van deze 
sociale en economische situatie het 
verschijnsel van de NEET's zich kan 
toespitsen en de ongelijkheid op 
onderwijsgebied groter kan worden;

Or. el

Amendement 169
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

17 bis. betreurt de negatieve gevolgen van 
de massale emigratie van jongeren, met 
name de sociale en economische gevolgen 
daarvan;

Or. en

Amendement 170
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

17 ter. stelt tot zijn bezorgdheid vast dat 
het aantal leerlingen dat is ingeschreven 
in het onderwijs sinds het begin van de 
crisis is afgenomen en dat Portugal 
bijvoorbeeld een van de hoogste 
percentages kent van jongeren die willen 
studeren, maar hun studies niet kunnen 
betalen (38 %)[1];

[1] Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work, McKinsey 
Center for Government, 2013

Or. pt

Amendement 171
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. betreurt het feit dat de aan de vier 
landen opgelegde programma's bedrijven 
vrij laten om niet deel te nemen aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten en om 

18. erkent het feit dat de aan de vier landen 
opgelegde programma's bedrijven vrij laten 
om niet deel te nemen aan collectieve 
arbeidsovereenkomsten en om sectorale 
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sectorale loonakkoorden met een directe 
invloed op de structuur en waarde van de 
in de respectieve nationale grondwetten 
vastgestelde collectieve 
arbeidsovereenkomsten te herevalueren; 
merkt op dat dit in het geval van 
Griekenland leidde tot een verzoek van het 
Comité van deskundigen van de IAO om 
de sociale dialoog te hervatten en in het 
geval van Portugal tot de intrekking van 
bepaalde wetgevende maatregelen door het 
Constitutionele Hof; benadrukt dat deze 
verfoeilijke situatie het gevolg is van 
beperkte structurele hervormingen die 
enkel een deregulering van de 
arbeidsrelaties en loonsverlagingen ten 
alle kosten met zich meebrengen, wat in 
schril contrast staat met de algemene 
doelstellingen van de EU en het beleid 
van de Europa 2020-strategie;

loonakkoorden te herevalueren; merkt op 
dat dit in het geval van Griekenland leidde 
tot een verzoek van het Comité van 
deskundigen van de IAO om de sociale 
dialoog te hervatten en in het geval van 
Portugal tot de intrekking van bepaalde 
wetgevende maatregelen door het 
Constitutionele Hof; benadrukt dat deze 
situatie slechts een tijdelijke afwijking 
moet zijn en dat collectieve 
onderhandelingen en sociale dialoog 
moeten worden hersteld overeenkomstig 
nationale wetten en praktijken;

Or. en

Amendement 172
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. betreurt het feit dat de aan de vier 
landen opgelegde programma's bedrijven 
vrij laten om niet deel te nemen aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten en om 
sectorale loonakkoorden met een directe 
invloed op de structuur en waarde van de 
in de respectieve nationale grondwetten 
vastgestelde collectieve 
arbeidsovereenkomsten te herevalueren;
merkt op dat dit in het geval van 
Griekenland leidde tot een verzoek van het 
Comité van deskundigen van de IAO om 
de sociale dialoog te hervatten en in het 
geval van Portugal tot de intrekking van 
bepaalde wetgevende maatregelen door het 

18. betreurt het feit dat de aan de vier 
landen opgelegde programma's bedrijven 
vrij laten om niet deel te nemen aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten en om 
sectorale loonakkoorden met een directe 
invloed op de structuur en waarde van de 
in de respectieve nationale grondwetten 
vastgestelde collectieve 
arbeidsovereenkomsten te herevalueren;
merkt op dat dit in het geval van 
Griekenland leidde tot een verzoek van het 
Comité van deskundigen van de IAO om 
de sociale dialoog te hervatten en in het 
geval van Portugal tot de intrekking van 
bepaalde wetgevende maatregelen door het 
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Constitutionele Hof; benadrukt dat deze 
verfoeilijke situatie het gevolg is van 
beperkte structurele hervormingen die 
enkel een deregulering van de 
arbeidsrelaties en loonsverlagingen ten alle 
kosten met zich meebrengen, wat in schril 
contrast staat met de algemene 
doelstellingen van de EU en het beleid van 
de Europa 2020-strategie;

Constitutionele Hof; benadrukt dat deze 
verfoeilijke situatie het gevolg is van 
beperkte structurele hervormingen die 
enkel een deregulering van de 
arbeidsrelaties en loonsverlagingen met 
zich meebrengen, wat in schril contrast 
staat met de algemene doelstellingen van 
de EU en het beleid van de Europa 2020-
strategie die zijn uitgewerkt voor een 
situatie van normale economische 
ontwikkeling;

Or. fi

Amendement 173
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. betreurt het feit dat de aan de vier 
landen opgelegde programma's bedrijven 
vrij laten om niet deel te nemen aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten en om 
sectorale loonakkoorden met een directe 
invloed op de structuur en waarde van de 
in de respectieve nationale grondwetten 
vastgestelde collectieve 
arbeidsovereenkomsten te herevalueren; 
merkt op dat dit in het geval van 
Griekenland leidde tot een verzoek van het 
Comité van deskundigen van de IAO om 
de sociale dialoog te hervatten en in het 
geval van Portugal tot de intrekking van 
bepaalde wetgevende maatregelen door het 
Constitutionele Hof; benadrukt dat deze 
verfoeilijke situatie het gevolg is van 
beperkte structurele hervormingen die 
enkel een deregulering van de 
arbeidsrelaties en loonsverlagingen ten 
alle kosten met zich meebrengen, wat in 
schril contrast staat met de algemene 
doelstellingen van de EU en het beleid van 

18. betreurt het feit dat de aan de vier 
landen opgelegde programma's bedrijven 
vrij laten om niet deel te nemen aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten en om 
sectorale loonakkoorden met een directe 
invloed op de structuur en waarde van de 
in de respectieve nationale grondwetten 
vastgestelde collectieve 
arbeidsovereenkomsten te herevalueren; 
merkt op dat dit in het geval van 
Griekenland leidde tot een verzoek van het 
Comité van deskundigen van de IAO om 
de sociale dialoog te hervatten en in het 
geval van Portugal tot de intrekking van 
bepaalde wetgevende maatregelen door het 
Constitutionele Hof; staat afwijzend 
tegenover het ondermijnen van het 
beginsel van collectieve 
vertegenwoordiging door het recht om 
overeenkomsten op bedrijfsniveau onder 
minder gunstige voorwaarden te sluiten 
uit te breiden naar schimmige en niet-
representatieve "personenverenigingen", 
door de automatische verlenging van 
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de Europa 2020-strategie; collectieve arbeidsovereenkomsten af te 
schaffen en/of door veel strengere criteria 
op te leggen met betrekking tot de 
juridische verlenging van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, als gevolg 
waarvan het aantal van kracht zijnde 
collectieve arbeidsovereenkomsten in 
Griekenland en Portugal aanzienlijk is 
gedaald en de loondynamiek is ingestort; 
staat afwijzend tegenover de verlaging van 
de minimumlonen in Griekenland en de 
bevriezing van de nominale 
minimumlonen in Portugal; benadrukt dat 
deze verfoeilijke situatie het gevolg is van 
het overdragen van 
beslissingsbevoegdheden naar uitsluitend 
economische en financiële spelers, zonder 
dat deze spelers op wat voor manier dan 
ook onderworpen zijn aan het Europese 
en internationale sociale acquis, wat leidt 
tot de vorming van beleid dat in schril 
contrast staat met de algemene 
doelstellingen van de EU en het beleid van 
de Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 174
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. betreurt het feit dat de aan de vier 
landen opgelegde programma's bedrijven 
vrij laten om niet deel te nemen aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten en om 
sectorale loonakkoorden met een directe 
invloed op de structuur en waarde van de 
in de respectieve nationale grondwetten 
vastgestelde collectieve 
arbeidsovereenkomsten te herevalueren; 
merkt op dat dit in het geval van 
Griekenland leidde tot een verzoek van het 

18. betreurt het feit dat de aan de vier 
landen opgelegde programma's bedrijven 
vrij laten om niet deel te nemen aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten en om 
sectorale loonakkoorden met een directe 
invloed op de structuur en waarde van de 
in de respectieve nationale grondwetten 
vastgestelde collectieve 
arbeidsovereenkomsten te herevalueren; 
merkt op dat dit in het geval van 
Griekenland leidde tot een verzoek van het 
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Comité van deskundigen van de IAO om 
de sociale dialoog te hervatten en in het 
geval van Portugal tot de intrekking van 
bepaalde wetgevende maatregelen door 
het Constitutionele Hof; benadrukt dat 
deze verfoeilijke situatie het gevolg is van 
beperkte structurele hervormingen die 
enkel een deregulering van de 
arbeidsrelaties en loonsverlagingen ten alle 
kosten met zich meebrengen, wat in schril 
contrast staat met de algemene 
doelstellingen van de EU en het beleid van 
de Europa 2020-strategie;

Comité van deskundigen van de IAO om 
de sociale dialoog te hervatten; benadrukt 
dat deze situatie het gevolg is van beperkte 
structurele hervormingen die enkel een 
deregulering van de arbeidsrelaties en 
loonsverlagingen met zich meebrengen, 
wat indruist tegen de algemene 
doelstellingen van de EU en het beleid van 
de Europa 2020-strategie;

Or. pt

Amendement 175
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 18

Ontwerpadvies Amendement

18. betreurt het feit dat de aan de vier 
landen opgelegde programma's bedrijven 
vrij laten om niet deel te nemen aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten en om 
sectorale loonakkoorden met een directe 
invloed op de structuur en waarde van de 
in de respectieve nationale grondwetten 
vastgestelde collectieve 
arbeidsovereenkomsten te herevalueren; 
merkt op dat dit in het geval van 
Griekenland leidde tot een verzoek van het 
Comité van deskundigen van de IAO om 
de sociale dialoog te hervatten en in het 
geval van Portugal tot de intrekking van 
bepaalde wetgevende maatregelen door het 
Constitutionele Hof; benadrukt dat deze 
verfoeilijke situatie het gevolg is van 
beperkte structurele hervormingen die 
enkel een deregulering van de 
arbeidsrelaties en loonsverlagingen ten alle 
kosten met zich meebrengen, wat in schril 
contrast staat met de algemene 

18. betreurt dat de sociale partners op 
nationaal niveau niet werden 
geraadpleegd of betrokken bij het 
aanvankelijke ontwerp van de 
programma’s en dat de trojka niet bereid 
bleek om op een zinvolle manier met de 
nationale sociale partners in gesprek te 
gaan; betreurt het feit dat de aan de vier 
landen opgelegde programma's bedrijven 
vrij laten om niet deel te nemen aan 
collectieve arbeidsovereenkomsten en om 
sectorale loonakkoorden met een directe 
invloed op de structuur en waarde van de 
in de respectieve nationale grondwetten 
vastgestelde collectieve 
arbeidsovereenkomsten te herevalueren; 
merkt op dat dit in het geval van 
Griekenland leidde tot een verzoek van het 
Comité van deskundigen van de IAO om 
de sociale dialoog te hervatten en in het 
geval van Portugal tot de intrekking van 
bepaalde wetgevende maatregelen door het 
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doelstellingen van de EU en het beleid van 
de Europa 2020-strategie;

Constitutionele Hof; benadrukt dat deze 
verfoeilijke situatie het gevolg is van 
beperkte structurele hervormingen die 
enkel een deregulering van de 
arbeidsrelaties en loonsverlagingen ten alle 
kosten met zich meebrengen, wat in schril 
contrast staat met de algemene 
doelstellingen van de EU en het beleid van 
de Europa 2020-strategie;

Or. en

Amendement 176
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 bis. spreekt zijn afkeuring uit over het 
feit dat de trojka volledig is voorbijgegaan 
aan artikel 153, lid 5 van het VWEU, dat 
elk ingrijpen van de EU met betrekking 
tot zaken als loon, het recht van 
vereniging, het recht om te staken en het 
recht om lock-outs af te dwingen, uitsluit, 
en artikel 152 van het VWEU, waarin het 
volgende wordt bepaald: "De Unie erkent 
en bevordert de rol van de sociale partners 
op het niveau van de Unie, en houdt 
daarbij rekening met de verschillen tussen 
de nationale stelsels. Zij bevordert hun 
onderlinge dialoog, met inachtneming van 
hun autonomie."; beklemtoont dat de 
trojka daarentegen heeft aangedrongen 
op wezenlijke veranderingen in de 
nationale loonvormingssystemen met als 
doel een radicale decentralisatie van 
collectieve onderhandelingen en een 
flinke aanscherping van de criteria voor 
de verlenging van collectieve 
arbeidsovereenkomsten;

Or. en



PE526.372v01-00 100/137 AM\1015492NL.doc

NL

Amendement 177
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 bis. wijst erop dat de dynamisering van 
collectieve arbeidsovereenkomsten van 
fundamenteel belang is om evenwichtige 
arbeidsbetrekkingen te waarborgen en 
een van de pijlers van de democratie zelf 
is;

Or. pt

Amendement 178
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 bis. ondersteunt vakbonden die 
weigeren medeverantwoordelijk te worden 
gemaakt voor de tenuitvoerlegging van 
bezuinigingsmaatregelen door akkoord te 
gaan met "eerlijkere bezuinigingen", en 
aandringen op hun rol om onafhankelijk 
de belangen van de werknemers te 
vertegenwoordigen door neoliberalisme 
en bezuiniging van de hand te wijzen;

Or. en

Amendement 179
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

18 bis. stelt vast dat bij de 
tenuitvoerlegging van de 
begrotingsaanpassingsprogramma's de 
herdefiniëring van de 
arbeidsverhoudingen op grond van de 
doctrine van interne devaluatie niet de 
verwachte resultaten heeft opgeleverd.
Bewezen is dat de hervormingen van de 
arbeidsmarkt succesvoller zijn wanneer de 
sociale partners meewerken aan de 
planning en de verwezenlijking ervan, met 
name in het kader van de sociale dialoog 
en altijd met inachtneming van de 
nationale tradities, daar alleen op die 
manier een versplintering van de 
arbeidsmarkt kan worden voorkomen en 
de begeerde arbeidsvrede kan worden 
bereikt. Het is duidelijk dat in het kader 
van de continu veranderende sociale en 
economische omstandigheden terecht 
wordt aangedrongen op hervormingen 
van en ingrepen in de arbeidsmarkt, maar 
het staat eveneens buiten kijf dat bij het 
streven naar een hogere 
arbeidsparticipatie en het bestrijden van 
de werkloosheid de op nationaal en 
Europees niveau verankerde 
fundamentele arbeidsrechten moeten 
worden gewaarborgd en de fundamentele 
parameters van waardige 
werkgelegenheid in acht moeten worden 
genomen;

Or. el

Amendement 180
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

18 bis. merkt op dat de conditionaliteit 
binnen de financiële steun 
noodgedwongen tot de ontmanteling van 
bestaande loonvormingsregelingen heeft 
geleid, ofwel door de volledige opheffing 
van instellingen voor 
sectoroverschrijdende loonvorming, zoals 
in Ierland, ofwel door de voortdurende 
uitholling van bestaande systemen van 
sectorale collectieve onderhandelingen; 
Het gaat onder meer om de volgende 
maatregelen: de opheffing of beëindiging 
van nationale collectieve 
arbeidsovereenkomsten; vereenvoudiging 
van de afwijking van overeenkomsten op 
bedrijfsniveau ten opzichte van sectorale 
overeenkomsten of wettelijke bepalingen, 
bijvoorbeeld door hardheids- of open 
clausules of door overeenkomsten op 
bedrijfsniveau in het algemeen prioriteit 
te geven boven sectorale of 
sectoroverschrijdende overeenkomsten; de 
schorsing van het beginsel van de 
gunstigste regeling, de invoering van 
restrictievere criteria voor de verlenging 
van collectieve arbeidsovereenkomsten; de 
vermindering van de nawerking van 
verlopen collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de uitbreiding 
van de mogelijkheid van niet tot een 
vakbond behorende 
werknemersvertegenwoordigers om op 
bedrijfsniveau collectieve 
arbeidsovereenkomsten te sluiten;

Or. en

Amendement 181
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

18 bis. merkt op dat in januari 2012 in 
Portugal door alle belangrijke sociale 
partners en de overheid een overeenkomst 
voor sociaal overleg betreffende 
"Verbintenis voor groei, 
concurrentievermogen en 
werkgelegenheid" is ondertekend;

Or. en

Amendement 182
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 bis. herinnert eraan dat er geen 
pasklare oplossing bestaat die van 
toepassing is op alle lidstaten;

Or. pt

Amendement 183
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 ter. is diep bezorgd over de 
verzwakking van de sociale dialoog, die 
heeft geleid tot een enorme daling van het 
aantal werknemers dat onder collectieve 
arbeidsovereenkomsten valt; in sommige 
landen bedraagt deze daling meer dan 
70 % ten opzichte van de cijfers die vóór 
de aanbevelingen van de trojka 
beschikbaar waren;
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Or. en

Amendement 184
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 ter. wijst erop dat de door de trojka’s 
opgelegde en door de regeringen 
toegepaste soberheidsmaatregelen op het 
vlak van gezondheid geleid hebben tot de 
sluiting van ziekenhuisdiensten en
-voorzieningen, de afschaffing of afbouw 
van gemeenschapsgerichte zorg en de 
daaropvolgende afbouw van de 
preventieve zorg en de toegang tot 
diagnostiek, de afschaffing van steun voor 
ziekenvervoer – waardoor patiënten niet 
naar levensnoodzakelijke raadplegingen 
en behandelingen kunnen gaan – en een 
drastische verhoging van de tarieven van 
de openbare gezondheidszorg, waardoor 
de toegang tot de gezondheidszorg werd 
beperkt;

Or. pt

Amendement 185
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 ter. is van mening dat de door de trojka 
voorgestelde maatregelen om collectieve 
arbeidsovereenkomsten in te perken en de 
lonen te verlagen geen efficiënte manier 
is om ongelijkheid te bestrijden of 
economische groei te bevorderen; is van 
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mening dat de logica van 
loonsverlagingen, om zo de export te 
stimuleren, geleid heeft tot een afname 
van de interne consumptie en zelfs 
gevolgen heeft gehad voor de 
economische groei;

Or. pt

Amendement 186
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 quater. concludeert dat de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de EU 2020-strategie met betrekking tot 
werkgelegenheid en de strijd tegen 
armoede en sociale uitsluiting verder uit 
zicht is dan ooit, niet alleen vanwege de 
economische situatie, maar ook door 
harde bezuinigingen die door de trojka-
programma’s zijn opgelegd; beklemtoont 
dat het IMF onlangs heeft geoordeeld dat 
de bezuinigingsmaatregelen mogelijk te 
ver zijn gegaan (aangezien ze 
klaarblijkelijk de economische groei 
hebben afgeremd en de werkloosheid 
hebben verhoogd) en dat de voorzitter van 
het VN-comité voor economische, sociale 
en culturele rechten meent dat 
bezuinigingen een ontmoediging voor 
economische groei vormen en daardoor 
de verwezenlijking van economische en 
sociale rechten belemmeren;

Or. en

Amendement 187
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy
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Ontwerpadvies
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

18 quater. wijst erop dat werkloosheid, de 
afbouw van de sociale bijstand, armoede 
en het gebrek aan vooruitzichten 
depressies kunnen veroorzaken of 
aanscherpen, die kunnen uitmonden in 
een zelfmoordpoging; merkt op dat de 
achteruitgang van de 
arbeidsomstandigheden en de toenemende 
onzekerheid leiden tot meer psychosociale 
problemen en depressies bij werknemers;

Or. pt

Amendement 188
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 19

Ontwerpadvies Amendement

19. verzoekt de Commissie om de sociale 
en economische gevolgen van de 
aanpassingsprogramma's in de vier landen 
grondig te bestuderen teneinde een 
duidelijk inzicht te verkrijgen in de schade 
aan de socialebeschermingsstelsels op 
zowel korte als lange termijn, en met name 
de gevolgen voor de bestrijding van de 
armoede, het behouden van een goede 
sociale dialoog en het evenwicht tussen 
flexibiliteit en zekerheid in de 
arbeidsrelaties; verzoekt de Commissie om 
bij de voorbereiding van deze studie haar 
adviesorganen te raadplegen, evenals het 
Comité voor de werkgelegenheid en het 
Comité voor sociale bescherming; stelt 
voor om het EESC te vragen een speciaal 
rapport op te stellen;

19. verzoekt de Commissie om de sociale 
en economische gevolgen van de 
economische crisis en de 
aanpassingsprogramma's die zijn 
uitgevoerd als reactie hierop in de vier 
landen grondig te bestuderen teneinde een 
duidelijk inzicht te verkrijgen in de schade 
aan de socialebeschermingsstelsels op 
zowel korte als lange termijn, en met name 
de gevolgen voor de bestrijding van de 
armoede, het behouden van een goede 
sociale dialoog en het evenwicht tussen 
flexibiliteit en zekerheid in de 
arbeidsrelaties; verzoekt de Commissie om 
bij de voorbereiding van deze studie haar 
adviesorganen te raadplegen, evenals het 
Comité voor de werkgelegenheid en het 
Comité voor sociale bescherming; stelt 
voor om het EESC te vragen een speciaal 
rapport op te stellen;



AM\1015492NL.doc 107/137 PE526.372v01-00

NL

Or. fi

Amendement 189
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 19

Ontwerpadvies Amendement

19. verzoekt de Commissie om de sociale 
en economische gevolgen van de 
aanpassingsprogramma's in de vier landen 
grondig te bestuderen teneinde een 
duidelijk inzicht te verkrijgen in de schade 
aan de socialebeschermingsstelsels op 
zowel korte als lange termijn, en met name 
de gevolgen voor de bestrijding van de 
armoede, het behouden van een goede 
sociale dialoog en het evenwicht tussen 
flexibiliteit en zekerheid in de 
arbeidsrelaties; verzoekt de Commissie om 
bij de voorbereiding van deze studie haar 
adviesorganen te raadplegen, evenals het 
Comité voor de werkgelegenheid en het 
Comité voor sociale bescherming; stelt 
voor om het EESC te vragen een speciaal 
rapport op te stellen;

19. verzoekt de Commissie om de sociale 
en economische gevolgen van de 
aanpassingsprogramma's in de vier landen 
grondig te bestuderen teneinde een 
duidelijk inzicht te verkrijgen in de schade 
aan de werkgelegenheids- en 
socialebeschermingsstelsels op zowel korte 
als lange termijn, en met name de gevolgen 
voor de bestrijding van de armoede, het 
behouden van een goede sociale dialoog en 
het evenwicht tussen flexibiliteit en 
zekerheid in de arbeidsrelaties; verzoekt de 
Commissie om bij de voorbereiding van 
deze studie haar adviesorganen te 
raadplegen, evenals het Comité voor de 
werkgelegenheid en het Comité voor 
sociale bescherming; stelt voor om het 
EESC te vragen een speciaal rapport op te 
stellen;

Or. pt

Amendement 190
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 19

Ontwerpadvies Amendement

19. verzoekt de Commissie om de sociale 
en economische gevolgen van de 
aanpassingsprogramma's in de vier landen 
grondig te bestuderen teneinde een 

19. verzoekt de Commissie om de sociale 
en economische gevolgen van de 
aanpassingsprogramma's in de vier landen 
grondig te bestuderen teneinde een 
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duidelijk inzicht te verkrijgen in de schade 
aan de socialebeschermingsstelsels op 
zowel korte als lange termijn, en met name 
de gevolgen voor de bestrijding van de 
armoede, het behouden van een goede 
sociale dialoog en het evenwicht tussen 
flexibiliteit en zekerheid in de 
arbeidsrelaties; verzoekt de Commissie om 
bij de voorbereiding van deze studie haar 
adviesorganen te raadplegen, evenals het 
Comité voor de werkgelegenheid en het 
Comité voor sociale bescherming; stelt 
voor om het EESC te vragen een speciaal 
rapport op te stellen;

duidelijk inzicht te verkrijgen in de 
socialebeschermingsstelsels op zowel korte 
als lange termijn, en met name de gevolgen 
voor de bestrijding van de armoede, het 
behouden van een goede sociale dialoog en 
het evenwicht tussen flexibiliteit en 
zekerheid in de arbeidsrelaties; verzoekt de 
Commissie om bij de voorbereiding van 
deze studie haar adviesorganen te 
raadplegen, evenals het Comité voor de 
werkgelegenheid en het Comité voor 
sociale bescherming; stelt voor om het 
EESC te vragen een speciaal rapport op te 
stellen;

Or. es

Amendement 191
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 19

Ontwerpadvies Amendement

19. verzoekt de Commissie om de sociale 
en economische gevolgen van de 
aanpassingsprogramma's in de vier landen 
grondig te bestuderen teneinde een 
duidelijk inzicht te verkrijgen in de schade
aan de socialebeschermingsstelsels op 
zowel korte als lange termijn, en met name 
de gevolgen voor de bestrijding van de 
armoede, het behouden van een goede 
sociale dialoog en het evenwicht tussen 
flexibiliteit en zekerheid in de 
arbeidsrelaties; verzoekt de Commissie om 
bij de voorbereiding van deze studie haar 
adviesorganen te raadplegen, evenals het 
Comité voor de werkgelegenheid en het 
Comité voor sociale bescherming; stelt 
voor om het EESC te vragen een speciaal 
rapport op te stellen;

19. verzoekt de Commissie om de sociale 
en economische gevolgen van de 
aanpassingsprogramma's in de vier landen 
grondig te bestuderen teneinde een 
duidelijk inzicht te verkrijgen in de 
gevolgen voor de 
socialebeschermingsstelsels op zowel korte 
als lange termijn, en met name de gevolgen 
voor de bestrijding van de armoede, het 
behouden van een goede sociale dialoog en 
het evenwicht tussen flexibiliteit en 
zekerheid in de arbeidsrelaties; verzoekt de 
Commissie om bij de voorbereiding van 
deze studie haar adviesorganen te 
raadplegen, evenals het Comité voor de 
werkgelegenheid en het Comité voor 
sociale bescherming; stelt voor om het 
EESC te vragen een speciaal rapport op te 
stellen;

Or. en
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Amendement 192
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 – punt 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1) verzoekt de Europese Commissie een 
gedetailleerd verslag op te stellen over de 
niet-inachtneming van de geest en de 
beginselen van het Europese sociale 
acquis in de programmalanden, met als 
doel om maatregelen voor te stellen voor 
het herstel van het sociale acquis; dringt 
erop aan dat de nationale en Europese 
sociale partners via de Europese sociale 
dialoog nauw hierbij moeten worden 
betrokken;

Or. en

Amendement 193
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

19 bis. dringt er bij de lidstaten, en met 
name bij de landen die onder het 
Memorandum of Understanding vallen, 
op aan om de lonen en de sociale 
uitkeringen te verhogen en het niveau van 
de lonen, inkomens en sociale rechten die 
werden afgenomen te herstellen, om zo de 
ernstige sociale problemen aan te pakken, 
de binnenlandse koopkracht te vergroten, 
de economische activiteit te stimuleren en 
meer en betere banen te scheppen; spoort 
de lidstaten ertoe aan om een beleid te 
voeren om de overheidsdiensten, en met 
name de sociale taken van de overheid, te 
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beschermen en te herstellen, door hen te 
voorzien van meer personele en materiële 
middelen, als essentiële voorwaarde om de 
rechten van de bevolking te concretiseren;

Or. pt

Amendement 194
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

19 bis. onderstreept nadrukkelijk dat er in 
het geval van Griekenland zeer veel 
maatregelen zijn genomen en het Griekse 
volk daarvoor ongekende offers heeft 
moeten brengen. Roept met het oog 
daarop de EU op om ertoe bij te dragen 
dat de eerste positieve resultaten voor de 
economie gepaard gaan met navenante 
resultaten voor de samenleving en de 
reële economie van het land;

Or. el

Amendement 195
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

19 ter. wijst erop dat de lidstaten 
processen moeten uitwerken om de 
overheidsschuld opnieuw uit te 
onderhandelen – ten aanzien van de 
termijnen, de intrestvoeten en de te 
betalen bedragen – die de schuldenlast 
van de lidstaten kunnen verlichten en 
middelen kunnen vrijmaken om 
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productieve investeringen en 
investeringen in het scheppen van banen 
te bevorderen;

Or. pt

Amendement 196
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

19 quater. herinnert aan het belang van 
beleidsconvergentie tussen landen met 
vergelijkbare problemen, om zo de 
speculatieve spiraal te stoppen;

Or. pt

Amendement 197
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 19 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

19 quinquies. wijst erop dat een 
begrotingsbeleid moet worden gevoerd om 
de buitensporige uitgavendrang en de 
bijbehorende verkwisting tegen te gaan, 
op basis van een belastingcomponent die 
een verhoging van de belasting op 
dividenden en winsten en een verlaging 
van de lasten voor werknemers en kleine 
en middelgrote ondernemingen omvat, 
waarbij de nodige middelen moeten 
worden vrijgemaakt om de doeltreffende 
werking van de staten te waarborgen;

Or. pt
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Amendement 198
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. verzoekt de Commissie om aan de IAO 
en de Raad van Europa te vragen rapporten 
op te stellen over mogelijke herstel- en 
stimuleringsmaatregelen die de algemene 
naleving van het Europees Sociaal 
Handvest en het daarbij horende protocol 
en van de kernverdragen van de IAO 
moeten verzekeren, aangezien de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te lijden 
hebben onder de door de trojka gevraagde 
budgettaire aanpassingsmaatregelen en 
structurele hervormingen;

20. verzoekt de Commissie om aan de IAO 
en de Raad van Europa te vragen rapporten 
op te stellen over mogelijke herstel- en 
stimuleringsmaatregelen, de financiering 
hiervan en de houdbaarheid van de 
openbare financiën die de algemene 
naleving van het Europees Sociaal 
Handvest en het daarbij horende protocol 
en van de kernverdragen van de IAO 
moeten verzekeren, aangezien de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te lijden 
hebben onder de economische crisis en de 
door de trojka gevraagde budgettaire 
aanpassingsmaatregelen en structurele 
hervormingen om de crisis te boven te 
komen;

Or. fi

Amendement 199
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. verzoekt de Commissie om aan de IAO 
en de Raad van Europa te vragen rapporten 
op te stellen over mogelijke herstel- en 
stimuleringsmaatregelen die de algemene 
naleving van het Europees Sociaal 
Handvest en het daarbij horende protocol 
en van de kernverdragen van de IAO 
moeten verzekeren, aangezien de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te lijden 

20. verzoekt de Commissie om aan de IAO 
en de Raad van Europa te vragen rapporten 
op te stellen over de mogelijke herstel- en 
stimuleringsmaatregelen die de algemene 
naleving van het Europees Sociaal 
Handvest en het daarbij behorende protocol 
en van de kernverdragen van de IAO 
moeten verzekeren;
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hebben onder de door de trojka gevraagde 
budgettaire aanpassingsmaatregelen en 
structurele hervormingen;

Or. es

Amendement 200
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. verzoekt de Commissie om aan de IAO 
en de Raad van Europa te vragen rapporten 
op te stellen over mogelijke herstel- en 
stimuleringsmaatregelen die de algemene 
naleving van het Europees Sociaal 
Handvest en het daarbij horende protocol 
en van de kernverdragen van de IAO 
moeten verzekeren, aangezien de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te lijden 
hebben onder de door de trojka gevraagde 
budgettaire aanpassingsmaatregelen en 
structurele hervormingen;

20. verzoekt de Commissie om aan de IAO 
en de Raad van Europa te vragen rapporten 
op te stellen over mogelijke herstel- en 
stimuleringsmaatregelen die nodig zijn om 
de algemene naleving van het Europees 
Sociaal Handvest en het daarbij horende 
protocol en van de kernverdragen van de 
IAO te verzekeren, aangezien de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te lijden 
hebben onder de door de trojka gevraagde 
budgettaire aanpassingsmaatregelen en 
structurele hervormingen;

Or. en

Amendement 201
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. verzoekt de Commissie om aan de IAO 
en de Raad van Europa te vragen rapporten 
op te stellen over mogelijke herstel- en 
stimuleringsmaatregelen die de algemene 
naleving van het Europees Sociaal 
Handvest en het daarbij horende protocol 

20. verzoekt de Commissie om aan de IAO 
en de Raad van Europa te vragen rapporten 
op te stellen over mogelijke herstel- en 
stimuleringsmaatregelen die nodig zijn om 
de algemene naleving van het Europees 
Sociaal Handvest en het daarbij horende 
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en van de kernverdragen van de IAO 
moeten verzekeren, aangezien de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te lijden 
hebben onder de door de trojka gevraagde 
budgettaire aanpassingsmaatregelen en 
structurele hervormingen;

protocol en van de kernverdragen van de 
IAO te verzekeren, aangezien de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te lijden 
hebben onder de door de trojka gevraagde 
budgettaire aanpassingsmaatregelen en 
structurele hervormingen met betrekking 
tot onder andere IAO-verdrag nr. 87 
betreffende de vrijheid tot het oprichten 
van vakverenigingen, IAO-verdrag nr. 94 
inzake arbeidsclausules bij openbare 
aanbestedingen of IAO-verdrag nr. 98 
inzake het recht zich te organiseren;

Or. en

Amendement 202
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 20

Ontwerpadvies Amendement

20. verzoekt de Commissie om aan de IAO 
en de Raad van Europa te vragen rapporten 
op te stellen over mogelijke herstel- en 
stimuleringsmaatregelen die de algemene 
naleving van het Europees Sociaal 
Handvest en het daarbij horende protocol 
en van de kernverdragen van de IAO 
moeten verzekeren, aangezien de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te lijden 
hebben onder de door de trojka gevraagde 
budgettaire aanpassingsmaatregelen en 
structurele hervormingen;

20. verzoekt de IAO en de Raad van 
Europa rapporten op te stellen over 
mogelijke maatregelen en stimulansen die 
de sociale situatie in deze landen 
verbeteren, rekening houdend met het 
Europees Sociaal Handvest en het daarbij 
horende protocol en met de kernverdragen 
van de IAO, aangezien de daaruit 
voortvloeiende verplichtingen te lijden 
hebben onder de door de trojka gevraagde 
budgettaire aanpassingsmaatregelen en 
structurele hervormingen;

Or. en

Amendement 203
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 20 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met onder meer de 
bevoegde nationale autoriteiten de 
noodzakelijke initiatieven te ontplooien en 
de landen die 
begrotingsaanpassingsprogramma's ten 
uitvoer leggen bijstand te verlenen bij het 
optimaal benutten van de door de EU via 
de structuurfondsen geboden kansen voor 
de verbetering van het overheidsbestuur 
en het onderwijs, de versterking van de 
werkgelegenheid en de bestrijding van 
armoede, werkloosheid en sociale 
uitsluiting, ten bate van de burgers;

Or. el

Amendement 204
Inês Cristina Zuber, Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

20 bis. wijst erop dat in het verslag van de 
IAO "Tackling the jobs crisis in 
Portugal" van november 2013 wordt 
gepleit voor een strategie op basis van het 
scheppen van banen en productieve 
investeringen, behoud van de 
werkgelegenheid en steun voor de 
werklozen en kwetsbare groepen, banen 
van betere kwaliteit, sociale bescherming, 
loonsverhogingen en de dynamisering en 
opwaardering van collectieve 
arbeidsovereenkomsten en van het sociaal 
overleg;

Or. pt
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Amendement 205
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

20 bis. verzoekt de betreffende 
instellingen van de EU erop aan te 
dringen dat passende financiële middelen 
worden toegewezen aan 
onderwijsdiensten, met name de diensten 
die zich op kinderen met bijzondere 
behoeften en personen met een handicap 
richten en er bovendien op aan te dringen 
dat de middelen die nodig zijn voor 
zelfstandig leven worden hersteld;

Or. en

Amendement 206
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

20 ter. roept de Commissie op initiatieven 
te ontplooien om, onder meer via een 
gemakkelijkere toegang tot financiering, 
te zorgen voor een sterker midden- en 
kleinbedrijf, dat de ruggengraat vormt 
van de Europese economie en een 
centrale rol speelt in de economie van de 
landen in kwestie Roept met het oog 
daarop de Commissie op te onderzoeken 
of het mogelijk is een 
"ontwikkelingsclausule" op te nemen in 
de begrotingsaanpassingsprogramma's, 
daar het gebrek aan liquide middelen, de 
hoge belastingen en de nog steeds 
voortdurende recessie in de landen met 
begrotingsaanpassingsprogramma's sterk 
afbreuk hebben gedaan aan het 
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ondernemerschap, met name binnen het 
midden- en kleinbedrijf, en hebben geleid 
tot bedrijfssluiting of -verplaatsing en tot 
het verlies van een groot aantal 
arbeidsplaatsen;

Or. el

Amendement 207
Eleni Theocharous

Ontwerpadvies
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. verzoekt de EU om na de beoordeling 
(waar nodig financiële) steun te verlenen 
aan het herstel van de normen voor sociale 
bescherming, de hervatting van de strijd 
tegen armoede en de hernieuwing van de 
sociale dialoog door middel van een 
sociaal herstelplan; verzoekt de 
Commissie, de ECB en de Eurogroep om 
de bestaande uitzonderlijke maatregelen te 
laten uitdoven;

21. verzoekt de EU om na de beoordeling 
(waar nodig financiële) steun te verlenen 
aan het herstel van de normen voor sociale 
bescherming, de hervatting van de strijd 
tegen armoede en de hernieuwing van de 
sociale dialoog door middel van een 
sociaal herstelplan; verzoekt de Commissie 
maatregelen voor te stellen en de ernstige 
problemen waar kinderen in Griekenland, 
Cyprus en zelfs in andere landen mee 
worden geconfronteerd, aan te pakken, 
teneinde te voorkomen dat de bestaande 
situatie verergert, de sociale samenhang 
te ondersteunen en de rechten van 
kinderen en studenten te beschermen; 
verzoekt de Commissie, de ECB en de 
Eurogroep om de bestaande uitzonderlijke 
maatregelen te laten uitdoven;

Or. en

Amendement 208
Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 21
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Ontwerpadvies Amendement

21. verzoekt de EU om na de beoordeling 
(waar nodig financiële) steun te verlenen 
aan het herstel van de normen voor sociale 
bescherming, de hervatting van de strijd 
tegen armoede en de hernieuwing van de 
sociale dialoog door middel van een 
sociaal herstelplan; verzoekt de 
Commissie, de ECB en de Eurogroep om 
de bestaande uitzonderlijke maatregelen
te laten uitdoven;

21. verzoekt de EU om steun te verlenen 
aan het herstel van de normen voor sociale 
bescherming, de hervatting van de strijd 
tegen armoede en de hernieuwing van de 
sociale dialoog door middel van een 
sociaal herstelplan waarin de nadruk 
wordt gelegd op het waarborgen van de 
groei van de nationale productie van deze 
landen, onder meer via financiële steun; 
verzoekt de Commissie, de ECB en de 
Eurogroep om de trojka’s en de 
beleidsmaatregelen die gebaseerd zijn op 
de logica van "begrotingsconsolidatie"
(het Europees Semester, het twopack, de 
economische governance en het 
begrotingsverdrag) af te schaffen;

Or. pt

Amendement 209
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. verzoekt de EU om na de beoordeling 
(waar nodig financiële) steun te verlenen 
aan het herstel van de normen voor sociale 
bescherming, de hervatting van de strijd 
tegen armoede en de hernieuwing van de 
sociale dialoog door middel van een 
sociaal herstelplan; verzoekt de 
Commissie, de ECB en de Eurogroep om 
de bestaande uitzonderlijke maatregelen te 
laten uitdoven;

21. verzoekt de EU om na de beoordeling 
steun te verlenen om de economieën van 
de betrokken landen te herstellen tot het 
punt waarop zij zelf het herstel van de 
normen voor sociale bescherming, de 
hervatting van de strijd tegen armoede en 
de hernieuwing van de sociale dialoog door 
middel van een sociaal herstelplan kunnen 
financieren; verzoekt de Commissie, de 
ECB en de Eurogroep om de bestaande 
uitzonderlijke maatregelen te laten 
uitdoven wanneer de economie van het 
land met het aanpassingsprogramma weer 
over een gezonde basis beschikt;

Or. fi
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Amendement 210
Emer Costello

Ontwerpadvies
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. verzoekt de EU om na de beoordeling 
(waar nodig financiële) steun te verlenen 
aan het herstel van de normen voor sociale 
bescherming, de hervatting van de strijd 
tegen armoede en de hernieuwing van de 
sociale dialoog door middel van een 
sociaal herstelplan; verzoekt de 
Commissie, de ECB en de Eurogroep om
de bestaande uitzonderlijke maatregelen te 
laten uitdoven;

21. verzoekt de EU om na de beoordeling 
(waar nodig financiële) steun te verlenen 
aan het herstel van de normen voor sociale 
bescherming, de hervatting van de strijd 
tegen armoede en de hernieuwing van de 
sociale dialoog door middel van een 
sociaal herstelplan dat gericht is op de 
handhaving van een drempel van 
degelijkheid op het gebied van welvaart, 
pensioenen en lonen, en op opwaartse 
sociale convergentie en sociale 
vooruitgang; verzoekt de Commissie, de 
ECB en de Eurogroep dit na te streven 
door de bestaande uitzonderlijke 
maatregelen te laten uitdoven;

Or. en

Amendement 211
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. verzoekt de EU om na de beoordeling 
(waar nodig financiële) steun te verlenen 
aan het herstel van de normen voor 
sociale bescherming, de hervatting van de 
strijd tegen armoede en de hernieuwing 
van de sociale dialoog door middel van 
een sociaal herstelplan; verzoekt de 
Commissie, de ECB en de Eurogroep om 
de bestaande uitzonderlijke maatregelen te 
laten uitdoven;

21. verzoekt de EU om na de beoordeling 
(waar nodig financiële) steun te verlenen 
aan de hervatting van de strijd tegen 
armoede; verzoekt de Commissie, de ECB 
en de Eurogroep om de bestaande 
uitzonderlijke maatregelen zo snel als 
nodig te laten uitdoven;
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Or. en

Amendement 212
Marije Cornelissen, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 21

Ontwerpadvies Amendement

21. verzoekt de EU om na de beoordeling 
(waar nodig financiële) steun te verlenen 
aan het herstel van de normen voor sociale 
bescherming, de hervatting van de strijd 
tegen armoede en de hernieuwing van de 
sociale dialoog door middel van een 
sociaal herstelplan; verzoekt de 
Commissie, de ECB en de Eurogroep om 
de bestaande uitzonderlijke maatregelen te 
laten uitdoven;

21. verzoekt de EU om na de beoordeling 
steun te verlenen, onder andere door
middel van voldoende financiële steun
buiten het meerjarig financieel kader, aan 
het herstel van de normen voor sociale 
bescherming, de hervatting van de strijd 
tegen armoede en de hernieuwing van de 
sociale dialoog door middel van een 
sociaal herstelplan; verzoekt de 
Commissie, de ECB en de Eurogroep om 
de bestaande uitzonderlijke maatregelen te
evalueren en waar nodig te herzien;

Or. en

Amendement 213
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om, wanneer de houdbaarheid 
van de overheidsfinanciën is verzekerd, 
hun inspanningen te concentreren op het 
scheppen van werkgelegenheid, met 
speciale aandacht voor de werkloosheid 
onder jongeren en de langdurige 
werkloosheid;

Or. es
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Amendement 214
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 22

Ontwerpadvies Amendement

22. vraagt dat de bovengenoemde 
wettelijke verplichtingen zoals vastgesteld 
in de Verdragen en in het Handvest van de 
grondrechten worden nageleefd, aangezien 
niet-naleving een inbreuk op het primaire 
recht van de EU inhoudt;

22. vraagt dat de bovengenoemde 
wettelijke verplichtingen zoals vastgesteld 
in de Verdragen en in het Handvest van de 
grondrechten worden nageleefd, aangezien 
niet-naleving een inbreuk op het primaire 
recht van de EU inhoudt; verzoekt het 
Bureau voor de grondrechten de gevolgen 
van de maatregelen voor de 
mensenrechten grondig te beoordelen en 
aanbevelingen uit te vaardigen in geval 
van schendingen van het Handvest;

Or. en

Amendement 215
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

22 bis. verzoekt de ECB, de Europese 
Commissie en de Eurogroep de 
doelstellingen van de EU 2020-strategie 
voor de evaluatie van de programma's als 
even belangrijk te beschouwen als de 
verwezenlijking van de fiscale en 
economische aanpassingsdoelstellingen;

Or. en
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Amendement 216
Phil Bennion

Ontwerpadvies
Paragraaf 23

Ontwerpadvies Amendement

23. verzoekt de EU om in de toekomst 
dergelijke institutionele en financiële 
oplossingen niet meer te gebruiken en om 
mechanismen te ontwikkelen die 
Europese instellingen in staat stellen de 
sociale doelstellingen en het sociale beleid 
zoals vastgesteld in de Verdragen te 
verwezenlijken, met name op het vlak van 
de individuele en collectieve rechten van 
personen voor wie de dreiging van sociale 
uitsluiting het grootst is;

Schrappen

Or. en

Amendement 217
Eleni Theocharous

Ontwerpadvies
Paragraaf 23

Ontwerpadvies Amendement

23. verzoekt de EU om in de toekomst
dergelijke institutionele en financiële 
oplossingen niet meer te gebruiken en om 
mechanismen te ontwikkelen die Europese 
instellingen in staat stellen de sociale 
doelstellingen en het sociale beleid zoals 
vastgesteld in de Verdragen te 
verwezenlijken, met name op het vlak van 
de individuele en collectieve rechten van 
personen voor wie de dreiging van sociale 
uitsluiting het grootst is;

23. verzoekt de EU om dergelijke 
institutionele en financiële oplossingen zo 
snel mogelijk niet meer te gebruiken en om 
crisisbeheersingsmechanismen te 
ontwikkelen die Europese instellingen in 
staat stellen de sociale doelstellingen en het 
sociale beleid zoals vastgesteld in de 
Verdragen te verwezenlijken, met name op 
het vlak van de individuele en collectieve 
rechten van personen voor wie de dreiging 
van sociale uitsluiting het grootst is;

Or. en
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Amendement 218
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 23

Ontwerpadvies Amendement

23. verzoekt de EU om in de toekomst 
dergelijke institutionele en financiële 
oplossingen niet meer te gebruiken en om 
mechanismen te ontwikkelen die Europese 
instellingen in staat stellen de sociale 
doelstellingen en het sociale beleid zoals 
vastgesteld in de Verdragen te 
verwezenlijken, met name op het vlak van 
de individuele en collectieve rechten van 
personen voor wie de dreiging van sociale 
uitsluiting het grootst is;

23. verzoekt de EU om in de toekomst 
geen bezuinigingsmaatregelen meer te 
gebruiken en om mechanismen te 
ontwikkelen die Europese instellingen in 
staat stellen de sociale doelstellingen en het 
sociale beleid zoals vastgesteld in de 
Verdragen te verwezenlijken, met name op 
het vlak van de individuele en collectieve 
rechten van personen voor wie de dreiging 
van sociale uitsluiting het grootst is;

Or. en

Amendement 219
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 23

Ontwerpadvies Amendement

23. verzoekt de EU om in de toekomst 
dergelijke institutionele en financiële 
oplossingen niet meer te gebruiken en om 
mechanismen te ontwikkelen die Europese 
instellingen in staat stellen de sociale 
doelstellingen en het sociale beleid zoals 
vastgesteld in de Verdragen te 
verwezenlijken, met name op het vlak van 
de individuele en collectieve rechten van 
personen voor wie de dreiging van sociale 
uitsluiting het grootst is;

23. verzoekt de EU om de 
verantwoordelijkheid te nemen voor de 
toepassing van maatregelen die de
Europese lidstaten in staat stellen de 
sociale doelstellingen en het sociale beleid 
zoals vastgesteld in de Verdragen te 
verwezenlijken, met name op het vlak van 
de individuele en collectieve rechten van 
personen voor wie de dreiging van sociale 
uitsluiting het grootst is;

Or. fi
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Amendement 220
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 23

Ontwerpadvies Amendement

23. verzoekt de EU om in de toekomst 
dergelijke institutionele en financiële 
oplossingen niet meer te gebruiken en om 
mechanismen te ontwikkelen die Europese 
instellingen in staat stellen de sociale 
doelstellingen en het sociale beleid zoals 
vastgesteld in de Verdragen te
verwezenlijken, met name op het vlak van 
de individuele en collectieve rechten van 
personen voor wie de dreiging van sociale 
uitsluiting het grootst is;

23. verzoekt de EU om in de toekomst 
dergelijke institutionele en financiële 
constructies niet meer te gebruiken en om 
mechanismen te ontwikkelen die Europese 
instellingen dwingen het Europese sociale 
acquis zoals vastgelegd in de Verdragen, 
in het Handvest van de grondrechten, in 
sociale richtlijnen van de EU, in Europese 
overeenkomsten met sociale partners en 
in andere verplichtingen op 
internationaal niveau (IAO-verdragen, 
het Europees Sociaal Handvest en het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden) te eerbiedigen en te
waarborgen; stelt met het oog hierop 
onder andere voor een gespecialiseerde 
kamer voor sociale zaken van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (HvJ) op te 
richten en de procedures voor de 
indiening van wettelijke bezwaren te 
herzien;

Or. en

Amendement 221
Verónica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 23

Ontwerpadvies Amendement

23. verzoekt de EU om in de toekomst 
dergelijke institutionele en financiële 
oplossingen niet meer te gebruiken en om 
mechanismen te ontwikkelen die Europese 
instellingen in staat stellen de sociale 

23. verzoekt de EU om mechanismen te 
ontwikkelen die Europese instellingen in 
staat stellen de sociale doelstellingen en het 
sociale beleid zoals vastgesteld in de 
Verdragen te verwezenlijken, met name op 
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doelstellingen en het sociale beleid zoals 
vastgesteld in de Verdragen te 
verwezenlijken, met name op het vlak van 
de individuele en collectieve rechten van 
personen voor wie de dreiging van sociale 
uitsluiting het grootst is;

het vlak van de individuele en collectieve 
rechten van personen voor wie de dreiging 
van sociale uitsluiting het grootst is;

Or. es

Amendement 222
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 24

Ontwerpadvies Amendement

24. verzoekt de Commissie en de Raad om 
aan sociale wanverhoudingen evenveel
aandacht te besteden als aan macro-
economische wanverhoudingen en deze 
evenzeer recht te trekken, en om de 
EPSCO en de prioriteiten van deze Raad 
op gelijke voet te zetten met ECOFIN en 
de Eurogroep;

24. verzoekt de Commissie en de Raad om 
met voorrang aandacht te besteden aan 
sociale wanverhoudingen en deze recht te 
trekken;

Or. en

Amendement 223
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 24

Ontwerpadvies Amendement

24. verzoekt de Commissie en de Raad om 
aan sociale wanverhoudingen evenveel 
aandacht te besteden als aan macro-
economische wanverhoudingen en deze 
evenzeer recht te trekken, en om de 
EPSCO en de prioriteiten van deze Raad 
op gelijke voet te zetten met ECOFIN en 
de Eurogroep;

24. verzoekt de Commissie en de Raad om 
aan sociale wanverhoudingen evenveel 
aandacht te besteden als aan macro-
economische wanverhoudingen en deze 
evenzeer recht te trekken, en om de 
EPSCO en de prioriteiten van deze Raad 
op gelijke voet te zetten met ECOFIN en 
de Eurogroep zodat de openbare financiën 
van de lidstaten een houdbare basis 
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krijgen en er een einde komt aan het 
leven op krediet van de lidstaten;

Or. fi

Amendement 224
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 24

Ontwerpadvies Amendement

24. verzoekt de Commissie en de Raad om 
aan sociale wanverhoudingen evenveel 
aandacht te besteden als aan macro-
economische wanverhoudingen en deze 
evenzeer recht te trekken, en om de 
EPSCO en de prioriteiten van deze Raad 
op gelijke voet te zetten met ECOFIN en 
de Eurogroep;

24. verzoekt de Commissie en de Raad om 
aan sociale wanverhoudingen evenveel 
aandacht te besteden als aan macro-
economische wanverhoudingen en deze 
evenzeer recht te trekken, en om de 
EPSCO en de prioriteiten van deze Raad 
op gelijke voet te zetten met ECOFIN en 
de Eurogroep en ervoor te zorgen dat deze 
volledig verenigbaar zijn met de 
prioriteiten van ECOFIN en de 
Eurogroep;

Or. en

Amendement 225
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ontwerpadvies
Paragraaf 24

Ontwerpadvies Amendement

24. verzoekt de Commissie en de Raad om 
aan sociale wanverhoudingen evenveel
aandacht te besteden als aan macro-
economische wanverhoudingen en deze 
evenzeer recht te trekken, en om de 
EPSCO en de prioriteiten van deze Raad 
op gelijke voet te zetten met ECOFIN en 
de Eurogroep;

24. verzoekt de Commissie en de Raad om 
aandacht te besteden aan sociale
wanverhoudingen en deze recht te trekken;
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Or. en

Amendement 226
Eleni Theocharous

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 bis. roept de Commissie en de 
Europese Raad op te stoppen de rol van 
het Europees Parlement te marginaliseren 
en met politieke en zelfs institutionele 
procedures en hervormingen te komen, 
zodat in de toekomst geen beslissingen 
over dergelijke kwesties en crises kunnen 
worden genomen zonder dat de stem van 
het Europees Parlement wordt gehoord en 
rekening wordt gehouden met zijn 
standpunt;

Or. en

Amendement 227
Paul Murphy, Inês Cristina Zuber

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 bis. roept op tot onmiddellijke 
beëindiging van het bezuinigingsbeleid;

Or. en

Amendement 228
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

24 bis. beveelt de Commissie en de 
lidstaten aan uitgaven aan 
volksgezondheid en onderwijs niet te 
beschouwen als uitgaven waarop kan 
worden bezuinigd, maar als investeringen 
van de overheid in de toekomst van het 
land die moeten worden geëerbiedigd en 
verhoogd teneinde het economisch en 
sociaal herstel te bevorderen;

Or. en

Amendement 229
Regina Bastos

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 bis. wijst erop dat in deze context 
nuttige soberheidsmaatregelen moeten 
worden getroffen waarin voldoende 
aandacht wordt geschonken aan sociale 
rechtvaardigheid, die een evenwicht 
tussen economische groei en 
werkgelegenheid, structurele 
hervormingen en begrotingsconsolidatie 
in de betrokken landen mogelijk maken 
en die gebaseerd zijn op de waarden van 
de Europese Unie;

Or. pt

Amendement 230
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

24 bis. verzoekt de Europese instellingen 
prioriteit te geven aan de creatie van 
banen en ondersteuning van 
ondernemerschap;

Or. en

Amendement 231
Marije Cornelissen, Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 bis. is van mening dat het politieke 
proces van het ontwerpen en uitvoeren 
van de aanpassingsprogramma's voor 
landen met ernstige financiële problemen 
alleen moet worden gestuurd door 
instellingen die daadwerkelijk 
democratisch controleerbaar zijn; de 
Commissie moet de politieke sturende rol 
op zich nemen; verzoekt dat de rol van de 
ECB en het IMF wordt beperkt tot 
technische ondersteuning en verzoekt 
bovendien dat de IAO als advies 
verlenend orgaan bij het proces wordt 
betrokken; roept op tot grotere 
transparantie en politieke en 
maatschappelijke betrokkenheid bij het 
ontwerp en de uitvoering van de 
aanpassingsprogramma's;

Or. en

Amendement 232
Alejandro Cercas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 ter. beveelt de Europese instellingen 
aan om, als het hoogtepunt van de 
financiële crisis achter de rug is, samen 
met de lidstaten het herstelplan voor de 
werkgelegenheid uit te voeren dat jaren 
geleden had moeten worden uitgevoerd, 
aangezien dit de enige manier is om de 
macro-economische aanpassing te 
consolideren en de wanverhoudingen in 
de overheidssector, zoals de schulden en 
het begrotingstekort, in evenwicht te 
brengen; Om dit te realiseren moet een 
werkgelegenheidsstrategie worden 
toegepast die rekening houdt met de 
noodzaak om snel het kredietwezen te 
herstellen, met name voor het MKB, een 
echt werkgelegenheidsbeleid met 
dynamische maatregelen voor de 
arbeidsmarkt, kwalitatief hoogwaardige 
en Europese openbare 
werkgelegenheidsdiensten, een beleid van 
stijgende lonen, een Europese 
werkgelegenheidsgarantie voor jongeren 
en een programma voor werkloze 
huishoudens, en tot slot een behoedzamer 
fiscaal beheer;

Or. en

Amendement 233
Paul Murphy

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 ter. acht het noodzakelijk dat een 
wezenlijk verschillend, socialistisch beleid 
wordt gevoerd om de door het kapitalisme 
aangerichte sociale ramp en de crisis op te 
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lossen; onderstreept daarom dat een 
stelsel van daadwerkelijk progressieve 
belastingen moet worden ingevoerd, en 
dat de bankensector moet worden 
onderworpen aan democratisch toezicht 
door de overheid dat op een democratisch 
geplande manier wordt uitgeoefend en 
moet bijdragen aan de financiering van 
een grootschalig plan voor investering in 
werkzaamheden en diensten van de 
overheid om banen en diensten van hoge 
kwaliteit voor allen te creëren;

Or. en

Amendement 234
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
om aan sociale wanverhoudingen 
evenveel aandacht te besteden als aan 
macro-economische wanverhoudingen en 
deze evenzeer recht te trekken, en om met 
het oog hierop de EPSCO en de 
prioriteiten van deze Raad op gelijke voet 
te zetten met ECOFIN en de Eurogroep 
en ervoor te zorgen dat deze volledig 
verenigbaar zijn met de prioriteiten van 
ECOFIN en de Eurogroep;

Or. en

Amendement 235
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

24 quater. verzoekt de Commissie een 
voortgangsverslag over EU 2020 op te 
stellen met specifieke aandacht voor het 
gebrek aan vooruitgang in de 
programmalanden, en om met voorstellen 
te komen om deze landen een 
geloofwaardig traject te laten volgen naar 
alle EU 2020-doelstellingen;

Or. en

Amendement 236
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 quater. beveelt aan om met toekomstige 
arbeidshervormingen niet alleen te 
streven naar het flexibeler maken van de 
arbeidsmarkt, maar ook naar het 
vergroten van de stabiliteit ervan door het 
concurrentievermogen van 
ondernemingen te stimuleren, en daarbij 
rekening te houden met andere elementen 
zoals energiekosten, oneerlijke 
concurrentie, sociale dumping, een eerlijk 
en doeltreffend financieel stelsel, fiscaal 
beleid dat gunstig is voor groei en 
werkgelegenheid, en in het algemeen alles 
wat de ontwikkeling van de reële 
economie en ondernemerschap ten goede 
komt;

Or. en

Amendement 237
Alejandro Cercas
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Ontwerpadvies
Paragraaf 24 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 quinquies. dringt erop aan dat 
dringend maatregelen worden genomen 
om de toename van het aantal daklozen in 
de programmalanden te voorkomen en 
verzoekt de Europese Commissie deze 
maatregelen via beleidsevaluatie en de 
bevordering van goede praktijken te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 238
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 quinquies. verzoekt de Commissie 
alvorens grote hervormingen op te leggen 
aan de programmalanden de sociale 
gevolgen te beoordelen en rekening te 
houden met de overloopeffecten van deze 
maatregelen, zoals de gevolgen voor de 
armoede, sociale uitsluiting, 
misdaadcijfers en vreemdelingenhaat;

Or. en

Amendement 239
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

24 quinquies. verzoekt de Raad om de 
oprichting van een soortgelijke structuur 
als de Eurogroep te overwegen, waarin de 
landen van de Eurozone een 
gemeenschappelijk beleid kunnen 
uitwerken op sociaal vlak, om zo concrete 
oplossingen te kunnen vinden voor sociale 
problemen; is van mening dat de 
oprichting van een "sociale Eurogroep"
sociale vraagstukken meer zichtbaarheid 
zou kunnen geven en zou kunnen 
bijdragen tot de bevordering van een meer 
rechtvaardige, solidaire en inclusieve 
economie;

Or. pt

Amendement 240
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 sexies. is van mening dat de lasten van 
de aanpassing niet alleen moeten worden 
gedragen door de programmalanden, die 
lidstaten met tekorten op de lopende 
rekening zijn, maar dat de lidstaten met 
een overschot op de lopende rekening ook 
moeten bijdragen aan het herstel van het
evenwicht van de economie van de 
eurozone; verzoekt de Commissie met het 
oog hierop aanbevelingen over macro-
economisch beleid uit te vaardigen voor 
niet-programmalanden;

Or. en
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Amendement 241
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 sexies. spoort de EU ertoe aan om een 
programma uit te werken om de 
werkloosheid onder jongeren aan te 
pakken met financiering afkomstig uit de 
inkomsten van de heffing op financiële 
transacties en met 40 % van de niet-
gebruikte financiële middelen uit het 
huidige communautaire kader;

Or. pt

Amendement 242
Alejandro Cercas

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 sexies. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het maatschappelijk middenveld, 
patiëntenorganisaties en beroepsorganen 
te raadplegen voor toekomstige 
maatregelen op het gebied van gezondheid 
binnen de aanpassingsprogramma’s en 
gebruik te maken van het Comité voor 
sociale bescherming, teneinde ervoor te 
zorgen dat de hervormingen de 
doeltreffendheid van de systemen en de 
middelen verhogen zonder de meest 
kwetsbare groepen en de belangrijkste 
sociale bescherming, waaronder de 
aanschaf en het gebruik van 
geneesmiddelen, de basisbehoeften en de 
bescherming van het 
gezondheidspersoneel, in gevaar te 
brengen;
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Or. en

Amendement 243
Edite Estrela

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 septies. verzoekt de EU om de 
werkloosheidsgraad tegen 2020 te 
beperken tot 11 % en om dit streefcijfer op 
te nemen in de belastingovereenkomst en 
tegelijkertijd de nodige voorwaarden te 
creëren om de mechanismen voor sociale 
bijstand en de uitbetaling van 
werkloosheidsuitkeringen in die lidstaten 
waar deze waarde wordt overschreden 
wederzijds te waarborgen;

Or. pt

Amendement 244
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 24 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

24 septies. wijst erop dat de Commissie 
overeenkomstig artikel 19 van 
Verordening (EU) nr. 472/2013 uiterlijk 
1 januari 2014 aan het Parlement een 
verslag moet voorleggen over de 
toepassing van deze verordening; roept de 
Commissie op dit verslag onverwijld voor 
te leggen en hierin ook de gevolgen van 
deze verordening voor de bestaande 
economische aanpassingsprogramma's te 
beoordelen;

Or. en
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