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Amendement 1
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de toenemende 
werkloosheid en de groeiende schuld als 
gevolg van de economische crisis 
contrasteren met het streven naar houdbare 
overheidsfinanciën; constateert dat de 
lidstaten voor consolidering van hun 
financiën moeten zorgen, maar tekent 
daarbij aan dat het tempo waarin en de 
wijze waarop dit gebeurt, weloverwogen 
moeten zijn, en dat zonder meer snoeien 
in overheidsinvesteringen, onderzoek en 
onderwijs negatieve gevolgen heeft voor 
de groeiperspectieven;

1. merkt op dat de toenemende 
werkloosheid en de groeiende schuld als 
gevolg van de economische crisis 
contrasteren met het streven naar houdbare 
overheidsfinanciën; constateert dat de 
lidstaten voor consolidering van hun 
financiën moeten zorgen en de liquiditeit 
van de overheidsfinanciën moeten 
verbeteren om de kosten van schulden te 
verlagen, maar tekent daarbij aan dat het 
tempo waarin en de wijze waarop dit 
gebeurt, weloverwogen moeten zijn;
beklemtoont het grote belang van 
langetermijninvesteringen in onderwijs, 
onderzoek en ontwikkeling alsmede 
investeringen die gericht zijn op het 
creëren van groeimogelijkheden;

Or. en

Amendement 2
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de toenemende 
werkloosheid en de groeiende schuld als 
gevolg van de economische crisis 
contrasteren met het streven naar houdbare 
overheidsfinanciën; constateert dat de 
lidstaten voor consolidering van hun 
financiën moeten zorgen, maar tekent 
daarbij aan dat het tempo waarin en de 
wijze waarop dit gebeurt, weloverwogen 

1. merkt op dat de toenemende 
werkloosheid en de groeiende schuld als 
gevolg van de economische crisis 
contrasteren met het streven naar houdbare 
overheidsfinanciën; constateert dat de 
lidstaten voor consolidering van hun 
financiën moeten zorgen, maar tekent 
daarbij aan dat het tempo waarin en de 
wijze waarop dit gebeurt, weloverwogen 
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moeten zijn en dat zonder meer snoeien in 
overheidsinvesteringen, onderzoek en 
onderwijs negatieve gevolgen heeft voor de 
groeiperspectieven;

moeten zijn en dat zonder meer snoeien in 
overheidsinvesteringen, onderzoek en 
onderwijs negatieve gevolgen heeft voor de 
groeiperspectieven; acht het derhalve 
noodzakelijk dat duurzame investeringen 
in onderwijs en onderzoek verder 
bevorderd en eventueel uitgebreid 
worden;

Or. de

Amendement 3
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de toenemende 
werkloosheid en de groeiende schuld als 
gevolg van de economische crisis 
contrasteren met het streven naar houdbare 
overheidsfinanciën; constateert dat de 
lidstaten voor consolidering van hun 
financiën moeten zorgen, maar tekent 
daarbij aan dat het tempo waarin en de 
wijze waarop dit gebeurt, weloverwogen 
moeten zijn en dat zonder meer snoeien in 
overheidsinvesteringen, onderzoek en 
onderwijs negatieve gevolgen heeft voor de 
groeiperspectieven;

1. merkt op dat de toenemende 
werkloosheid en de groeiende schuld als 
gevolg van de economische crisis 
contrasteren met het streven naar houdbare 
overheidsfinanciën; constateert dat de 
lidstaten voor consolidering van hun 
financiën moeten zorgen, maar tekent 
daarbij aan dat het tempo waarin en de 
wijze waarop dit gebeurt, weloverwogen 
moeten zijn, rekening houdend met de 
bijzondere omstandigheden in elke 
lidstaat, en dat zonder meer snoeien in 
overheidsinvesteringen, onderzoek en 
onderwijs negatieve gevolgen heeft voor de 
groeiperspectieven;

Or. el

Amendement 4
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. merkt op dat de toenemende 
werkloosheid en de groeiende schuld als 
gevolg van de economische crisis 
contrasteren met het streven naar houdbare 
overheidsfinanciën; constateert dat de 
lidstaten voor consolidering van hun 
financiën moeten zorgen, maar tekent 
daarbij aan dat het tempo waarin en de 
wijze waarop dit gebeurt, weloverwogen 
moeten zijn en dat zonder meer snoeien in 
overheidsinvesteringen, onderzoek en 
onderwijs negatieve gevolgen heeft voor de 
groeiperspectieven;

1. merkt op dat de toenemende 
werkloosheid en de groeiende schuld,
alsmede de afname van de groei, als 
gevolg van de economische crisis 
contrasteren met het streven naar houdbare 
overheidsfinanciën; constateert dat de 
lidstaten voor consolidering van hun 
financiën moeten zorgen, maar tekent 
daarbij aan dat het tempo waarin en de 
wijze waarop dit gebeurt, weloverwogen 
moeten zijn en dat zonder meer snoeien in 
overheidsinvesteringen, onderzoek en 
onderwijs negatieve gevolgen heeft voor de 
groeiperspectieven, de werkgelegenheid en 
sociale inclusie;

Or. fr

Amendement 5
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het huidige herstel 
nog breekbaar is en dat de werkloosheid 
in de meeste lidstaten nog steeds stijgt, 
waarbij jonge mensen het hardst getroffen 
worden; is ervan overtuigd dat de 
economische crisis pas tot het verleden 
behoort wanneer de werkloosheid 
aanzienlijk en voor lange tijd daalt, en 
benadrukt dat de Europese 
verzorgingsstaten hun waarde bewezen 
hebben door het bieden van stabiliteit en 
het leveren van een bijdrage aan het 
herstel;

Or. en
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Amendement 6
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt erop aan dat het stabiliteits-
en groeipact wordt ingetrokken en 
vervangen door een werkgelegenheids- en 
groeipact dat gericht is op het stimuleren 
van overheidsinvesteringen, op 
efficiëntieverbetering en op het vaststellen 
van concrete economische, sociale en 
milieucriteria, die zijn afgestemd op de 
specifieke omstandigheden van elk van de 
lidstaten, met als belangrijkste doelstelling 
het terugdringen van werkloosheid en 
armoede;

Or. pt

Amendement 7
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. acht het noodzakelijk dat gebroken 
wordt met het monetair beleid van de ECB 
en met de neoliberale Strategie van 
Lissabon en dat prioriteit wordt gegeven 
aan het oplossen van de problemen van 
werkloosheid en armoede, dat de 
productie en de werkgelegenheid 
gestimuleerd worden, dat de economische 
en sociale cohesie gewaarborgd wordt en 
dat aan landen die in ernstige problemen 
verkeren begrotingssteun wordt verleend, 
met name door fondsen in het leven te 
roepen waarbij van de landen geen 
tegenprestaties worden geëist;
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Or. pt

Amendement 8
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Subtitel voor paragraaf 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Sociale en werkgelegenheidsdimensie van 
de exitstrategie voor de sociale crisis 

Or. it

Amendement 9
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2 acht het noodzakelijk dat de sociale en 
werkgelegenheidsgevolgen van de crisis 
terdege worden geëvalueerd en dat er op 
Europees niveau een herstelstrategie
wordt uitgestippeld die gebaseerd is op 
ondersteuning van werkgelegenheid,
opleiding en investeringen, herstel van de 
industrie en totstandbrenging van een 
concurrentiekrachtige groene economie; 
meent dat deze doelstellingen de spil van 
de EU-strategie 2020 moeten vormen;

2. acht het noodzakelijk dat de sociale en 
werkgelegenheidsgevolgen van de crisis 
terdege worden geëvalueerd en dat er een 
strategie wordt uitgestippeld die gebaseerd 
is op ondersteuning van werkgelegenheid 
met rechten, respect voor mensen die 
werken, stimulering van opleiding en 
investeringen, herstel van de industrie en 
andere productiesectoren en 
totstandbrenging van kwalitatief goede en 
voor iedereen toegankelijke openbare 
diensten; meent dat deze doelstellingen de 
spil van de EU-strategie 2020 moeten 
vormen;

Or. pt
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Amendement 10
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het noodzakelijk dat de sociale en 
werkgelegenheidsgevolgen van de crisis 
terdege worden geëvalueerd en dat er op 
Europees niveau een herstelstrategie wordt 
uitgestippeld die gebaseerd is op 
ondersteuning van werkgelegenheid, 
opleiding en investeringen, herstel van de 
industrie en totstandbrenging van een 
concurrentiekrachtige groene economie; 
meent dat deze doelstellingen de spil van 
de EU-strategie 2020 moeten vormen;

2. acht het noodzakelijk dat de sociale en 
werkgelegenheidsgevolgen van de crisis 
terdege worden geëvalueerd en dat er op 
Europees niveau een herstelstrategie wordt 
uitgestippeld die gebaseerd is op 
ondersteuning van werkgelegenheid, 
opleiding, onderzoek, ontwikkeling, 
innovatie en productieve investeringen, 
herstel van de industrie en verbetering van 
het concurrentievermogen en de 
productiviteit van ondernemingen, met 
name het MKB, en de totstandbrenging 
van een concurrentiekrachtige groene 
economie; meent dat deze doelstellingen de 
spil van de EU-strategie 2020 moeten 
vormen;

Or. es

Amendement 11
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het noodzakelijk dat de sociale en 
werkgelegenheidsgevolgen van de crisis 
terdege worden geëvalueerd en dat er op 
Europees niveau een herstelstrategie wordt 
uitgestippeld die gebaseerd is op 
ondersteuning van werkgelegenheid, 
opleiding en investeringen, herstel van de 
industrie en totstandbrenging van een 
concurrentiekrachtige groene economie; 
meent dat deze doelstellingen de spil van 
de EU-strategie 2020 moeten vormen; 

2. acht het noodzakelijk dat de sociale en 
werkgelegenheidsgevolgen van de crisis 
terdege worden geëvalueerd en dat er op 
Europees niveau een herstelstrategie wordt 
uitgestippeld die gebaseerd is op 
ondersteuning van werkgelegenheid, 
opleiding en investeringen die leiden tot
grote economische activiteit in de 
toekomst en tot totstandbrenging van een 
concurrentiekrachtige groene economie; 
meent dat deze doelstellingen de spil van 
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de EU-strategie 2020 moeten vormen; 

Or. en

Amendement 12
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het noodzakelijk dat de sociale en 
werkgelegenheidsgevolgen van de crisis 
terdege worden geëvalueerd en dat er op 
Europees niveau een herstelstrategie wordt 
uitgestippeld die gebaseerd is op 
ondersteuning van werkgelegenheid, 
opleiding en investeringen, herstel van de 
industrie en totstandbrenging van een 
concurrentiekrachtige groene economie; 
meent dat deze doelstellingen de spil van 
de EU-strategie 2020 moeten vormen;

2. acht het noodzakelijk dat de sociale en 
werkgelegenheidsgevolgen van de crisis 
terdege worden geëvalueerd en dat er op 
Europees niveau een herstelstrategie wordt 
uitgestippeld die gebaseerd is op 
ondersteuning van werkgelegenheid, 
opleiding en investeringen, omschakeling
van de industrie en totstandbrenging van 
een concurrentiekrachtige groene 
economie; meent dat deze doelstellingen de 
spil van de EU-strategie 2020 moeten 
vormen;

Or. fr

Amendement 13
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de strategie voor 
economisch herstel in geen geval opnieuw 
mag leiden tot structurele 
onevenwichtigheden en grote 
inkomensverschillen; is van mening dat de 
financiële en belastingmaatregelen van de 
lidstaten niet ten koste mogen gaan van 
salarissen, pensioenen en de koopkracht 
van gezinnen;

3. is van oordeel dat de strategie voor 
economisch herstel de nodige 
hervormingen moet doorvoeren om een 
einde te maken aan de structurele 
onevenwichtigheden die zwaar drukken op 
de productiviteit en het 
concurrentievermogen van de economie; 
is van mening dat de financiële en 
belastingmaatregelen van de lidstaten de 
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houdbaarheid van de overheidsfinanciën 
en het vermogen van de lidstaten de 
hoognodige overheidsdiensten te leveren 
in de toekomst niet in gevaar mogen 
brengen; onderstreept de noodzaak de 
begrotingsdiscipline die onderdeel 
uitmaakt van het stabiliteits- en groeipact, 
zo snel mogelijk weer op te pakken om 
duurzame groei en meer werkgelegenheid 
tot stand te brengen; eist dat de 
toezeggingen die door de lidstaten zijn 
gedaan in de stabiliteits- en 
convergentieprogramma’s worden 
nageleefd;

Or. es

Amendement 14
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de strategie voor 
economisch herstel in geen geval opnieuw 
mag leiden tot structurele 
onevenwichtigheden en grote 
inkomensverschillen; is van mening dat de 
financiële en belastingmaatregelen van de 
lidstaten niet ten koste mogen gaan van 
salarissen, pensioenen en de koopkracht 
van gezinnen;

3. is van oordeel dat de strategie voor 
economisch herstel in geen geval opnieuw 
mag leiden tot structurele 
onevenwichtigheden en grote 
inkomensverschillen; is van mening dat de 
financiële en belastingmaatregelen van de 
lidstaten niet ten koste mogen gaan van 
salarissen, pensioenen, werklozen en de 
koopkracht van gezinnen;

Or. pt

Amendement 15
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. is van oordeel dat de strategie voor 
economisch herstel in geen geval opnieuw 
mag leiden tot structurele 
onevenwichtigheden en grote 
inkomensverschillen; is van mening dat de 
financiële en belastingmaatregelen van de 
lidstaten niet ten koste mogen gaan van 
salarissen, pensioenen en de koopkracht 
van gezinnen;

3. is van oordeel dat de strategie voor 
economisch herstel in geen geval opnieuw 
mag leiden tot structurele 
onevenwichtigheden en grote 
inkomensverschillen; is van mening dat de 
financiële en belastingmaatregelen van de 
lidstaten niet ten koste mogen gaan van 
salarissen, pensioenen en de koopkracht 
van huishoudens;

Or. fr

Amendement 16
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. merkt op dat de verwachte 
vergrijzing van de bevolking in de 
komende decennia voor de EU-landen een 
ongekende uitdaging vormt; de 
maatregelen ter bestrijding van de crisis 
mogen daarom in principe geen gevolgen 
op de lange termijn hebben voor de 
overheidsfinanciën en toekomstige 
generaties niet te zeer belasten met de 
terugbetaling van de huidige schulden;

Or. en

Amendement 17
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. acht het van het grootste belang dat het 
herstel van de economie gepaard gaat met 
een beleid dat structurele werkloosheid,
met name onder jongeren en vrouwen, 
tegengaat en dat tot doel heeft meer banen 
van goede kwaliteit te creëren, teneinde
arbeid en investeringen productiever te 
maken;

4. acht het van het grootste belang dat het 
herstel van de economie gepaard gaat met 
een beleid dat structurele werkloosheid, 
met name onder jongeren en vrouwen, 
tegengaat en dat tot doel heeft meer banen 
van goede kwaliteit te creëren, teneinde
arbeid en investeringen productiever te 
maken; vindt in dit verband beleid dat de 
kwaliteit van het menselijk kapitaal 
verhoogt, zoals onderwijs, of 
gezondheidszorgbeleid dat gericht is op de 
ontwikkeling van een productievere en 
langer werkende beroepsbevolking 
alsmede beleid dat gericht is op 
verlenging van beroepsuitoefening, 
belangrijk;

Or. en

Amendement 18
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het van het grootste belang dat het 
herstel van de economie gepaard gaat met 
een beleid dat structurele werkloosheid, 
met name onder jongeren en vrouwen, 
tegengaat en dat tot doel heeft meer banen 
van goede kwaliteit te creëren, teneinde
arbeid en investeringen productiever te 
maken;

4. acht het van het grootste belang dat het 
herstel van de economie gepaard gaat met 
een beleid dat structurele werkloosheid, 
met name onder jongeren en vrouwen, 
tegengaat en dat tot doel heeft meer banen 
van goede kwaliteit te creëren, teneinde
arbeid en investeringen productiever te 
maken; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie om de beleidsvormen en 
maatregelen voor de werkgelegenheid en 
de arbeidsmarkt te versterken en in het 
middelpunt te plaatsen van de EU 2020-
strategie;

Or. it
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Amendement 19
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het van het grootste belang dat het 
herstel van de economie gepaard gaat met 
een beleid dat structurele werkloosheid, 
met name onder jongeren en vrouwen, 
tegengaat en dat tot doel heeft meer banen 
van goede kwaliteit te creëren, teneinde
arbeid en investeringen productiever te 
maken;

4. acht het van het grootste belang dat het 
herstel van de economie gepaard gaat met 
een beleid dat structurele werkloosheid, 
met name onder jongeren, ouderen, 
mensen met een beperking en vrouwen, 
tegengaat en dat tot doel heeft meer banen 
van goede kwaliteit te creëren, teneinde
arbeid en investeringen productiever te 
maken; 

Or. en

Amendement 20
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. acht het van het grootste belang dat het 
herstel van de economie gepaard gaat met 
een beleid dat structurele werkloosheid, 
met name onder jongeren en vrouwen, 
tegengaat en dat tot doel heeft meer banen 
van goede kwaliteit te creëren, teneinde
arbeid en investeringen productiever te
maken;

4.acht het van het grootste belang dat het 
herstel van de economie gepaard gaat met 
een beleid dat structurele werkloosheid, 
met name onder jongeren, vrouwen en 
senioren, tegengaat en dat tot doel heeft 
meer banen van goede kwaliteit te creëren, 
teneinde arbeid en investeringen 
productiever te maken;

Or. fr
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Amendement 21
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt nogmaals de noodzaak 
om, met name in de eurozone, het 
werkgelegenheidsbeleid vergezeld te doen 
gaan van een gemeenschappelijke aanpak 
van het loonbeleid, waarmee wordt 
voorzien in aan de daadwerkelijke inflatie
en productiviteit aangepaste 
loonsverhogingen en waarmee, met het 
oog op de verhoging van de vraag en de 
economische groei evenals op de correcte 
werking van de interne markt, op 
Europees niveau gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheden van het belasting-
en loonbeleid,

Or. it

Amendement 22
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Subtitel voor paragraaf 5 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Impact van de demografische 
veranderingen en 
werkgelegenheidsstrategie 

Or. it

Amendement 23
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. is van oordeel dat de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in belangrijke mate 
afhankelijk is van het vermogen om het 
werkgelegenheidspeil te verhogen en een 
juist immigratiebeleid te voeren in het 
kader waarvan migranten worden 
geïntegreerd in de arbeidsmarkt en een 
volwaardig burgerschap genieten en de
demografische en begrotingsproblemen, 
met name in verband met de houdbaarheid 
van de pensioenstelsels, kunnen worden 
aangepakt; 

5. is van oordeel dat de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in belangrijke mate 
afhankelijk is van het vermogen om het 
werkgelegenheidspeil te verhogen om 
demografische en begrotingsproblemen, 
met name in verband met de houdbaarheid 
van de pensioenstelsels, aan te pakken; het 
al bestaande menselijk kapitaal in Europa 
kan op middellange termijn versterkt 
worden door een passend migratiebeleid 
dat leidt tot de integratie van migranten 
op de arbeidsmarkt en tot burgerschap;

Or. en

Amendement 24
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van oordeel dat de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in belangrijke mate 
afhankelijk is van het vermogen om het 
werkgelegenheidspeil te verhogen en een 
juist immigratiebeleid te voeren in het 
kader waarvan migranten worden 
geïntegreerd in de arbeidsmarkt en een 
volwaardig burgerschap genieten en de 
demografische en begrotingsproblemen, 
met name in verband met de houdbaarheid 
van de pensioenstelsels, kunnen worden 
aangepakt;

5. is van oordeel dat de houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën in belangrijke mate 
afhankelijk is van het vermogen om het 
werkgelegenheidspeil te verhogen met oog 
voor een waardig en toereikend loon en 
een juist immigratiebeleid te voeren in het 
kader waarvan migranten worden 
geïntegreerd in de arbeidsmarkt en een 
volwaardig burgerschap genieten en de 
demografische en begrotingsproblemen, 
met name in verband met de houdbaarheid 
van de pensioenstelsels, kunnen worden 
aangepakt;

Or. de
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Amendement 25
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stelt voorop dat verhoging van het 
werkgelegenheidspeil voor de EU 
wezenlijk is om het hoofd te kunnen 
bieden aan een vergrijzing van de 
bevolking en beklemtoont dat een hoge 
mate van participatie op de arbeidsmarkt 
een eerste vereiste is voor economische 
groei, maatschappelijke integratie en een 
duurzame en concurrerende sociale 
markteconomie; 

Or. en

Amendement 26
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat Strategie 2020 
concreet moet worden uitgewerkt in een 
"pact voor het economisch, 
werkgelegenheids- en sociaal beleid" dat 
stoelt op richtsnoeren, indicatoren en 
ijkpunten – die op nationaal en Europees 
niveau meetbaar zijn en vergezeld gaan 
van mechanismen om degenen die de 
doelstellingen halen te belonen en 
degenen die in gebreke blijven te 
corrigeren – inzake de "flexicurity"-
beginselen en de methode voor de sociale 
dialoog;

6. is van mening dat de doelstelling van
Strategie 2020 moet zijn het verbeteren 
van de levensstandaard van werknemers 
en de bevolking, het garanderen van een 
rechtvaardige verdeling van de middelen, 
het stimuleren van de economie, het 
scheppen van banen met rechten, het 
versterken van de rol van de staat ten 
aanzien van de economie, het stimuleren 
van de vraag, het ondersteunen van 
micro-ondernemingen en midden- en 
kleinbedrijf en het opvoeren van de 
overheidsinvesteringen, daarbij rekening 
houdend met de specifieke 
omstandigheden van elk van de lidstaten;

Or. pt
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Amendement 27
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat Strategie 2020 
concreet moet worden uitgewerkt in een 
"pact voor het economisch, 
werkgelegenheids- en sociaal beleid" dat 
stoelt op richtsnoeren, indicatoren en 
ijkpunten – die op nationaal en Europees 
niveau meetbaar zijn en vergezeld gaan 
van mechanismen om degenen die de 
doelstellingen halen te belonen en degenen 
die in gebreke blijven te corrigeren – en
dat ook gebaseerd is op de "flexicurity"-
beginselen en de methode voor de sociale 
dialoog;

6. is van mening dat Strategie 2020 
concreet moet worden uitgewerkt in een 
"pact voor het economisch, 
werkgelegenheids- en sociaal beleid" dat
het behoud van de concurrentiekracht van 
de Europese economie tot doel heeft en 
gericht is op de integratie van iedereen op 
de arbeidsmarkt, en dat burgers op de 
beste manier tegen maatschappelijke 
uitsluiting beschermt; beklemtoont dat 
alle beleidsterreinen elkaar moeten 
steunen om tot positieve synergie te 
komen; de strategie moet gestoeld zijn op 
richtsnoeren en, waar mogelijk, op
indicatoren en ijkpunten – die op nationaal 
en Europees niveau meetbaar en 
vergelijkbaar zijn en vergezeld gaan van 
mechanismen om degenen die de 
doelstellingen halen te belonen en degenen 
die in gebreke blijven te corrigeren – en de 
"flexicurity"-beginselen en de methode 
voor de sociale dialoog respecteren; 

Or. en

Amendement 28
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat Strategie 2020 
concreet moet worden uitgewerkt in een 
"pact voor het economisch, 

6. is van mening dat Strategie 2020 
concreet moet worden uitgewerkt in een 
"pact van economisch, werkgelegenheids-
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werkgelegenheids- en sociaal beleid" dat 
stoelt op richtsnoeren, indicatoren en 
ijkpunten – die op nationaal en Europees 
niveau meetbaar zijn en vergezeld gaan 
van mechanismen om degenen die de 
doelstellingen halen te belonen en degenen 
die in gebreke blijven te corrigeren –
inzake de "flexicurity"-beginselen en de 
methode voor de sociale dialoog;

en sociaal beleid" dat stoelt op 
richtsnoeren, indicatoren en ijkpunten – die 
op nationaal en Europees niveau meetbaar 
zijn en vergezeld gaan van mechanismen 
om degenen die de doelstellingen halen te 
belonen en degenen die in gebreke blijven 
te corrigeren – inzake de "flexicurity"-
beginselen en de methode voor de sociale 
dialoog;

Or. fr

Amendement 29
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Subtitel voor paragraaf 7 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Duurzaamheid van de stelsels voor sociale 
bescherming

Or. it

Amendement 30
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat op Europees niveau 
gecoördineerde overheidsfinanciën die 
gericht zijn op duurzame groei, kwalitatief 
hoogwaardige banen, instandhouding van 
een inclusief sociaal stelsel en 
herverdeling van hulpmiddelen, het juiste 
antwoord vormen op de gevolgen van de 
financiële, economische en sociale crisis en 
op de problemen in verband met de 
veranderende demografische patronen en 
de globalisering;

7. is van mening dat op Europees niveau 
gecoördineerde overheidsfinanciën die 
gericht zijn op duurzame groei, kwalitatief 
hoogwaardige banen en het doorvoeren 
van de nodige hervormingen om de 
uitvoerbaarheid van de sociale-
zekerheidsstelsels te kunnen blijven 
garanderen, het juiste antwoord vormen 
op de gevolgen van de financiële, 
economische en sociale crisis en op de 
problemen in verband met de veranderende 
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demografische patronen en de 
globalisering;

Or. es

Amendement 31
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat op Europees niveau 
gecoördineerde overheidsfinanciën die 
gericht zijn op duurzame groei, kwalitatief 
hoogwaardige banen, instandhouding van 
een inclusief sociaal stelsel en 
herverdeling van hulpmiddelen, het juiste 
antwoord vormen op de gevolgen van de 
financiële, economische en sociale crisis en 
op de problemen in verband met de 
veranderende demografische patronen en 
de globalisering; 

7. is van mening dat op Europees niveau 
gecoördineerde overheidsfinanciën die 
gericht zijn op duurzame groei, kwalitatief 
hoogwaardige banen, instandhouding van 
een inclusief sociaal stelsel en solidariteit 
tussen de generaties het juiste antwoord 
vormen op de gevolgen van de financiële, 
economische en sociale crisis en op de 
problemen in verband met de veranderende 
demografische patronen en de 
globalisering; 

Or. en

Amendement 32
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat op Europees niveau 
gecoördineerde overheidsfinanciën die 
gericht zijn op duurzame groei, kwalitatief 
hoogwaardige banen, instandhouding van 
een inclusief sociaal stelsel en herverdeling 
van hulpmiddelen, het juiste antwoord 
vormen op de gevolgen van de financiële, 
economische en sociale crisis en op de 
problemen in verband met de veranderende 
demografische patronen en de 

7. is van mening dat een betere coördinatie 
van het beleid ten aanzien van de
overheidsfinanciën van de lidstaten die 
gericht is op duurzame groei, kwalitatief 
hoogwaardige banen, instandhouding van 
een inclusief sociaal stelsel en herverdeling 
van hulpmiddelen, deel zou kunnen 
uitmaken van het juiste antwoord op de 
gevolgen van de financiële, economische 
en sociale crisis en op de problemen in 
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globalisering; verband met de veranderende 
demografische patronen en de 
globalisering;

Or. en

Amendement 33
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is van mening dat op Europees niveau 
gecoördineerde overheidsfinanciën die 
gericht zijn op duurzame groei, kwalitatief 
hoogwaardige banen, instandhouding van 
een inclusief sociaal stelsel en herverdeling 
van hulpmiddelen, het juiste antwoord
vormen op de gevolgen van de financiële, 
economische en sociale crisis en op de 
problemen in verband met de veranderende 
demografische patronen en de 
globalisering;

7. is van mening dat op Europees niveau 
gecoördineerde overheidsfinanciën die 
gericht zijn op duurzame groei, kwalitatief 
hoogwaardige banen, instandhouding van 
een inclusief sociaal stelsel en herverdeling 
van hulpmiddelen, een van de 
noodzakelijke antwoorden vormen op de 
gevolgen van de financiële, economische 
en sociale crisis en op de problemen in 
verband met de veranderende 
demografische patronen en de 
globalisering;

Or. fr

Amendement 34
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat het evenwicht 
op lange termijn van de verplichte 
pensioenstelsels niet alleen afhangt van 
de demografische ontwikkelingen, maar 
ook van de productiviteit van de activa die 
het potentiële groeicijfer en het voor de 
financiering van deze stelsels 
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uitgetrokken BBP-percentage 
beïnvloeden;

Or. it

Amendement 35
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst op het belang van het op handen 
zijnde groenboek over de hervorming van 
de pensioenen en acht het fundamenteel 
dat er een veilig en houdbaar 
socialezekerheidsstelsel wordt opgezet dat 
steunt op twee pijlers, nl. een publieke en 
een aanvullende, en dat zowel 
contractueel als fiscaal wordt 
gestimuleerd;

8. roept de lidstaten op de 
pensioengerechtigde leeftijd te verlagen, 
teneinde de werkgelegenheid - met name 
voor jongeren - te stimuleren en de 
werkloosheid terug te dringen;

Or. pt

Amendement 36
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst op het belang van het op handen 
zijnde groenboek over de hervorming van 
de pensioenen en acht het fundamenteel dat 
er een veilig en houdbaar 
socialezekerheidsstelsel wordt opgezet dat 
steunt op twee pijlers, nl. een publieke en 
een aanvullende, en dat zowel contractueel 
als fiscaal wordt gestimuleerd;

8. wijst op het belang van het op handen 
zijnde groenboek over de hervorming van 
de pensioenen en acht het fundamenteel dat 
er houdbare, veilige pensioensystemen 
met veel variatie opgezet worden, die uit 
verschillende bronnen – arbeidsmarkten, 
financiële markten en bedrijfsregelingen 
– gefinancierd worden, en steunen op
publieke, aanvullende, 
werkgeversregelingen en individuele
regelingen en die contractueel en fiscaal 
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worden gestimuleerd; realiseert zich 
daarom het belang van pensioenkennis 
onder EU-burgers;

Or. en

Amendement 37
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat impliciete 
pensioenlasten op de lange duur een van 
de belangrijkste elementen zullen vormen 
van de totale overheidsschuld en dat de 
lidstaten geregeld informatie bekend 
moeten maken over hun impliciete 
pensioenlasten, gebruikmakend van de 
algemeen aanvaarde methode;

Or. en

Amendement 38
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat de benodigde 
combinatie van houdbare 
overheidsfinanciën en passende stelsels 
voor sociale bescherming en integratie te 
verwezenlijken, vereist dat de kwaliteit en 
doeltreffendheid van de overheidsdiensten 
en –uitgaven beter worden en dat de fiscale 
lasten eerlijker worden verdeeld, waarbij 
de belastingdruk op arbeid geleidelijk 
wordt verminderd, zodat de armoede wordt 
teruggedrongen en de sociale cohesie, die 

9. is van mening dat de benodigde 
combinatie van houdbare 
overheidsfinanciën en passende stelsels 
voor sociale bescherming en integratie te 
verwezenlijken, vereist dat de kwaliteit en 
doeltreffendheid van de overheidsdiensten 
en –uitgaven beter worden en dat de fiscale 
lasten eerlijker worden verdeeld, met name 
door invoering van een heffing op 
financiële transacties en opheffing van de 
fiscale paradijzen, zodat de armoede wordt 
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essentieel is voor de competitiviteit en de 
houdbaarheid van het Europese sociale 
model, wordt gewaarborgd.

teruggedrongen en de sociale cohesie 
wordt gewaarborgd.

Or. pt

Amendement 39
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat de benodigde 
combinatie van houdbare 
overheidsfinanciën en passende stelsels 
voor sociale bescherming en integratie te 
verwezenlijken, vereist dat de kwaliteit en 
doeltreffendheid van de overheidsdiensten 
en –uitgaven beter worden en dat de fiscale 
lasten eerlijker worden verdeeld, waarbij 
de belastingdruk op arbeid geleidelijk 
wordt verminderd, zodat de armoede wordt 
teruggedrongen en de sociale cohesie, die 
essentieel is voor de competitiviteit en de 
houdbaarheid van het Europese sociale 
model, wordt gewaarborgd.

9. is van mening dat de benodigde 
combinatie van houdbare 
overheidsfinanciën en passende stelsels 
voor sociale bescherming en integratie te 
verwezenlijken, vereist dat de kwaliteit en 
doeltreffendheid van de overheidsdiensten 
en –uitgaven beter worden en dat de fiscale 
lasten eerlijker worden verdeeld, waarbij 
de belastingdruk op arbeid en op het MKB
geleidelijk wordt verminderd, zodat de 
armoede wordt teruggedrongen, de sociale 
cohesie wordt gewaarborgd en de groei en 
de productiviteit van de economie worden 
bevorderd, hetgeen essentieel is voor de 
competitiviteit en de houdbaarheid van 
het Europese sociale model.

Or. es

Amendement 40
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. is van mening dat de behoefte aan zowel 
houdbare overheidsfinanciën als passende 
stelsels voor sociale bescherming en 
integratie vereist dat de kwaliteit en 

9. is van mening dat de behoefte aan zowel 
houdbare overheidsfinanciën als passende 
stelsels voor sociale bescherming en 
integratie vereist dat de kwaliteit en 
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doeltreffendheid van de overheidsdiensten 
en -uitgaven beter worden en dat de fiscale 
lasten eerlijker worden verdeeld, waarbij 
de belastingdruk op arbeid geleidelijk 
wordt verminderd, zodat de armoede wordt 
teruggedrongen en de sociale cohesie, die 
essentieel is voor de competitiviteit en de 
houdbaarheid van het Europese 
economische en sociale model, wordt 
gewaarborgd.

doeltreffendheid van de overheidsdiensten 
en -uitgaven beter worden en dat lidstaten 
aangespoord worden over maatregelen na 
te denken waardoor de fiscale lasten 
eerlijker worden verdeeld, waarbij de 
belastingdruk op arbeid geleidelijk wordt 
verminderd; dit zou ertoe kunnen 
bijdragen dat de armoede wordt 
teruggedrongen en de sociale cohesie, die 
essentieel is voor de competitiviteit en de 
houdbaarheid van het Europese 
economische en sociale model, wordt 
gewaarborgd.

Or. en


