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Amendement 1
David Casa

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien het voorstel van de Commissie 
van 27 april 2010 voor een beschikking 
van de Raad betreffende de richtsnoeren 
voor het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten: Deel II van de geïntegreerde 
richtsnoeren van Europa 2020 
(COM(2010)0193), en onder verwijzing 
naar zijn desbetreffende resolutie van 8 
september 20101,
_____________________
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0309

Or. en

Amendement 2
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de versterking van de 
coördinatie van het economisch beleid en 
bestuur een cruciale voorwaarde is 
geworden voor de bevordering van 
duurzame groei en de schepping van 
werkgelegenheid in de EU,

A. overwegende dat de versterking van de 
coördinatie van het economisch beleid en 
bestuur een cruciale voorwaarde is 
geworden voor de bevordering van 
duurzame groei en de schepping van 
werkgelegenheid in de EU, alsook voor de 
waarborging van sociale cohesie,

Or. it
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Amendement 3
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat het 
werkgelegenheidsbeleid een centrale rol 
kan spelen bij de stimulering van de groei 
en het concurrentievermogen en bij de 
voorkoming van macro-economische 
onevenwichtigheden, 

B. overwegende dat het 
werkgelegenheidsbeleid een centrale rol
kan spelen bij de stimulering van de groei 
en het concurrentievermogen van de 
Europese sociale markteconomie door
macro-economische onevenwichtigheden 
te voorkomen en te zorgen voor sociale 
integratie en de herverdeling van 
inkomsten,

Or. it

Amendement 4
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het Europese 
sociale model een pluspunt vormt voor de 
concurrentiepositie op wereldniveau, die 
verzwakt is door de grote verschillen in 
economisch concurrentievermogen tussen 
de lidstaten, 

Or. fr

Amendement 5
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat 
begrotingssanering waarschijnlijk ten 
koste zal gaan van openbare diensten en 
sociale bescherming, 

Or. fr

Amendement 6
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. De vaststelling van een kader voor 
toezicht dat, gebaseerd op de artikelen 121 
en 148 van het VWEU, op twee pijlers 
berust – economisch beleid en 
werkgelegenheidsbeleid.

1. De vaststelling van een adequaat en 
transparant kader voor toezicht dat, 
gebaseerd op de artikelen 121 en 148 van 
het VWEU, op twee pijlers berust –
economisch beleid en 
werkgelegenheidsbeleid. Met betrekking 
tot de werkgelegenheidspijler, als 
onderdeel van een herziene en versterkte 
Europese werkgelegenheidsstrategie, zou 
een dergelijk kader het mogelijk moeten 
maken te beoordelen in hoeverre het 
werkgelegenheidsbeleid voldoet aan de ter 
zake opgestelde richtsnoeren, zodat 
daadwerkelijke begeleiding kan 
plaatsvinden, rekening houdende met de 
Europese dimensie en "spill-over"-
effecten, en de vertaling daarvan naar 
binnenlandse beleidsvorming. Bovendien 
moeten er tijdige aanbevelingen van 
preventieve aard worden vastgesteld 
teneinde het hoofd te bieden aan de 
voornaamste knelpunten van het 
werkgelegenheidsbeleid en de 
arbeidsmarkten van de lidstaten.

Or. en
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Amendement 7
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. De invoering in het scorebord van 
werkgelegenheidsdoelstellingen, met 
name ten aanzien van het 
werkgelegenheidsniveau voor jongeren en 
armoedebestrijding, aangezien deze 
doelstelling niet wordt bereikt door enkel 
de werkgelegenheidssituatie in 
ogenschouw te nemen; toezicht op de 
manier waarop deze doelstellingen 
worden nagestreefd.

Or. fr

Amendement 8
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. Zorgen voor betere coördinatie van 
de nationale convergentieprogramma's, 
de Europa 2020-strategie, de richtsnoeren 
voor het werkgelegenheidsbeleid van de 
lidstaten, en de nationale 
hervormingsprogramma's.

Or. en

Amendement 9
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. Een belangrijkere rol van het comité 
voor de werkgelegenheid, zoals 
omschreven in artikel 150 van het VWEU, 
bij de aanpak van grensoverschrijdende 
werkgelegenheidskwesties.

2. Een vergroting van de rol van het 
comité voor de werkgelegenheid, zoals 
omschreven in artikel 150 van het VWEU, 
met name bij de aanpak van 
grensoverschrijdende 
werkgelegenheidskwesties, en ook van de 
rol van het comité voor sociale 
bescherming, zoals omschreven in artikel 
160 van het VWEU.  

Or. fr

Amendement 10
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. Tegelijkertijd, op geïntegreerde 
wijze, de bedoeling van de programma's 
van de Europa 2020-strategie en het 
stabiliteits- en groeipact definiëren en 
vaststellen hoe deze ten uitvoer moeten 
worden gelegd, zodat de doelstellingen op 
het vlak van werkgelegenheid, sociale 
integratie, groei en concurrentievermogen 
bij wijze van prioriteit kunnen worden 
bereikt met de in het kader van de 
middellangetermijndoelstelling (MTD) 
uitgetrokken financiële middelen, met het 
oog op financiële consolidatie op 
middellange en lange termijn. 

Or. it
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Amendement 11
Pascale Gruny

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Bij alle begrotingsevaluaties moet 
rekening worden gehouden met structurele 
hervormingen die door de lidstaten worden 
uitgevoerd, met name gezondheidszorg- en
pensioenhervormingen.

3. Bij alle begrotingsevaluaties moet 
rekening worden gehouden met structurele 
hervormingen die door de lidstaten worden 
uitgevoerd, met name op het gebied van 
pensioenen, de gezondheidszorg en sociale 
bescherming in het algemeen; bij het 
vaststellen van gemeenschappelijke 
instrumenten moet ook rekening worden 
gehouden met de 
werkgelegenheidssituatie; 
dienovereenkomstig mag er geen enkele 
regel worden vastgelegd zonder dat het 
effect daarvan op de werkgelegenheid en 
op de sociale bescherming in de lidstaten 
van tevoren is beoordeeld.

Or. fr

Amendement 12
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Bij alle begrotingsevaluaties moet 
rekening worden gehouden met structurele 
hervormingen die door de lidstaten worden 
uitgevoerd, met name gezondheidszorg- en 
pensioenhervormingen.

3. Bij alle begrotingsevaluaties moet 
rekening worden gehouden met structurele 
hervormingen die door de lidstaten worden 
uitgevoerd, met name die op het gebied 
van pensioenen, de gezondheidszorg, 
bijstand, onderwijs en onderzoek.

Or. it
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Amendement 13
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Bij alle begrotingsevaluaties moet 
rekening worden gehouden met structurele 
hervormingen die door de lidstaten worden 
uitgevoerd, met name gezondheidszorg- en 
pensioenhervormingen.

3. Bij alle begrotingsevaluaties moet 
rekening worden gehouden met structurele 
hervormingen die door de lidstaten worden 
uitgevoerd, met name gezondheidszorg- en 
pensioenhervormingen, en moeten de 
sociale effecten van deze hervormingen 
worden beoordeeld, met name op 
kwetsbare groepen in de maatschappij en 
met betrekking tot de sociale zekerheid, 
rekening houdende met zowel 
duurzaamheid als geschiktheid. 

Or. el

Amendement 14
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Bij alle begrotingsevaluaties moet 
rekening worden gehouden met structurele 
hervormingen die door de lidstaten worden 
uitgevoerd, met name gezondheidszorg- en
pensioenhervormingen.

3. Bij alle begrotingsevaluaties moet 
rekening worden gehouden met structurele 
hervormingen die door de lidstaten worden 
uitgevoerd, met name op het gebied van 
pensioenen, de gezondheidszorg en sociale 
bescherming.

Or. en

Amendement 15
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. Bij alle begrotingsevaluaties moet 
rekening worden gehouden met structurele 
hervormingen die door de lidstaten worden 
uitgevoerd, met name gezondheidszorg- en 
pensioenhervormingen.

3. Bij alle begrotingsevaluaties moet 
expliciet rekening worden gehouden met 
structurele hervormingen die door de 
lidstaten worden uitgevoerd, met name 
gezondheidszorg- en 
pensioenhervormingen die bedoeld zijn om 
in te spelen op demografische 
ontwikkelingen en die bijdragen aan de 
duurzaamheid van de overheidsfinanciën.

Or. en

Amendement 16
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. Actief uitvoering geven aan de 
horizontale sociale clausule van het 
Verdrag van Lissabon, en bij het 
ontwerpen van nieuwe EU-
beleidsmaatregelen rekening houden met 
sociale rechten en sociale doelstellingen.

Or. en

Amendement 17
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. De waarborg dat het Europees Semester 
de gelegenheid biedt voor een 
daadwerkelijke en tijdige bijdrage van alle 
betrokken belanghebbenden.

4. Waarborgen dat het Europees Semester 
de gelegenheid biedt voor een 
daadwerkelijke en tijdige bijdrage van alle 
betrokken partijen, zoals de nationale 
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parlementen en de lokale of regionale 
autoriteiten, het Europees Parlement, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

Or. fr

Amendement 18
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. De waarborg dat het Europees Semester 
de gelegenheid biedt voor een 
daadwerkelijke en tijdige bijdrage van alle 
betrokken belanghebbenden.

4. Waarborgen dat het Europees Semester
de gelegenheid biedt voor een 
daadwerkelijke en tijdige bijdrage aan een 
gestructureerde sociale dialoog van alle 
betrokken partijen, met name de nationale 
parlementen en de sociale partners. 

Or. it

Amendement 19
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. In verband met het Europees 
Semester een systeem opzetten voor een 
macro-economische sociale dialoog, 
voornamelijk binnen de eurozone, met de 
betrokkenheid van vertegenwoordigers 
van vakbonden en het bedrijfsleven, de 
Europese Centrale Bank, het Europees 
Parlement, de Commissie en de Raad.   

Or. it
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Amendement 20
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Een passende betrokkenheid van het 
Europees Parlement bij de toezichtcyclus 
voor het economische en 
werkgelegenheidsbeleid.

5. Zorgen voor een passende betrokkenheid 
van het Europees Parlement bij de 
toezichtcyclus voor het economische en 
werkgelegenheidsbeleid. In dit verband 
moet er op dusdanige wijze worden 
vormgegeven aan de timing en de 
procedure van het aannemen van de 
geïntegreerde richtsnoeren, met name de 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid, dat het Europees 
Parlement voldoende tijd heeft voor de 
vervulling van zijn raadgevende rol 
overeenkomstig artikel 148, lid 2, van het 
VWEU.

Or. en

Amendement 21
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. Een passende betrokkenheid van het 
Europees Parlement bij de toezichtcyclus 
voor het economische en 
werkgelegenheidsbeleid.

5. Zorgen voor een passende betrokkenheid 
van het Europees Parlement bij de 
toezichtcyclus voor het economische en 
werkgelegenheidsbeleid en de beoordeling 
van de sociale effecten van dat beleid.

Or. el
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Amendement 22
Pascale Gruny

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. De invoering van een degelijk en 
transparant toezicht- en evaluatiekader 
voor werkgelegenheidsrichtsnoeren die 
gebaseerd zijn op centrale EU-
doelstellingen, aangevuld met passende 
subdoelstellingen, indicatoren en 
scoreborden.

6. De invoering van een degelijk en 
transparant toezicht- en evaluatiekader 
voor werkgelegenheidsrichtsnoeren die 
gebaseerd zijn op centrale EU-
doelstellingen, aangevuld met passende 
subdoelstellingen, indicatoren en 
scoreborden; de oprichting van een groep 
op hoog niveau, die wordt voorgezeten 
door de Commissie en die belast is met de 
ontwikkeling van een strategische, 
pragmatische aanpak met het oog op de 
harmonisering van de regelgeving inzake 
de bestrijding van sociale fraude, dat wil 
zeggen alle vrijwillige handelingen die 
gericht zijn op het behalen van 
ongerechtvaardigde voordelen met de 
intentie de wet te ontduiken. 

Or. fr

Amendement 23
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. De invoering van een degelijk en 
transparant toezicht- en evaluatiekader 
voor werkgelegenheidsrichtsnoeren die 
gebaseerd zijn op centrale EU-
doelstellingen, aangevuld met passende 
subdoelstellingen, indicatoren en 
scoreborden.

6. De invoering van een degelijk en 
transparant toezicht- en evaluatiekader 
voor werkgelegenheidsrichtsnoeren die 
gebaseerd zijn op centrale EU-
doelstellingen, aangevuld met passende 
subdoelstellingen, indicatoren en 
scoreborden; deze moeten de volgende 
punten omvatten:
i) een reeks aanvullende sociale en 
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milieu-indicatoren;
ii) informatie over en indicatoren voor 
inkomensverdeling en rijkdom, armoede 
en relevante sociale ongelijkheden;
iii) een Europees scorebord voor 
duurzame ontwikkeling.

Or. it

Amendement 24
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. De invoering van een degelijk en 
transparant toezicht- en evaluatiekader 
voor werkgelegenheidsrichtsnoeren die 
gebaseerd zijn op centrale EU-
doelstellingen, aangevuld met passende 
subdoelstellingen, indicatoren en 
scoreborden.

6. De invoering van een degelijk en 
transparant toezicht- en evaluatiekader 
voor werkgelegenheidsrichtsnoeren die 
gebaseerd zijn op centrale EU-
doelstellingen, aangevuld met passende 
subdoelstellingen, indicatoren en 
scoreborden, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke kenmerken en 
de verschillende startpunten van iedere 
lidstaat.

Or. el

Amendement 25
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Voorzien in een coördinatie van het 
loonbeleid op EU-niveau, zodat iedere 
lidstaat afzonderlijk zorgt voor passende 
en uniforme bescherming tegen inflatie, 
en loonsverhogingen afhankelijk zijn van 
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de productiviteit. 

Or. it

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Een adequaat en transparant 
toezicht- en evaluatiekader invoeren voor 
het ontwikkelingsbeleid van de lidstaten, 
met betrekking tot de bevordering van het 
concurrentievermogen en de schepping 
van nieuwe permanente en kwalitatief 
hoogwaardige banen. 

Or. el

Amendement 27
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. Het nationale 
werkgelegenheidsbeleid en de doelstelling 
armoedebestrijding moeten deel uitmaken 
van het scorebord en worden beoordeeld 
door de gespecialiseerde diensten van de 
Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 
Volksgezondheid en Consumentenzaken 
(EPSCO), met name het Comité voor de 
werkgelegenheid en het Comité voor 
sociale bescherming. 

Or. fr
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Amendement 28
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. De Raden ECOFIN en EPSCO en 
hun respectieve werkgroepen verzoeken 
hun samenwerking te versterken, 
voornamelijk door gezamenlijke 
tweejaarlijkse bijeenkomsten te houden en 
er zo voor te zorgen dat hun beleid 
daadwerkelijk geïntegreerd is.

Or. fr

Amendement 29
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. Het scorebord voorzien van
alternatieve indicatoren voor de meting 
van groei en voor de beoordeling of de 
groei aan de in de Europa 2020-strategie 
vastgestelde doelstellingen voldoet.

Or. fr

Amendement 30
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. De invoering van een sanctiestelsel dat 
niet van toepassing is op begrotingslijnen 
die bedoeld zijn voor de verbetering van 

7. Een sanctiestelsel invoeren dat 
maatregelen moet omvatten als boetes en 
de bevriezing van EU-financiering uit het 
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de sociale en de werkomstandigheden van 
werknemers, waaronder met name het 
Europees Sociaal Fonds en het Europees 
Fonds voor de aanpassing aan de 
mondialisering.

structuur-, landbouw- of cohesiefonds; de 
lidstaten die deze sancties krijgen 
opgelegd zouden de bevroren financiering 
zelf moeten compenseren, zodat de 
eindbegunstigden niet worden benadeeld.

Or. de

Amendement 31
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. De invoering van een sanctiestelsel dat 
niet van toepassing is op begrotingslijnen 
die bedoeld zijn voor de verbetering van de 
sociale en de werkomstandigheden van 
werknemers, waaronder met name het 
Europees Sociaal Fonds en het Europees 
Fonds voor de aanpassing aan de 
mondialisering.

7. Een belonings- en sanctiestelsel 
invoeren dat geen afbreuk doet aan de 
democratische deelname van alle lidstaten 
aan de beleidsvorming, en dat niet van 
toepassing is op begrotingslijnen die 
bedoeld zijn voor de verbetering van de 
sociale en de werkomstandigheden van 
werknemers, met name het Europees 
Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor 
de aanpassing aan de mondialisering

Or. fr

Amendement 32
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. De invoering van een sanctiestelsel dat 
niet van toepassing is op begrotingslijnen 
die bedoeld zijn voor de verbetering van de 
sociale en de werkomstandigheden van 
werknemers, waaronder met name het 
Europees Sociaal Fonds en het Europees
Fonds voor de aanpassing aan de 

7. Een sanctiestelsel invoeren waarbij de 
EU-begroting wordt gebruikt als een 
aanvullend instrument om te verzekeren 
dat aan de voornaamste macro-
economische voorwaarden wordt voldaan. 
Dit sanctiestelsel mag echter niet van 
toepassing zijn op begrotingslijnen die 
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mondialisering. bedoeld zijn voor de verbetering van de 
sociale en de werkomstandigheden van 
werknemers, met name het Europees 
Sociaal Fonds en het Europees Fonds voor 
de aanpassing aan de mondialisering. 
Voorts moet het sanctiestelsel een 
duidelijk onderscheid maken tussen 
middelen die zijn toegewezen aan 
nationale begrotingen en middelen die 
gericht zijn op individuele werknemers en 
burgers.

Or. en

Amendement 33
Marian Harkin

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. De invoering van een sanctiestelsel dat 
niet van toepassing is op begrotingslijnen 
die bedoeld zijn voor de verbetering van de 
sociale en de werkomstandigheden van 
werknemers, waaronder met name het 
Europees Sociaal Fonds en het Europees 
Fonds voor de aanpassing aan de 
mondialisering.

7. Goed nadenken over de sociale 
gevolgen van de invoering van een 
sanctiestelsel dat van toepassing zou zijn
op begrotingslijnen die bedoeld zijn voor 
de verbetering van de sociale en de 
werkomstandigheden van werknemers, met 
name het Europees Sociaal Fonds en het 
Europees Fonds voor de aanpassing aan de 
mondialisering.

Or. en

Amendement 34
Birgit Sippel

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. De invoering van een sanctiestelsel dat 
niet van toepassing is op begrotingslijnen 

7. Een sanctiestelsel invoeren dat niet van 
toepassing is op begrotingslijnen die 
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die bedoeld zijn voor de verbetering van de 
sociale en de werkomstandigheden van 
werknemers, waaronder met name het 
Europees Sociaal Fonds en het Europees 
Fonds voor de aanpassing aan de 
mondialisering.

bedoeld zijn voor de verbetering van de 
kwalificaties en de sociale en de 
werkomstandigheden van werknemers, met 
name het Europees Sociaal Fonds en het 
Europees Fonds voor de aanpassing aan de 
mondialisering, evenals onderwijs- en 
uitwisselingsprogramma's als Erasmus en 
Leonardo, die een belangrijke rol spelen 
bij het waarborgen van betere 
kwalificaties en een grotere mobiliteit van 
werknemers.

Or. en

Amendement 35
Sven Giegold

Ontwerpadvies
Subtitel (nieuw) en paragraag 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Over de financiële, fiscale en 
begrotingsherziening van de EU 
7 bis. Aangezien fiscale samenwerking 
een hoeksteen vormt van economische 
governance, oprichting van een groep 
fiscaal beleid op hoog niveau onder 
voorzitterschap van de Commissie, met als 
mandaat het uitwerken van een 
strategische en pragmatische benadering 
van fiscale beleidskwesties in de Unie, 
waarbij in het bijzonder aandacht wordt 
besteed aan bestrijding van 
belastingfraude; actualisering van de 
gedragscode betreffende belastingheffing 
op vennootschappen, waarbij uitgebreider 
gebruik moet worden gemaakt van 
staatssteunprocedures tegen oneerlijke 
belastingconcurrentie; goedkeuring van 
de verbrede richtlijn spaarbelasting met 
automatische informatie-uitwisseling als 
algemene regel; verbreding en verdieping 
van milieuheffingen; bespoediging van de 
goedkeuring van de gemeenschappelijke 
geconsolideerde belastingrondslag voor 
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vennootschappen, waarbij moet worden 
gestreefd naar minimumbelastingtarieven, 
en van groeibevorderende 
belastinghervormingen, alsmede de 
invoering van een belasting op financiële 
transacties op EU-niveau.

Or. en

Amendement 36
Sven Giegold

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. De stimulering van maatregelen voor 
een solide beloningsbeleid dat gericht is 
op duurzame langetermijngroei in plaats 
van op kortetermijnwinsten. Dergelijke 
initiatieven moeten in de hele financiële 
sector worden toegepast.

Schrappen

Or. en

Amendement 37
David Casa

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. De stimulering van maatregelen voor 
een solide beloningsbeleid dat gericht is op 
duurzame langetermijngroei in plaats van 
op kortetermijnwinsten. Dergelijke 
initiatieven moeten in de hele financiële 
sector worden toegepast.

8. De stimulering van maatregelen voor 
een solide beloningsbeleid dat gericht is op 
duurzame langetermijngroei in plaats van 
op kortetermijnwinsten en een eind maakt 
aan de praktijken in de financiële sector, 
met name in het bankwezen en bepaalde 
beursgenoteerde ondernemingen, 
aangezien deze praktijken hebben geleid 
tot onevenredig hoge beloningen en 
gebaseerd zijn op het behalen van 
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kortetermijnwinsten middels
bedrijfsmodellen met een hoog risico, ten 
nadele van werknemers, spaarders en de 
financiële stabiliteit van de Europese 
markt; dergelijke initiatieven moeten in de 
hele financiële sector worden toegepast.

Or. en

Amendement 38
Pervenche Berès & Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. De stimulering van maatregelen voor 
een solide beloningsbeleid dat gericht is op 
duurzame langetermijngroei in plaats van 
op kortetermijnwinsten. Dergelijke 
initiatieven moeten in de hele financiële 
sector worden toegepast.

8. De stimulering van maatregelen voor 
een langetermijninvesteringsbeleid en een 
solide beloningsbeleid dat gericht is op 
duurzame langetermijngroei en de 
schepping van kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid in plaats van op 
kortetermijnwinsten. Dergelijke 
initiatieven moeten in de hele financiële 
sector worden toegepast.

Or. fr

Amendement 39
Pascale Gruny

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. De stimulering van maatregelen voor 
een solide beloningsbeleid dat gericht is op 
duurzame langetermijngroei in plaats van 
op kortetermijnwinsten. Dergelijke 
initiatieven moeten in de hele financiële 
sector worden toegepast.

8. De stimulering van maatregelen voor 
een solide beloningsbeleid dat gericht is op 
duurzame langetermijngroei in plaats van 
op kortetermijnwinsten. Dergelijke 
initiatieven moeten in de hele financiële 
sector worden toegepast; de versterking 
van rechtsinstrumenten die de 
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ontwikkeling van een sociale dialoog in 
ondernemingen mogelijk maken, 
voornamelijk met vertegenwoordigers van 
werknemers, zodat werknemers ook over 
financiële kwesties volledig op de hoogte 
worden gehouden, en de beslissingen 
gezamenlijk worden genomen.

Or. fr

Amendement 40
David Casa

Ontwerpadvies
Subtitel (nieuw) en paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Over de verbetering van de 
betrouwbaarheid van EU-statistieken
8 bis. Een verbetering van de 
beschikbaarheid op EU-niveau en de 
vergroting van de tijdigheid van 
statistieken over de sociale situatie en van 
gegevens die van belang zijn voor het 
voorgestelde kader voor economisch 
bestuur.

Or. en


